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Бабин~ Видини н~ли 

от · С. Чиnингиров 

Града Лом, с глава опряна о Дунава, протяга 
снага навжтре в сушата~ Той не се и_нтер_есува мно
го от хубостите на реката, не се заглежда в на
срещните ракит~ци - тжмни сутрин, ясно зелени 

по· пладне и мжтно виолетови вечер след: залез 

слжнце - нито отправя захласнати взори нагоре 
и надолу по тихата водна бездна, гладките вжлни 
на която се гжнат в'. различни геометрически фи
гури при всяко полжхване на вятжра. Подновен ;1 

доста 6гледен, гр·ада тука, на самото„ приста1:ище, 
показва ~амо своите жжлти сипеи, прилични на за

голени рамена, вжрху които се издигат няколко 

неприветни паянтови сгради. Той сякаш е искал да 
з?маскира своето инак доста завидно благосжстоя
ние от чуждите погледи и да , предизвика не вжз

торг, а сжстрад.:ание у пжтниците, к~што от пара

хода биха обжрнали очи кжм него."' Дрипава из
глежда и недовжрше~ата бетонна магазия, слупена„ 

_ и низка като духа на едно население, което не с 

родено за дру,го, освен за скрито самодоволство. 

И аз, спрял пред устието на главната ·улица, 
мечтая за един град, какжвто би трябвало да бждс 
Лом и какжвто_ JHe е. Сипеите изпжкват пред мене 
застроени с многоетажни. домове, които привечер 

хвжрлят джлги сянки чак над Дунава. А ноще:м 
техню;е -оs:в~тени прозорци сжбуждат вжв водите 
му множество разноцветни медузи, отправили кж:\1 

блясжка на · звездите своя неспокоен блясжк. Аз 
ги виждам, как те гаснат при всяко .-раздвижване 

на водната повжрхност и как отново се запалят, 

що'м утихне тя. Чувам и звуците на отбран стру
нен оркестжр, които от ~тилно по-строена тераса 
разпращат далеч над ромж.нския бряг унеса на лят -

яа предвечер. Над два·та сипея е прехвжрлен же

лезен мост. Построен, за да сжедини раз·единените 
от .изкопа на улицата части на някога едно и еж.що 

имение, той изпитва на своите перила тежестта на 

сложени вжрху тях лакти, над които опират бради · 

захласнатите глщш на жадна ·за музика и прелести 
младеж .. . 

Но изведнаж декорациите се пром'еняват. Аз 
сжм омагйосан -принц сред приказна страна. Пред 
мене е замжк. А в него джлго дирената от мене 

царица на хубостта. Още малко .и аз ще я пленя. 
Нейната стража, уплашен.а от моята смялост, е из
бяпнала вече някжде, а тя само. се крие в страх из 
своите покои .. : ,,Излез, ти слжнце на моята мла-. 
дост, ти, ясно-цветна хиацинта, ти, лотос на сжр

дечния ми блян, ти, името на която е царица Сма
райда, Семирамида, ти .' .. ти ... Не · се ·плаши. As 
ида да ти бжда жених '- гален, скжп желан )Ке
них ... Излез да видиш да-ровете на моето сжрце, 
поднесени вжрху разтрепераните ми от вжлнение 

длани ... Виж, аз целувам- крайчеца на твоите про

стрени чорапи, от които лжхат ароматите на хи

ляди и хиляди благоухаНИ?J, допирам до челото си 
твоята шита еж.с злато риза, която_ лжщи на слжн

цето с отражението на спектжра ... Изле·з, аз сжм 
принц, аз сжм бог, · аз сжм ... модерен поет и като 
такжв те призовавам с всичката безсмислица на 
словосжчетанието . . . " 

Но тя, моята бленувана Семирамида или Сма
рай_да, не излиза. Бои ли се още или П7КК не знае 

за моето присжтствие? И понеже вси~ки ключалки 
са ,зат1ворени, всички електрич·е•ски бутони изва~ 
дени (в модерната поезия и старинните замжци 



могат да имат електрически звжнци), аз започвам 
сжрцераздирателно да кашля; за да дам осезателен 

знак ·з а себе си. Царица Семирамида се смилява 

най-се~не над мене и се пока?ва на една от мно

жеството врати, придружена от своя верен паж. 

Готов да я сrра-бча . в прегрждките си, аз отпущам 
покорно разперени ржце, лжхнат от миризмата на 

пресен лук и на печени кебапчета. 
- Една бира! . 
Плосвам се вжру джрвения стол н-а терасата, 

пажа се вржща да изпжлни поржчката ми, а Семи
рамида ил~ Смарайда отива да прибере простре
ните ризи и гащи, живописно разперени по вжжета 

и празни бирени бачонки. Пред мене е Дунава, ху
бав и величествен, з ад мене - паянтовата стена 

на . ресторанта, а от страни - измазани с кал по

стройки и волята на едно ~ивотiшско битие. Който 
може, нека се опива от прелестите на природата. 

Аз предпочитам . да оставя недопита бирата, на 
която липсва само лжжичка, за да бжде чай, и сли

зам на пристанището. 

О фантазия, о действителност! .. 

* * 
Досадно е да се чака тржгването на парахода 

при неуредена навигация, но няма що~ Все nак, п6 

е за предпочитане да се движи човек между натру

паните джски, да се спжва о релсите на приста

нищната линия, да заобикаля внимателн-о белезите 
от почивка на работливите домашни скотове, от

к-олкото да се наслаждава на Дунава от терасата 
на ресторанта ... 

- Кога ще пристигне парахода? - питам слу
жащия в джрвената барака, който ми взе 80 лв. за 
билет до Видин и още 6 лева някаква горница. Той 
ми отговаря, че :;;:rараходжт е отдавна · в пристани

щето . Аз обржщам в недоумение глава. 
- Там, дето товарят, - дообяснява той и м11 

ПЖХf\.1 билета в ржката. · ) 
Недоволен от своята несжобразителност, аз с_е 

отправям през натрупани санджци, багажи _ и бж
чонки кжм парахода. · Но все още не го . виждам. 
Ново запитване ... 

- С кой параход ще пжтуваме? 
. Господи~на с чанта в ржка и с нахлупена сла

мена шапка ми отговаря с видима досада, без д:~. 
ме погледне: С този ... 

Този? Аз наближавам, за да видя под сянката 
на едно голямо име едно- водно нищожество. Па

рахода, кржщан от своите собственици „Панония", 
прилича на голяма морска риба, широка четири-пет 
крачки, а джлга около двайсетина . Мес·тата за па

сажерите и за стоките са едни и сжщи. Едни и сж
щи са и правата им. Някжде пасажерите седят на 

стоките, а някжде стоките вжрху rжрбовете на па
сажерите. И по неволя си спомням онова старо 

> време, когато човек не загубваше своето достоин
ство и н~ се приравняваше с неодушевените вещи, 

даже когато се качваше на шлеп. 

Картината беше чудесна , когато парахода даде_ 

сигнал за тржгва~е и ние заехме своите места. 

+ря,бваше чо,век да не изпитва толкова лични не
удобства, за да се смее само от Лом до Видин. До 
мене един дебел и приказлив евреин току се гуши 

под прострянот<? з а сянка платнище, разтрива сяка 

минута припечен от слжнцето врат и се мести ту 

на една, ту на друга страна. Над него друг, кацнал _ 
вжрху пирамида от колети, се клатушка насам-на

тэтжк и гледа, за равновесие, да си сложи краката 

вжрху раменете на евреина. Трети, сложил плеш
ките· си· вжрху един санджк, дебелите си меса вжрху 
друг, люлее своя корем. Четвжрти, пети ... Та, бо 
же мой, кой ли можеше да се похвали с по-удобно · 
и по-малко смешно за охолния ·наблюдател поло
жение! 

Разговори не се водят никакви. Всеки мжлчи, 
пухти и проклина себе си, за · дето се е. решил да 
пжтува с тая шлюпка. 

- Душегубка · не, ами два пжти душегубка, -
гневно се провикна един, пуснал крака над водата 

през перилата .на носа. Но вж9мущението му се 

погжлна от плясжка на бризrите, които от време на 
време д9стигваха почти до платформата, без да 
бжде подхванато от други. Може ли да се споделя 
чужда мжка там, кждето и собствената е предоста
т-жчна? .. 

Аз питам своя сжсед, обле,rнал се с всичката си 
тяжест вжрху дясното ми рамо, какво значат тези 

думи. Отнисам се кжм него, защото мисля, че ве
ликотQ тжрпение, с което, - понисам неговата тежи

на, ми дава право поне за ·една малка услуга.-

- Душе-губка ли? .. Хм. . . Беше потжнало 
това корито при Видин. . . Издави цяла сватба ... 
- лениво отвржща той и с една ржка оправя бя
лата си кжрпа, подпжхната под шапката му от3ад . 

. Тржпки ме побиват. Значи ние ·пжтуваме на 
удавник . . . И аз започвам по-често да вадя часов
ника си. -.. Но с ве·черната хладина започна да _ се 
мени настроението. Един прислужник на парахода 

пжргаво затича по корнйза под перилата и непред

пазливо отвжрза простряното платнище, което 

падна като мрежа, хвжрлена над сомове. Никой не 
протестира. Обржrнали ю1 неудобство, пострада

лите не счетоха .цари за потребно да направят за
бележка на слугата'. Сякаш че платнището тегнеше 
над всички и сега, открило по-голям простор пред 

очите ни, . направи и тясното пространство по 

у добно. Настана ново разме-стване. Аз сядам на са
мия нос на парахода и се унисам по картините от 

двете страни на реката. Бж.лгарския бряг, плешив 
и стржмен, примамва еж.с своята пжстрота, но при

ятно гали душата -и ромжнския, на много места 

кждраво залесен и винаги равен. По него се заб е 
лязва и по-голямо движение . Ето там двама кон

ника се надпрепускват с парахода. Лудия бяг на 
коне:е ги носи по равнището и те -ту се изгубват. 
ту' се очертават с джлги сенки, които тичат подире 

им. Изпреварили парахода, те ударват кжм вжт
решността, дето се виждат очертанията на някакво 

село , и се изгубват еж.веем . След малко конниците 



, 
се явяв·ат наново зад нас, достигнат парахода, при

равняват се с него , и пак го отминават. 

_:_ Колко километра взимаме на час, - питам 
случайния си сжсед. · 

- Около пет ... На осем ще сме вжв Видин. Но 
аз вече· не бжрзам, не сжжалявам, че пжтувам с 
душегубката и не поглеждам чес;о часовника си. 
Сега .е тжй хубаво сред тази предвечерна про:
хлада, така чисти са пред~етите около _ нас и т9л

ков_а приятен е шума на параходните колелеr.а, под 

ударите на които пяната играе в отраженията на 

собствената си красота, изтжкана с нишките 1-fa ве
черните лжчи ! 

Остр0вите, прилични на големи гнезда, пре
пречва,r нашия пжт. Парахода минава близу до 
тях и позволява на окото да про~икне между ство.:. 

· лите на китният им rжсталак. Сенките на ржкита
ка се преплитат, спуща-! се . кжм нас и пак се от-

, држ:пват, за да разкрият светла ивица1 през -която 

се виждат снопове слжнчеви лжчи, легнали за от

мора вжрх,у про,гнилите трупо•ве i-Ia паднали джр ·· 

вета. Аз се влюбвам в тия малки островчета и 
страшно скжрбя, че те не са бжлг-арски ... 

____j Вижте небето, , - някой обржща внимание 

някому. !з се подчинявам на тази покана, отпр-а- · 
вена кжм дру.rи, и се взирам · кжм небето над бжл
гарския бряг. То цяло е полято с някакво наситено 
от багри зл·ато и трепти като сиянието на далечен 
пожар. А сред него . еж.с строго очертан диск плава 
слжнцето тжй тихо и тжй · бавно, че сякаш се бои 
да не изпревари нашия параход. Вжзвишенията за т( 

Акчар ·Се топят в отблясжка на деня и се повдигат 
високо над хоризонта, който остро се пречупва 

току над тях и пада ~: някаква неизмерима бездна. 
Душата се топи в нас:Ладата на вечерния - час, радва 
се и жали, че не може да ~заджржи в себе си за 
джл·го тази пжлна хармония между щзятове, про-

стор и тишина. _ 
. Параход-а започ11а ··да лакатуши. Неговия - капи

тан; доскоро едничrкия виновник за· нашите неудоб
ства , сега ни ,стана мил· и желан. ·той- сякаш ,искаше 

да се извини_ за досадата, която преж~вяхме · през 
деня, и да ни раsкрие всичката омая -на вечерния 
залез над Дунава. И ние -ту вжрвехме срещу_ - слжн
цето, ту -се отдалечавахме -от него, ту се криехме 
под сенките н-а малките _ островчета, за да -го по

гледнем през играта на полжхваните от веч-ерника 

вейки на ракитака. Но когато излязохме ·на откри
то, пред нас небето беше вече кжр-ваво червено, я. 
под него планинит·е се разтвориха като двери, през 

които трябваше да отмине деня кжм- вечността. 
'Ала когато -ги - наближи слж:нцето, те се еж.браха, 
образуваха дж-rоват . трон, и то тжрже,ствено седна 
на него. Не - знам защо, стори ми се, че то · джлго 

се ~а·седя там, отправило кжм на,~ своя прощален 

поздрав ... 
Пжтниците мжлч~ха като бог-ом0ш;и в храм. Аз 

· ·се намирах _ на дечерна литургия, в която служеше 

пжрвосвещеника _на деня с нико-га неи-эговаряни-те; 

но - винаrи - ~уr~СJ!ЗУ!ЗsНiИ молитви от юшгат-а на едно 

битие, чието име е красота и вечност. И между нас 
нямаше оглапiени и · неоглашени, никой не беше в 

пр~дверието, защото всички се - намирахме пред са

мия ~жертвеник на храма. Но когато _-слжнцето при

бра и последните искри от свещения си О·ГЖfl, тих 
шепот се понесе сред нас. Пжтниците, които бяха 
забравили парахода, отново се почувству~аха в 
него, сега вперили очи 'Ч<ЖМ Видин, големите сгр·а
ди на който се мерджелееха сред сдрача. 

Завоя на Дунава тук открива почти цялата нова 
част на града. А водната площ го приближава тол-

. кова много, че непривикналия да измерва простран
сrвото по вода, почва да се чувству-ва до него. И 
аз посягам да си прибера чантата, вжрху която по

чиваше рунтавата -глава на сжпжтник, вече ' Наме

рил достатжчно място да , обтегне присвивана през 
целия д'ен снага. Той ме по,глежда с едно полу
ирони·чно спокойствие и· запитва, дали за пржв пжт 

отивам .вжв Видин. Ко:rато му отговарям, той по ~ 
глежда часовника ·си ·_и, уловил го за верижката, 

обржща циферблата му !{Жм мене: , Има още цял 
час ~'. След това отново намества главата си вжрху 
чантата ми и се заглежда в белезникавото небе. До
ловил моята почу да, приказливия евреин ми 9бяс
нява на своя жаргон: .~ От остров до фабр.ик -
ПОJ! час; от фа-брик до пристанище - ·още пол''. 

- И така ·излезе. Когато парахода хвжрли котва, ве~ 

черния мрак доизтжка-вше тжмния воал на ·настжп-
. ващата нощ. По пристанището ......:..... · любимото м-ясто 
з а разходка на видинщ1 - се движеха множество 

хора, които се -взираха от близко вжв _ всеки пжт

ник. И аз неволно си 'представлявам, колко хубав 

изглед щеше да има това при_станище с двуета~

ните масивни кжщи край него, ако беше осветлен о 

от няколко лампион;~. Пжрвото .впечатление от Ви
дин би било много по-друго от това, което се до
бива сега. На моето запитване: защо не е осветено 

пристанището, моя посрещач отвржща кжсо: 

- Правят економия ... ~ · 
Економия от няколко лева tia вечер-, -което -йяма 

да · еж.сипе и - най-з-абатачената община, за да отми
нат с економия · от впечатления за Видин всички 
нашенци и чужденци\ които случая би довел д·о 

неговото пристанище! Много добре. А каква го
ляма з-агуба - за видинци и за бжлгарщината, изоб
що, е това, общинското управление, изглежда, че 

не знае. 

* * 
Прекарал нощта в _ хотел „Европа" - нека СИ 

призная ·:.._ пжрвия ·безукоризнен хот·ел, в който 

сжм -пренощувал до сега в Бжлгария, аз правя _ пжр

вите ра-зузнавания из града. -Топлото и - свежо· утро 
ме _щпиква кж~ малката градска градина до при~ 

станището. Привлича ме и · чистата зеленина на 
нейните джрвета. И, нека да додам веднага, впе

чатленията от нейнат~ вжтрешна уре-.дба са още -
по-приятни от вжншния и изглед, който се краси 

01' ,--ВИСОК )f{елезен ,стобор. Още пжрвач стж.пка В 
град.1:1ната говори за . едно рядко градинарско yм-e
I--IJH~ ; Пжтеките, посипани с пя,сжк, изненадват · с~с -



(воята чистота. А разнообразието · на флора-та и 
красотата на фигурите говорят за една завидна ве

щина. Жалното е само, че градинаrга е твжрде 
малка: - изпушв-ането на една цигара е предоста

т ж.чно да бжде .обиколена тя пет пжти най-малко. 

Видт-щи чувствуват това и са решили да я разши
рят. Боя се само да не би това ра1зширение да по-

.,.. иска в жертва крепостните стени, които се намират 

до нея · и вжрху част от които е построена сега. 

Тогава ще имаме хубавото удобство на едно на
стояще, но и една загуба на о,станки от миналото, 
които трябва да бждат ·най-голямата гордост за 
Видин. ' , 

И, действително, стига човек да посети баби
нит_е види ни кули, да обходи крепостните зидове, 

за да разбере, какво голямо богатство представля
ват 'за Видин те. Аз няма да преувелича, ако кажа, 
че, Видин без тях би бил един обикновен град, ко
гато с тях е един уникум не само за Бжлгария, 

един музей, в който вееки бжлгарщ1 трябва с поч
тение да пристжпи. Не говоря за останките от вре
мето на Пазва1нт-Оглу, които, имеНlно като свиде
телство за едно тжжно минало, трябва да бждат на 
всяка цена запазени. Не то,воря и за няколкото· ка

пии, голямо разнообразие и украшени_е на града . 
Като гледс1 човек тия масивни постройки, резултат 
на колекпшни усилия или на една силна воля, 

подчинила под себе си _ дребните щения на отдел
ната личност в името на нещо неизмеримо и гран-

диоз~-ю, не може да не направи сравнение ·между 

строителното минало и стро_ителното настояще в 

родните ни земи. Колко нищожно „ е последнйото ! 
Сякаш ние живеем _ само днес за днес, а предиш

ните хора са живяли за rгези, които ще д9йдат- след 

тях. Скржбното е, че, умни да сжздадат неiцо 
трайно и досто'йно за удивление, не ,са били до
статжчно _ прозорливи. Ин_аче те не биха , сжздали 
всичко това, което ние не умеем да запазим. А за 

нашата жестокост кжм останките на старината го

ворят изпорут-ените стени, които крещят през 

устата ·_на варварите преди срещу варварите днес. 

И всичко това се вжрши в името на някакво благо
устройство. Все ровове се запжлват и все се шири 

на всяка сtж.пка зеленясалата вода, вж.рху която би 
могло да се заджржи едно дете.i Но това, струва ми 
се_ , са само предлози, за каквито бжлгарина е доста 
И::!обретателен. Истината е другаде: сжбаряме двор
ци, за да направим курници; рушим свидетелите 

н <L_миналото, за да не изобличават настоящето. 
А загубеното и унищоженото е твжрде много. 

. Дано поне ·вжрху останалото легне по-здра_во рж
ката на една власт, щом като няма едно народно 

еж.знание-, която да еж.храни за ~поколенията града 

Видин -такжв, какжвто е бил от векове - крепост 

за бжлгарщината. 
С тжжни размисли аз се вржщам пак в гради

ната и, седнал до каменната стена, гледам как Ду

нава тихо целува бжлгар_~ка земя ... 

* 
• 1 

P~[ICJ<ATA ОБ~ТЕ[I 
от J<p.- f\11:иятев 

Гнездото, което един скромен, преследван от 

xopara, но любим .·от Бога отшелник сви между ска

лите на Еленин вржх, е о.т десет века насам светиня 
на цял народ Един поглед, величието на който ние 
днес мж.чно можем да разберем, увенчава _тихите усои , 
и слжнчевите · белоснежни исполини на Рилската 
пустиня. · Цар Петж.р, синж.т_ на гордия Симеон, дой
де прж.в да се поклони на този . подвиг и остави 

името си на един от най-величествените в'жрхове. ; 

набожни уче.ници се прислониха под могж.щата дес

ница на н.емощния . отшелни~<, петимни да чуят 

боговдж.хновено слово и истина, която поганци _ _..--
богомили отдавна бяха помрачили _с 11:я.волски учения. 

Целия народ назова пустиножителя . Иоана свой . \ 

закрилник, о:rдаде - му почести на светец и, като 

взе присжрце великолепието на негсвата обител, 
призоваваше · го в тежки дни за сж.ветник 11 крепи

тел. От малките колиби на Иоановите ученици на-
,,рода направи кра·сива обител и пос_трои цжрква, в 
· която никога през робството не · заглж.хна бж.лгар -
ската ре~ ; тя никога не престана да бж.де източник 
на_ светлина и огнище на народно еж.знание. В ней

ната околност_ се роди и лод- нейните благотворни 

лжчи израстна един друг велик бж.лгарин, който на 
свой ред продж.лжи Иоановото дяло, като написа и 
раапрж.сна из всички краища ·на отечеството си про

чутата „ Славяноболгарска" истор·ия. 
Така Иоан и неговите ученици, скрити тук от 

хорска злоба и лж.жливи световни.'-- еж блазни, отда
вайки своята човешка дан Богу, като 9щравяха кж.м 
неrо своите горещи молитви и хранеха душата си 

еж.с божествени истини, а· телото - с горски бурени 
и сланутж.к, станаха нес~зна-:-елно творци на . едно 
велико дяло, което веков'ете еж. запазили до наши 

дни чрез ред:ица поколения. 

Спомените за великия основаrел на монастиря 
все още продж.лжават да ?J(ивеят сред бж.лгарите. 
Най-добре, обаче, те , еж зап_азени oкOJIO Рила, дето 
собствено е и отечеството на светеца. Иоан се ро

дил около 876 гад. в с. Скрина (Дупнишко), дето 
прекарал детинството· си в .бедност и· лишения. Вече 
13 годишен той започва житейското си поприще 

като говердарче, после постж.пва в близкия Руенски . 
монастир, дето се • покалугерил, но наскоро . бил 

прогонен от разбойници и принуден да тж.рси по
спокойно убежище. Дебрите на Рила се указали на-
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ttжлно пригодни за сkлоннаtа кжм · строr аскетизжм 
душа на младия монах . От тук нататжк те стават 
негово постоянно убежище и последно земно жи
лище. Чудесата на великия Рилски пустинник скоро 

разнесли славата му ИЗ близки и дапечни покрайни 
ни та дори и до чертозите на набожния и кротжк 
цafJ Петра . Тжлпи поклонници идват край бреговете 
на кристалната _Рилска ре~а, - за да се поклонят на 
светия. старец , и мнозина от тях прегржщат светлата 

идея на спасителния православен аскетизжм . Така 
кжм самотната молитва на Иоана се присжединяват 

още десетки искрени души и суровата ~илска пус
тиния се обржща на една малка религиозна общ1+на , 

юtте rtocтpottки около гроба на Иоана и nостница-rа 
на св .. Лука произхождат от края на XVIII и нача
лото на XIX в., а всичко по-старо е може би зави
наги изчезнало , вероятно още· през XII в., когато ви
зантийския управител на София и биограф на св. 
Иоана , Скилиuа, споменава за монастира като за раз

рушен . През XIII в., обаче, прочутата обител е била 
отново вжздигната и· щедро обдарявана от бжлгар
скиtе царе Асен и Кал иман 1, а през тридесетте години 
на XIV в. тя, все още лишена от Ю\й-скжпото си 

благо - - чудотворшпе мощи .- намира мощен пак• 

ровител и вжзобновител В ' лицето на струмския вла- " 
·детел Хрел, който по силата на тоrавашните поли-

Еленин вржх Хрельова нула 
тически обстоятелства е 
д.жржал ту еж.с сржбския 
крал Стефан Душан, - ту с 

Двора на Рилсния монастир 

която Иоан организира в монастирско общежитие. 
При днешнат_а постница се издига скромна манастир-· 
ска сграда . В нея неуките се ·учат на четмо, а про

светените пишат още в XI в . пжрвите монастирски 
книги на глаголическо писмо . . От ранни зори до 
кжсна вечер скалите на Еленин вржх и гжстите 
склонове на Бричибор отекват камбанен звжн; а жи

вота в манастирската ограда тече тихо и спокойно 

като стара легенда . 

Мощите на светеца, умрял на 18 август 945· 
година , еж отдавна прибран·и по поржка на uap 
Петра в нарочно издигната в София цжрква, но де

лото на великия учител вджхновява неговите последо

ватели. Та радеаят· за манастира , поджржат го и го 
разширяват. За сжжаление HJ.\e не знаем почти нищо 
от на й- старата история на тази бжлгарска светиня . 
Никакви следи и никакви паметници от тогава . Днеш-
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· Византия. По-кжсно, обаче , 
през 1342 г., когато Хрел 
се присжединил кжм Ви
зантия, нп излжган от нея, 

трябвало отново да_ т.жрси 
защитата на Душаю~, по 

следния принудил Хрел.я 
да приеме монашеството с 

име Харитон в еж.градения 

от · него Рилски манастир, 

а на следната година порж

чал да го убият. 

Хрел издигнал манасти

ра на сегашното му място, 

между Рилската река и при
тока и Др.жшлявиuа . Нова

та uжрква била изграде,на 

от кам.жни по типа на све

тогорските uжркви, а до 

нея била издигната , пак 

по атонски тип, висока 

кула, която била предназ
начена да служи за защита 

на монасите в случай на 

разбойнишки нападения. 
Фот. г . Трайчев Само тази кула днес ни 

напомоя за благородния 
ктитор . Тя се издига 25 метра високо и е по

делена на джлбок зимник-затвор и пет етажа, 

най-горният от които е приспоtобен за парак
лис »Преображение Христова". Един надпис, взидан 
на южната страна uт червен11 тухли, увеко~ечава 

· името на нейния градител: "В uаруването на госпо
дина превисокаго краля Стефана Душана .издигна 
тази кула господин пр<:посеваст Хрел с голям труд 

и свои средства в чес·г на Св. Отец Иоан Рилски и

Св. Богородица, наречена Основска. В лето 1335, 
индикт 5 ". Като Хрелйови паметници от старата . 
ц.жрква еж ни останали още неговата надгробна 

плоча, в която се описва тра ги чната см.жрт н~ мо

наха Харитона, неговия цжрковен трон и най после 
старите цжрковни врати, - две резбарски худо
жествени произведения, които еж от твжрде голямо , 
значение за характера на старобжлгарското декора-



тивно изкуство. Това еж пжрвостеnенни паметниuи, 
които се пазят в Рилск11я монастир и предизвикват 
голям интерес у всички посетители. 

Наченатите дарения на Хрел изобилно допж.лни 
по: кж.сно, през 1378 г., Иоан Шишман : С забележи
телна грамота на пергаментен лист този ,последен 
бж.лгарски цар подарява на манастира значителни 
земи и села в околността. · Неговата грамота, но с 

подправен през XVI или XVII в. печат се ~ пази и до 
сега в монастира и служи като един от най важните 

историчес!f_и документи за епохата. Между другото , 
т,~ 1;1и говори и за отличното благосж.стояние на оби
телта, до която при все това започнало да достига 

тревожното ехо на развиващите се тогава в Бж.л · 
rария еж.бития. 

оцелели Uенности, ra от знаменитата рилска см.кр()

вищница останали само десети~а по~ценни паметници, 

които само по чудо еж запазени и до дн.ес. 

Най-голямото нещастие, обаче, постигнало мона~ 
сти.ра. в 18 33 годи на ., когато изгаряли всички сгради 
почти до основите. Всред пепелищата останали ·само 
да стжрчат като мрачни свидетели на светли и Пd· 

чални дни Хрелйовата кула и малката uжрквица до 

нея. Това 1-'еизразимо нещастие сжкрушило бж.лгар

ския народ, но не го отчаяло. Паиси и неговите 
проджлжители бяха запалили вече отдавна в народ

ната душа любовта кж.м отечеството, · рода, езика . и 

цжрквата. Начело на народ? застават незабравимия 
Неофит · Рилски, манастирското братство и плеада 

още родолюбци. Сж.бират се неимоверно бж.рзо не
обходимите средства, защото _всеки е считал за дж.лг 

да се притече на· народното нещастие. Един жерт
вува пари, други - материали, трети - своя личен 
труд, така че още на следниа година заработили 
тtJескаво вж.рху нова~ а постройка, която по велико

лепие не трябвало да има подобна на себе си на 

Балкана. Едни от монасите отишли за Султанско 
, разJ>ешение в Цариград, други ---: в Светаг_ора да 

И наистина, кога:го в 1382 г. -турците превзели 
София, рилци се загрижили за сж.дбата на бжлгарс
ката светиня. Свещенния завет _ - устава на Св. 
Иоана бил преписан, а оригинала скрит заедно с по
ценните монастирски ·вещи и книги. Но това кqето 
било спасено от турците, разрушило времето и заб
вението: рилското сж.кровище не е достигнало до 

нас. Страхжт от турците бил на!Iразен, защот~ Бая
зид I (1389-1402) и Мохамед 1 (1413-1421) не 
само не напакостили на братството, но с специални 

фермани потвж.рдили старите права на манастира. В „ 

това отношение рилци не биха могли да хsжрлят , 
сериозен _ укор на турското управление. През цялото 

дж.;1го робство то е биJJО, ако -не всякога напжлно 

галантно, то поне снизходително кжм манастира и 
неговата уредба. А това е главната причина да се 

задж.ржи тук и през най-тежките , дни за , бжлrарщи
ната оная малка искрица от национално сжз_нание и 

просвета, от която Паиси запали своя факел. На 
кратковременното запустение, · което станало . през 

времето на султан Мохамед 11 (1421:-1451) турили 
край тримата синове на Крупнищкия епископ Яков, 
кои10 вж.зобновили отново жилищните постройки 
около оцелялата цжрква и издигнали монастира 
почти до предишното му положе1-ше. в тяхно време 
(1469 г.) били прибрани от Тж.рново и мощите на 
светеца, които още повече разпространили славата на 

манастира, който станал_ пжрва и наци.о·нална све

тиня на измжчения и , угнетен народ. Всеки който 
не е ~огж.л да посети Божи гроб и Светагора, е . счи
тал за свой дж.лг да се поклони на Св. Иоана. На 
Веш,кден, Св. Богородица и Отчев-ден (празника на 
Иоан Рилски) тук се стичали хиляди поклонници не 
само от Бж.лгария, но и от сжседните земи, носейки 

еж.с себе си кой каквото може. Влашките господари 

изпращат дарове и книги за „ своя молба",. владици 
принасят зщпоковани утвари и одежди, така че в 

монастирската сжкровищница се натрупват -грамадни 
богатства, които доведоха манастира едва ~и не до 

_ пжлно запустение. На три пжти алчни разбойници 
нападат тихата обител~ избиват и разгонват брат
ството, разграбват сж.кровищата- и опожаряват по
стройките. За вжзстановяване на загубите след 
всяко- нападане монасите били принудени да прода

ват и на дупнишките лихвари и малкото 

изберат образеца. Старата Хрелйова джрква би_ла по 
неволя еж.борена, за да се издигне на нейно място 

по~величёствен храм, а около нея изградили на 
4 етажа 'грамадно здание, което наистина няма рав
но на себ'е си. Внуцштелно ·_ и масивно отвжн -
приспособено за упорита · защита, това здание_ ни · 
поразява отв'Ж1ре еж.с своята величествена и худQ· 

жествена архитектура. Зад дж.лги аркади1 пжстро- . · 
декорирани с черно и червено, се нижат един над 
други манастирските чердаuи с · снет.ли, удобни и 
приветливи килии на едната им страна. Тези чер

даци тряо,ва да се ВИДЯТ заляни от сребристащ свет
лина на луната, потж.нали' в нощна дрямка при ве~

ната песен · на реката и манастирските чешми, _ блес
тящи . еж.с своите белоснежни арки и черни JЗ ._сен
честите си в_ж:трешноспi, за да с~ почувствува . осо
бено силно специфистичния мистицизжм в архитек

тура 'Га на Рилската обител. 

Не по-малко забележителна е и самата цжрква. 
Един прост майстор от Костурско, някой си Павел, 
изоставя нашата средновековна архитектура и, во

дейки се по · образеuа на старите атонс~и цж.рющ, 
сжздава една постройка на кпято не липсва нито 

·вжншна нито вж.трешна красота. Разчлrнена по мо
настирски тип и опасана с отворен нартекс от пж,стро 

каменна .аркада, Рилската цжрква изведнаж привлича 

окото на пос.етителя. Тя е - като скж.п бисер на 
една корона, която ,у.венчава националния подем на 

бжлгарина и неговото изкуство през пжрвата пол о · 

вина на XIX век, защото в нея се сжчетават идеално 
разрешените художествени задачи на архитектура, 
жи·вопис и резба. Каква по-голяма хармония между 

архитектехниката · на цжрковната вжтреш~ост и ико

ностаса, !"!ежду светлата и елегаюна вжздушност на 

вжтрешността и живопистта на високите стени! 
Костур, Разлог и Самоков еж оставили тук ценни 
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· произведения, които трябва --да се запазят на вечни 
времена; · както пазим трона и uжрковните двери на 

протосеваст Хрел . Тук е началото на новото бжл
гарско изкуство, застжпено в . най -широки разм.ери : 
архитектура, резба, художествена индустрия, цжр
ковна и портретна живопис. Светинята на св . Йоана 

стана сжщевременно • и люлка на б.жлгарската худо
жествена творба и днес, когато ние ·посещаваме про
чутата Риiска обите11, имаме да се покланяме н~ · 
само на . светите мощи и на историческото минало, 

но и пред скромните строители _ на днешн'ата бжл
гарска култура. 

t 

от г. rеорг:ие1:! 

Чове~11ката фигура внася винаги живот и разно
образие в~в фотографн~я худож~-ствен пейсаж . . Тоя 
елемент, обаче, може да даде задоволителни резул

тати ~амо ЧР~ у~ело_ изрмз-уван~ . и _ добро компози
ране и з.а това_ за раб9ти от ~:~одобе1:1 ,род се изисква · 

като · внася повече ж;-~вот и настроение в общия ан 

самбл , и б) портрет на откри'то,когато фигура
·та с е явява главен мотив- на комп·озиuията, а пейса
жа служи вмесю декорация или естествен фон , за да 

засили общото . впечатление. 
· Особеностите на тия два вида сн11м

ки се раз}J ичават в много точки . 
. При сниманtто на сжщински пей

с а ж и с фигура тряба да се имат 

пред _вид общите указания за художест

. вената пейсажна фотография, отбелязани 
в пжрвата ни • статия 1) Вжн от тях тук 
са не·обходими особени гриж·и при пое

, тавяне фигурата на подходяще място в 

; пейсажната . отрезка, за да се достигне 

вжзможн,о п9-гом1мо равно~еси·е между 
масите и светлосянката. Не винаги е 

удобно фигурата да бжде на преден 

план ; . защото тогава _тя добива пжрвенсf
вуваще значение и може да подцени зна

_чение~о на пейсажа, _ но вся.кога е за 
предпочита.не тя да извжршва някакво 

действие, хармонираще с общата обста

новка . Разбира се, че правилата, които 

·с е дават, нямат и немогат да имат догма
тично значение; защото законите на ком

позицията са предмет на постоя1--1ни про

'мени и ' спорове и зависят от естестич-
Жанрова ,снимка с противно осветление фот. r. r еоргиев ните- разбирания на дадено време. Днес 

в художест'венат~ фотография· естесшч- · 
още по-тжнжк художествен усет и разбиране на кра
сотата. Между обикновените любителски снимки ряд
ко могат да се видят подбрани с вкус и сполучливо ' 
компонирани пейсажи с фигури. Най-често се срещат 
банални групи на лиuа, заели повечето пжти най-без · 

смислени или . ексцентрични положе~шя, които „ по
зират", за да увековечат спомена от посещението си 

на дадено място. и не рядко много иначе красиви 
сами по себе си пейсаж~ губят извжнредно от своя 
чар _ бла·годареf:i~е · с,жтр.удничеството на .такива·: ,,мо- · 
дели". Всички -fi'рои·зведения · or тоя ро:д действуват 
антйхуд.ожеtтвено и трябва да се ·iшбяг,ват от люби
телите, които се отнасят сер~:~_рзно кжм ··своята р.абота. 

_Обикновено ·пейсажжт с фигури се представля
ва в две· разновидности: а) с·:-к щ и н ски · ri е -й 'с а :щ 
с фигури; дето п'реоблада'ващ : елемент остава пак 
пейсажа, а фигурата с·амо допжлня картинния -_ ефект, 
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ните качества на едно -произведение се измерват с 

три главни критерия: единство, п ·р о с транс т

в е н о с т и р аз н о о б р а з и е . 

Единството се явява 6сттове11 елемент на всяка 
композиция. То предполага винаги изобраз·яван~1 о на 
един главен мотив, на една идея и нищо повече . Глав
ният мотив тряба да доминира над всичко друго,. за 
да не се разпокжсва вниманието на наблюдателя, а 
uялата сжвокупност да, представлява хармонично раз• 

нообразие с ' дОстатжчн6 подч·е-ртано впечатление на · 
п ·рdстранствена дж.лбочина. · 

Действието, ·· коет,о 'има да вжрши фигурата, тpsi~ 
ба да е сж.образ~о с условията и вида на обстанов·-

1) Виж Бжлгарски Тур -ист , кн . 7 от тази годи·на ; 
втората от дадените там · снимки може да служи и като 
образец за пейсаж с фигура. -



ката (жжтвари на нивата, 6еридба на полски цветя 
в ливада, н9 не салонни танци в полето и други не-

сж.образно.сти). · . · . 
Много от . пейсажите с фигури могат да имат 

л<анров характер и като таки·ва те действуват ефе~т
но само пр1:1 спазване на естествената правдивост. 

Богат източник на жанрови мотиви е селския бит 
и свж.рзаната с него стопанска дейност. Тук могат да 
се използуват като фигури домаш_ните животни и!да-• 
же известни з13ерове. Паша, водопой, брод, лов и:др. 
сцени; комбинирани с подходящнй лей
сажни отрезки могат да дадат прелестни 

картини. 

Портретж.т на открито е 

малко по-сложна работа, както относи

телно избора и сж.образяването позата 
на модела с конкретната обстановка, та
ка и по отношение осветJiението. При 
с.жщинr.кия портрет а открито позата 

на модела тряба да бжде по вж.зможност 

по-спокойна. Понеже тук главния мо

тив е личността на модела, необходимо 
е да се обезпечи най-сж.ществено I о ка

чество в портрета - приликата. Избяг

вайте да давате измжчени пози на мо-
делите си, еж.що и такива, които не са 

присжщи · на тяхния темперамент: за 
щото те намаляват приликита . Най-добра 

е позата, в която модела· ни е · предсrа

вен в най-характерното за него поло

жение,. в което са навикнали да го виж

дат близките и познатите му. С малко 
повече наблюдения · и психичен анализ 

време, макар ~одела ви да бж.де в сянка. Не рядко 
падащи слжнчеви петна нж.рху модела, или около 

,него, внасят приятно разнообразие и -настроение в 

картината. · 
Когато моделжт е зает с някакво подходящо дей

ствие, честQ картината изгубва ха рак repa на портрет 
и се обрж.ща в- жзнров · сюжет. Тук фантазията !на ху

дожник-фотограф(,може да открие широко поле за 
творчество и нови пжтища за художествени трети
рания . 

не е трудно да се открие и изнесе ти- Потрет на отнрито фо.т. Г„ Георгиев . 

пичното. Основното правило при на- . 
реждане на , позата тряба да бж.де п Р1О сто та та, 
която е най-изтж.нчения вкус. Тясно свжрзан· 'с _ 
позата е и вж.проса за настроението на модела : 
Не правете , никога снимката, докато ~не се -~бе~ 
дите, че моделж.т е попаднал в желаното настрое .;: 

ние и че е настжпило вжтрешното му успокоение. 

Осветлението трябва да бж._де такова, щото да 
се получи вж.зможно по-пж.лна модулация на форма
та на лицето. И тук страничното и противното осве
тления често могат да дадат поразителни ефекти. При 

умело експониране и рационалнq проявяване могат 

да се поJiучат веJiиколепни ефекти от пряко слж.нчево 

осветление на лицето. Работете винаги в слж.нчево 

Изл·ожен·ите до тук, макар и елементарно; по- . 
· ложения по.каз'ват, че естетичните -l'<a.1:J~c rва - на едно 
. фотографно · ПРQrJЗВедене GЗ обусш)Вени изключител
но от л'ичните качес_тва и художественото разбира н е 
на·· О п ератора', НО не ·и ОТ СЖ.ВЖ.рШеНСТВUТО на and-· 
ратите и принадлежностите, с които 'той си служи, 
1<а~по някои погрешно мислят . Вкусжт и художестве
ното чувство могат да се придобият по пж. тя на вжз

питанието и обучението, а особен0 · чрез постоянни 
на_блюдения и изучвания на майката природа, която 

е единствения извор на всички наши rюнятия за кра

сота. Прочее, да изучваме и обш.увамt постоянно с 
природата! .. 
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Най-високата верига на Хималаите, гледана от 

l<ANI ЕВЕРЕСТ 
по проф. :tVJ:epцбaxp, Хаужрд Бжри, Фин'-t и др. 

Никога до сега най-високата планинска верига 

на земята, Хималаи те, · не е привличала вж.рху си 

толкова обществения интерес, както днес. Ангщ1й
ските експедиции през последните дв.е години, кои

то имаха за цел изкачването на най-високия и 

врж.х М о н Е в е р е с т, който е и най-високото вж.з
ви шение на земята ; заинтересуваха широки обще
ствени слоеве. Публикуваните в вестници и спи
сания, .де повече, де по-малко отговарящ,1 на исти

ната, често ,сензационно украсен !j сведения за това 

грандиозно алпийско предприятие имат поне тази за

слуга, че запознаха и най-незаинтересовани в тая об 
ласт иначе крж.гове в общи черти с най-високия ре
леф на земната кора. _Разбира се, само името на вж.рха, 
предмет и цел на експедицията, изчерпва и предмета на 

обществения интерес. Малцина и между високооб_ра · 
зованите иначе познават макар и само по име още 

некои от вжрховете на тази _ обширна qланинска об- . 
ласт, която пренесена в . Европа би се простряла от 
Кале до Каспийско море. А между тях 12 надми
нават 8,000 м., 35 се издигат над . 7,500 м., а седмо
хилядници има повече от 50. Сравним ли тези ви
сочини с Алпите в Европа (да не говорим за нашите 
Рила и Пирин), кждето изкачването на един чети
рихилядник се ·смята за пж.рвостепен алпийски излет 

и дето най голямата височина не надминава 481 О м. 
(Монблан), неволно пред нас изниква вжпроса : ами · 
какво е достигнато . досега от човека в царството на 

тези исполини? Отговорж.т е: от споменатите на · 
пж.рво и второ място 4 7 вж.рха нито еди1;1, от тези 

над 7,000 само няколко, а от наближаващите ги ше
стохилядниuи вече един доста значителен брой еж. 
видяли човешки крак на челото си. . 

Пж.рвите опити да се проникне в . неизследва
ния и не познат снежен свят на най-високите земни 

·вж.звишения са правени гiреди близу 75 г.-)Дини; в 
края на четиридесетте и нач:алотото на· .петдесетте 

.. години на миналия век от англичанина Х у к р в 
областта С и ки м, източни Х_t1малаи. През годините 
1855-1857 братята Шлагинтвайт изследват с 
месеци една голяма част от дотогава непознатите 

исполински ледници на източните и западните Хималаи, 

· пребродяват обширни ледени полета, преминават голем 
брой заснежени проходи и достигат при един смел 

опит да изкачат вж.рха Иби-Гамин или Камет 
(7755 м . ) една височина от 6705 м. 

· Вж.преки развиваната се около онова време 
оживена туристическа дейност в Алпите, особено от 
англичани, едва в 1833 година предприема един 
англичанин, В. Грахам, с трима швейцарски водачи 

едно алпийско пж.туване в Хималаите и изкачва по
край някои по-незабележителни снежни вж.рхове 
Монал (6832 м.) или Чl}нга бани в област.та 
Нанда Деви, после Д ж ба н у (6493) в Сиким 
и най-сетне К я б р у (7298 м.), един мощен снежен 
купол, който се издига като преден пост на масива 

на Канченджунга. Около това време почва и управ
лението в Индия да организира експедиции за 

топографни сниvtки в заледените планински области. 
В една от тези експедиции полковник Го ду и н О сте н 

открива втории по височина врж.х в Хималаите, Пик 

К 2 или Ч о го-ри в Каракорум, който покрай дру
гите си , имена от тогава носи и името на своя 

от~<ривател. 

За чисто туристиче::ки излети и вжз.качвания 
обаче условията в Хималаите еж. се още твжрде не
благоприятни. Само за да достигне чов.ек до мястото 
за туристическа дейност в · планината, еж. необходими 
неколко седмици пж.т след стж.пване на · индйска 

земя. И понеже п~анините там особено в високите 
си поиси еж необитаеми, за да не се изложи от са
мото начало на неуспех, една експедиция в тях 
тря.ба да се организира добре на изходния пункт в 
подножието им, запаси и снарядй най-грижливо с 

всевж.зможни потреби и храна, като намери. и необ
ходимите за тях превозни средства. Много време 
отнима спазаряването на мес1ни носачи, неопитността 

на които при това забавя извж.нредно много на

предването в ВИСОКО·П)lаt-щнските пояси. Дости~ 
гането на избраната цел от този изходен пункт в 

плани!}И с измеренията на Хималаите, при липсата 

на всякакви пж.тища, при мж.чнотиите на терена, 

при дж.лжината на ледниците и нескопчаемото отек

чително странствуване по морените изисква извж.н-



реди(> много време. От друга страна тези nж.тувания 
водят през сжвжршено нови за европееца пейсажи 
и природни картини, ~оито изненадат с своите фор
ми и краски и заедно с живота по тях отвличат по

стоя нн.о вниманието на пжтника. И наЦ -жадния за 
алпийски подвизи планинец не може да · ги отмине 

сляп и без интерес, когато всяки ·завой на · пжтя го 
поставя пред нови картини от не~одозирано богат
ство и редко в еликолепие. А всичко това отнима 
време. Наближил най-сетне целта, туристжт тряба 
да губи време да тжрси сгодно место за бивак, да 
уреди постепеН ':f ОТО му изместване напред и снабдя
ване с припаси, снаряже1-1ия и гориво, за да си оси

гури пребиваването в високите планински пояси . На

мирането най-сетне на uай-добрия пжт за изкачване 
изисква понякоrа цели седмици скитане по хребети 

и склонове, за да се изучи вжрха от всички страни. 

Като прибавим кжм това голямата разлИ• ' 
ка ·в клим~та, извжнредното непостоянство 

на времето преR лятото и не р_едко опас

ното сжстояние на снега, ще разберем, 

че Хималаите не са място за щурму
ване на вжрхове, каквото са станали ве

че Алпите. 

В 1895 година една експедиция от 
изпитани английски алпинисти за изкач

ване на втория вржх по • височина в 

Каракорум _:_ На н - Па р ба (8091 мет
ра), костува живота на ржководителя 
и , един от най-видните ангJшйски ал-

себе си тази иаея , когато напусна швейцарските 
Алпи и отиде да набеди великаните на Кавказ и да 

тжрси още по-високи вжрхове. Лорд К ж р u о н 
еж.що се е вжодушевявал от тази мисжл и, когато 

станал вицекрал на Индия , той писал на кралското 

Географско Дружество и Алпийския Клуб в Лондон, 

за да ги побуди Jia се сжюзят и да организират едно 
изследване . на тази планина. Б р ю с, Лонг с та ф и 
М ж м се готвят да предприемат това изследва-не в 
1905 г., но не могли да добият, разрешение от пра

вителствата на Тибет и Непал. За нещастие масивж·т 
на Еверст е разположен на границата между двата 

най-затворени народа в света, между джржавите 

Тибет и Непал . . 1а да се стигне вжрха, тряба да се 
мине през ·едната -от тях, и мжчнотията, да се добие 
сжгласието на някоя от тях, забави и до сега опи
тите да се изкачи най-високия вржх на земята. В 1904 

Мон Еверест 

-пинисти, М ж мри. ~ нея е участвувал 
и капитан (сега генерал) Б р ю с, рж
ководител на последната експедиция 

кжм Еверест. В 1899 г. амерканската 
двойка Фани и Д-р В. Б ж л ок-Уж р к м я н · 

Лагер на енспедицията 1921 нрай леднина l<харта на 
височина 6100 м. 

почва - своите изсле·днания и изкачвания 

в западните Хималаи, които проджлжава с мал- , 
ки прекжсвания до 1912 гад. През 1912 г. анг
личанинжт Джглас Ф р е ш фи лд, изследовател на 
Кавказ, организира експедиция за изучване на 
най-крупния масив в Хималаите Канче н д ж у-
н г а (Н580 м.), източни Хималаи. Сжщата година 
друга експедици~ изпитани алпинисти си поставя за 

цел вжзкачването на поменатия вече Пик К · 2 (8619 
м.), втория вржх в Хималаите. Сжщата цел си поставя 
и втора една експедиция, организирана от известния 

алпинист Херцог на А б ру ци те, който стига по гре
бена на Бра й д П и1к (7654 м.), един с.жседен на К 2 
вржх, една височина от 7498 м. ; останала ненадми
ната до · последнята експедиция к.жм Еверест. -И ред 
други експедиции следват през пжрвите години на 

. · новия век, повечето с научна цел и предимно. · в 

западните Хималаи. Между учасrниuите на · тези 
експедиции личат имената на Л о н гс та ф, Д- р К е
ла с и капи ган Б р ю с, и тримата участвували и в 

, последните експедиции кж.м Еверест. 
Мисжлта da изкачването на най-високия хима

лайски · вржх, Еверест, поч~а да се _ офор_мява от 
около 30 години насам . Джглас Ф р е ш ф и л д, този 
влюбен в планините ветеран-алпинист, е носил в 

г. майор Р а fi д р и капитан Р о у л ин г еж изследвали 
масива от север, от едно разстояние около 100 клм. , 

и дошли до заключен ие, че от там би било вжзмож
но да се доближи вж.рха. По него време и тибетците 

почват да стават по-разположени кжм пжтниците . 
Така вжзможностите за ещю изучаване на Еверест 
почват да се проясняват_ и майор Роулинг почнал под: 
готовленията за една експедиuия, когато избухна 

световната война, в която той намира смжртта . си. 

След войната идеята се подема на ново от 
Английското Географско Дружество и Алпийския 

Клуб . През 1920 г. полковник Хаужрд Бжри бива 
изпратен в Индия да разбере положението. Индий• 
скота правителство обещава еж.действието· си и успя
ва да издействува разрешение ОТ Далай-Лама, све 
щения глава на TиGer, за извжршването на експеди-
цията през Тибет. С това се премахва най голямата 
пречка по пжтя за Еверест и почват трескави при
готовления за експедицията, или по право за експе

дициите. Задачата на пжрвата експедиция (през 
1921 г.) е била ограничена : да установи вжзмож
ността за изкачването на вжрха, да изучи всички 

вжзможни подстжпи и намери най-лекия пжт. з·ащо: 
то от опита на по-раншните експедиции и изучвания 



( 

бе -ясно, че такива височини· биха могли да се достит
нат само по един сравниrелно лек пжт. 

Читателите на Бжлгарски Турист си спомня r от 
кратките сведения, които дадохме в последняr? кни?f{

ка на минал_ат~ година, за резултатите на това · щи

роко организирано и грандиозно . снарядено пред• 

приятие, В което 83 ~маха . учасrие най-спосоqни за 
целта хора: щ>лковник Х~у жрд Бж ри като р7ково
дител, алпинис:гите Ри б ж р н, Д р Келас, Молр.11 
и Бжлок, лекари-естественик У .оа;~а .стн, карто
графите · моршед и Хуил . р и гео.10га Д-р Хи 

р о н. Като приказка _се четат описанията -на полков
·ник Ха уж р д Б ж ри . за хода на експед·иция-та и на 

С~лdна на изкачването Чалг-Ла 

J\'!он Еверест гледан от лх,_пка-Ла: 

Мол ри .·за разузнаванията в hл~нин·ат_а *). През 
гигант.ски устета на бу,йни, пе·нщ1ви потq,ци, през са
мотни високи долини с с~ни м9_рски очи и_ склонове"

изп.жстрени с тиняви и иглика, край х.ж1Jмове покри
ти >- гиган:гски, два човешки - боя вис'оки храсти ал
пийска роза, сред сж.щински гори -от рози с цветове 
колкото човешка р.жка , през степи и песжчни пустини, 

. в джжл,, град и- буря, край развалини от . -стари ки-
- _ таиски крепости, през ~исоки заснежени · проходи 
напредват те · се по-близу и по-бл.изу . кжм с.жр
це.то на п·ланината. с1:игнали до високопланинските 

. \ , 

области, алn·инистите Молри и Бжлок, останали само 
двама след разболява_1:1ето на Рибжрн и Д- р Келас, 
предприе-мат изучването на подстжпите. Те изкачват 
множество вжрхове до 6000 м. и по-висояи, за да 
добият · една идея за общия строеж ·на uланината; 
прехвжрлят прох.сщи високи до 7000 м., установяват 
лаг~ри на вJiсочина 6000-7000 м., газят сняг до_, 
пояс, измжчнаг се с неопитните туземц11 носачи и 
н·fуморно тжр,сят разковничето, ключа за изкачва~ето 
на Монарха. Приближават вж.рха. _Източният скат -

*) Howard Bury, А la Conque·te du Mont Everest, 
traduction frarн;aise par Maurvt. Paris, Payot & Cie. · 
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~ев~змож~н. · Южната страна _.:., неприст~пна. Оглеж:
дат rQ от ~апад - едва ли би се намерил безумец, 
да опита изка,чването от тук. Те- -почват да губят 

вяра. н·о ·е:то един щастлив д·ен пред тях се . открива 
северния . склон, . който слиза плавно до една 7.000 м. 
висока седловина между Еверест и северн·ия му 
сжсед Ч а н г ц е. Тов,а е . високия прохпд Ч а н r-JJ -а. · 
Не гребен, а доста широк гржб, който почва почти 
о r самия ~зржх, слиза до ,този · проход. · По него не 
се виждат ни.какви особени мж.чнотии. Удаде l!И 
им се да намерят пжтя за :Jанг-Ла, намерен е и 

пж.тя за Ев~рест. Цели недели се мжчат Мол
ри ~ . 6ж.лок да се доберат до седловината от 

запад, от ледника Р о н. г бук, но .нап„ 
разно. Остава сам9 ещ1,а надежда. Те 
заобикалят целия масив и i:e явяват от 
из1ок. От до,1ината на Кхарта те 
д9сти~ат един висок прох;од, Л ха п к а Ла· , · 
9т който. изглежда вжзможно да се -слезе 
на източния Р о ·н г б у к ~ л е д н и к. Зад · 

него, на отср~щнат~ . страна те сж.зират 

една около 300 м. висока снежна · стена, 
коя10 може да се изкатери и която води 

кжм ЧaJ-ir•Jla. Тай_ната е открита. П.жтят 
е нам~рен. Следнята експедиция ще знае, 

к.жде да почне. 

Но J}ЯТото още не е минало. И два~ 
мата а,тшинисти се решават сами още сега 

~а ~аправят nж.рвия опи_т. Те си отпоч1:1-
, ват няколко деня в долината, лocJJe 

заедно .. <; х у·и л р , те , успяват да пре
карат носачите през 64()0 м., високия 
Лха·_пка-Ла и да ги отведат . даже до 

. самия У а i:i г-Л а, д~ТG на 7100 м. ви
сочина построяват: ~дин лагер .. Обаче 
настжпилото · лошо време с денонощ

ни бури ги . принуждава. да . се вжр,
нат и- турят край на експедицията. Целта на 
експедицията: да намери n.жтя за вжрха е постиг

ната. За вж.зможността ·на изкачването Молри казва: 
_,, Вероятно е, че опитни ащшнисти могат да преодо
леят в Алпите трудности от рода на тия, които п'ред
ставя Е_верест. · Обаче на височина над 7000 и 8000 
м. таки_ва припятствия имат еж.веем друг изгмд. Ние 

не знаем още, дали човешкото тяло ще мО}J<е да 

еж.бере достат.жчно сила на та,_кава височина,, за да 
се изтик~ , нагоре, макар и по най-лекия терен. 
-ние имаме ДОСТаtЖ.ЧНО доказателства, че ЧО'ВеК ДО 
7000 м. височина може· добре· да яде, да смила и да 
се чувствува разположен. ·може би след ·два-три 

·щ ня спокойно пребивание на такава височина тялото 
ще бжае в с.жстощше да . преодолее и последните 
1800 · м. при- още по-малко атмосферно налягане. 
Всеки .случаtt на този вжпрос ще може да отговори 
само опита ... Преди вси~,ко тряба да имаме щастие., 
к.жсмет: . един миг ме,ко настроение, което да смегчи 

вр~~енно сурови~ ';{рав на М6н Еверест. Да н.е- за
бравя-ме, че fia най- в_исокия земен вр.жх е п·рис.жща 

една. студена сrрщост, ~тро1ост т.ж.й стращна и 

смж.ртоносна, ~е умни хора ще_ · пра-вят добре, 



., 
да треперят и обмислят пред лраrа : на · вели--
ката uел." 

След то 1;а · основно проучване на плЗ:нината през 
1921 rодина ·в началото на миналата 1922 година по
тегл~ новата експедtfЦИЯ, която трябваше да извж.р
ши изкачването на в_жрха. Тя се еж.стоеше от 13' ан
гличани и 45' туземци. Неин ржководител бе генерал 
Б-р ю с, · неrов помощник алпиниста полковник С т р ж т, 
като алпинисти участвуваха: Финч, Сжмжрвел, 
майорите Моршед и Нортон, и Молри от QЖ.рвата 
експедицйя, "като леl{ар естествоизпитател д· р Л <? н r
c та ф, неrон помощн11 к У ей к ф и л д, фотоrра'ф капи
тан Но е л, освен тях оiце капитан Б р ю с , братовчед 
1-щтенерала, капита,н М .о ри с и К р о уф о р д. Излязла 

от Да рд жили н г (последнята железопж.тна станция 
в Сиким) ' в · края на 
март1 експедицията до

с~:ига след едносед_мич

но пж.туване посред вжл-. 

шебна ·тропическа фло
ра пр.охода Желе п-Л а : 
и навлиза в странат9 на 
снеговете, студове-те , и 

_ ветровете, кж~ето, · тем 

пературата чес1,о падала 

до r - 20° С. В Фар и-
~ ц о н г се преrлеждаг и 

натоварват · изпрате~от6 
по·-рано снарю,, ( ние · и 

приготвената от тибетс

кото правителство храна. 

Снабдяването : с тбвtрни 
животни се натжкнало 

на Г◊.JНJМИ_МЖ'dНОТИИ, ТЖ.Й 
като в ранното пролетно, 

време повечето от жив.от- · 

ните се намирали · в пла-

чевно положение. С го-

и неспокоен _ за причините и целите на , експедиция

та, но оrтанал · задоволен, като разбрал, ,че в о~новата 
си това е едно покj_~онение , пред храма на . вечната 
истина и свещената· красота, който се издига вжзви

шен 'над всичко човеu11<0 по вжрховеrе на ХИ Ма В а, 
родината на снега. "' ' 

· След неколко деня главната част от снаряжениё 
т'о и припасите еж пренесни на един 5,088 метра ви
сок лагер на ледника. Условията н'а изкачването се 
подобряват под влиянието на хубавото майско време, 

· макар и !:JО'щният студ да ·,,п.родж.11жава (--Ю0 С). В 
източните Хималаи.,. 'вр_емето изглежда ца · е благопри
тно за планински · изкачвания-. само пр~з месеците май 
и юни, докато в западните то , трае по 4 месеца· . На 
5 май полковник Стр~т, Моршед, Нортон ·и Д-р Лонг-

Мон Еверес~ и Чанг-Це 

ляма · мжка и губене на ~реме се еж.брали 320 стаф тржrват в източно направление да изучат па
яка, волове, муле~:а и магарета. На 8 април екс - · ложениеtо за преместването на лагерите по на ви- · 
[Jедицията потегля · от Фарицонr, скоро прехвжрля , сако, в подно,кието на Ч а·н г :Л а. Три часа по-1·оре от 
прохода Та н r-Л а, източно от К--:шченджунга, и три 'последния лагер, при усrието на една странична до-· 
СедМИЦИ След ИЗ:IИЗЗНеТО OJ' ДардЖИЩIНГ СТИГа през Л~На ОТ ИЗТОК, на ВИСОЧИНа 5,3р2 метра Je , устрQЙВЗТ. 
КампаЦонг в Шекар-Цонг, отдето _ ;еотправя лагер· 1, построяват ~ каменни колиб-и и палатки. 
на юг. Пж1уванетG ·се затруднява от студа и ужасни- , . На 6 · май · формират ·;1агер 2 на 5;888 метра в·исо
те ве-r:рове, които бушуват непрекжснато В, тази об- ·чина- на източния брег на ледника . (източен р о н г-
ласт, подигайки на ·м,еста вихрушки llЯ~ЖК_ , йзвж.нре.Ii бук-лед ,ни к). На , 7 май те проджлжават по лё-
НО вредни за очите . За да избегнат песжчните бури, вия бряг на _ледни~а до • сжединяването на един го-
които се под_игали ~бикновено кжм обед, те трж.гвали _ лям странич_ен ледник, кой го _се оказал еж.веем напу-
рано сутрин~ Кжм 15 април сж.глежда r в дж.ноrо на кан и надробен. На 8 май проджлжават с -6 ноц1ча 
една доли1-1а за пржв пж.т Еверест на едно разстоя• по главн„ия ледник на·горе до мястnт9, , от дето се 

ние от около стq к-илометра. След около две седми- открива ключа на изкачването: седловината на Ч а н г-

uи, на 2 май, навлизат в сжщинската a.iшиt;tc1{a 'об- Ла .и морените в · подножието на 1·,55 7 1\1етра висо-
ласт, в долината . на ~Ро н гб ук, дето под края щ1 лед- кия Ч а н г - Ц е, северния с~сед на Еверест . В ска- -
ника на 4,876 метра височина J-Стройват своя .rлавен ,листите поли на този вржх на около 6,400 метра ви
лагер . Тук е била крайната точка, до кж.дето Gж. мог- , сочина те устройват лагер. 3. Лошо време и еilИде
:11-и да , достигат животните, по нататжк всичко тряб- . мия - ин~луенция. ~-абавят · за. известно ~реме на-

' вала да се пре·нася от хора. Лагера · бил разположен nреднането. · . 
на 4 часа от- най--високия тибетски монастир, .- игум·енж.т От тук п()_лковник Стржт рж.ководи по-нататжш-
на койт<:> се показал , колк010·, JJюбо'питен, 11олkова ните · изучв~н-ия · и вжзкачвания .. Пжрви~т· опит пред-
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приемат на 18 май Мол ри, Моршед, Нортон и 
Сж. м ж. р в ел. Само по една случайност те избягват 
още в самото начало една катастрофа: на едно из

ложено място по фирновия гребен цялата група по
чва да •се хлж.зга н;щолу и само закачва1-1ето на вж.
жето между Моршед и Нортон о една скала е попре
чило да паднат в пропастта. Поради невжзможността 
да си приготвят топло питие при ледената буря, из
мжчвала ги голяма жажда. Те прекарват ноµпа на 

Гауризаннар (7144 м.) 

7600 метра височина, кждето оставят Моршед, който 
не могж.л да вж.рви повече . На 19 май другите про
джлжават и достигат една височина от 8150 метра, 
без да са имали с себе никакви кислородни · апара-

. ти? Изтощени напж.лно, те не могли ua проджлжат 
по-~ататж.к и · се вржщат. С голями усилия те успя

- ват да свалят зле болния Моршед до лагер 3. 
· Капитан Б р ю с и Ф и н ч донесли н лагера 1 Q 

гарнитури с по 4 шишета дихателни апарати с ки
слород. При прена.сяното им апаратите пострадали 

· и е·два било вж.зможно да се стж.кмят 4 комплекта. 
Двамата кап11тани Брюс и Финч, заедно с капитан 

1) Echo des Alpes, fevrier 1923. 

Н о е л и непалеца Т е д ж б ж. р, нредприемат вто
рия )пит, изпж.~нението на който ето как описва сам 
Финч 1): 

"На 24 май капитан Ноел, капИ1ан Брюс, Тед
жбж.р, ·:и аз се изкачихме на Чанг-Ла, дето прека
рахме нощта добре. В 8 часа бехме готови за трж.г
ване, : капитан Брюс, Теджбж.р и аз, придружеlfи от 
неколко носача. Капитан Ноел -се разположJ-1· пред 
палатката- с фотографическите и кинематограчески 

апарати, за да снима ·изкачването. · 
,, В началото трябваше да минем няколко пукна

тини в леда, но за щастие с11ежните мостове вж.рху 

тях бяха още добри. Ние се изкатерихме бж.рже до 

7500 м., кж.дето си позволихме мqлка почивка, през 
време на която аз побж.рзах да направя няколко 
снимки. Носачите нямаха дихателни- апарати с кисло
род и . се изкачваха по бавно от нас, ·макар че на
шия то~ар бе по-тежж.к. Колкото по-напред отивах• 

· ме, толкова склонж.т ставаше по-груб. Студж.т и 
вятж.рж.т сжщо се · увеличаваха и скоро почна да 

вали сняг. Трябаiпе да вж.рвим още доста, докато 
стигнем пж.рвите скали, на ·около 7650 м . височина. 

· ние - искахме . да разположим бивака си на 8000 
метра-, но . трябваше да стрем на 7800 метра 
пред ' вид на. опасността от бурята, а при това и 
носачите трябаше да се вжрнат още сж.щия ден. След 
като ПОlтроихме палатката на гребена, ние се сж.бле- -
кохме да легнем да спим. Сж.бличането става в та

кива сJiучаи бжрже: единствената операuия се еж.стои 
-в изуване на обущата, след което се пж.хваме в- спал
ните торби. Много време мина, докато приготвим 
вечеря. На такава височина човек можеше, без страх 
да се изгори, да бж.рка · с ржка в кипящата вода. 
Надявахм.е се да спим, но то~_а бе невж.зможно : бу
рята ~шуваше свирепо, палатката плющето с гжр
мотевичен трясжк и всеки момент ние мислехме, че 
ще ни отвее. Трябаше да се борим цялата нощ, да 

заджржим палатката. В 1 часа сутринта няколко 
вжжа се скж.tаха и ние трябаше да ги врж.зваме. 

' Всеки излизаше на свой ред, завж.рзан, да не го 

отнесе некоя вихрущка, и . тази упорита работа про -
, · джлжи до 4 часа сутринта. Ние не можехме да стоим 
повече от 3 минути вжн от палатката, едно поради 

вятж.ра, друго поради студа. По липса на термометжр 

не можахме да измерим температурата, но основавайки 
се на наблюдения, правени сж.щия ден на височини 
5000 - 7000 м., може да се каже, че студжт тази 
нощ бе до 70 ° С. под нулата I Най-сетне сжмна се, 
Снегж.т бе престанал. Но вятжрж.т продж.лжаваше 
свирепо и положението почна да става критическо . 
Кжм 8 часа настжпи едно успокоение; но в 8 1/ 2 

бурята се удвои до толкова, че блж.скаше с голяма 
сила малки плочки от скалите вж.рху склона, по кой
то те оставяха дж.лбоки сJ1еди. С това си обясних 
произхода на · многото дупки, които се виждаха по 

скалите. Една такава плочка падна вжрху . нашата 

палатка и образува дж.лбока u~пнатина, · която ние 
с мжка дж.ржехме затворена. Кжм обед вятжра стана 
така свиреп, че заплаш~аше да ни хвжрли чак долу 

на ледника, 1500 м. под нас. Така ние . бихме стиr-



нали бжрже при другарите си, но нам не ни се 

искаше толкова скоро да се вжрнем. В един - часа 
след обед вятжржт се уталожи и ние можахме да си 
починем. Хапнахме, но малко, понеже нямахме вече 
почти нищо. Ние имахме глупостта да послушаме 

учените, които познаваха Хималаите. Те ни уверя
ваха, че човек не може да изстрае повече от 20. часа 
на такава височина, без да почувствува грозни болки, 

и че в всеки случай !-le би имал ни най~малкото же
лание ла яде. Затова и ние взехме много маJiко 
ядене с себе си, толкова повече, че не · мислихме да 

останем на такава височина - повече от един ден. Сега 
сжжаля вахме, че някой от тези ни сж.ветниuи не бе 
с нас, особено някой по тлжст. Бихме му доказали, 

внрвам, на самия него, че няма право. 

,, При все това след като · похапнахме, ние ре

шихме да прекараме още една _нощ на нашия бивак 

и на сутринта да се опитаме кж.м вжрха. Кж.м 6 часа 
след обед ние си легнахме, но скоро чухме гласове 
вж.н от палатюна. За наша най-rолема изненада, . 
шестима от носачите, като не ни видяли да се врж..; 

щам е, страхували се, да не · е станало нящо с нас, и 

се качили да ни помогнат : Това бе един неочакван 
жест от страна на тия хориuа : те не бяха се спрели 
пред големите мжчнотии, да ни дойдат на помощ. Как 

да не се отнасящ като с приятели с хора способни 
на подобни чувства! Като видяха че сме живи и 
здрави, 1е се вжрнаха. 

"След запязването на слж.нuето ние забелязахме, 
как малко по малко членовете ни губеха чувствител

ността си. Трябаше да се действува, и ние· почнахме 
да се бием и удряме, за да ги сж.живйм. В този мо
мент ми дойде на ум да взема един кислороден апа

рат в палатката, за да дишаме от него по малко през 

нощта. Действието му не . закжсня р.а се прояви. 
Кржвта почна да тече по жилите ни и ние скоро се 
излекувахме. Аз сж.м убеден, че употребението на 
кислорода ми спаси живота тази нощ. 

„ В часа 4 ние станахме да се облечем, т. е. да 
си обуем обущата. За мен това бе · лесно : аз бях 
поставил обущата си в спалната торба и те бяха 

омекнали. За другарите ми не бе еж.щото .. Та бяха оста
вили обушата си навжн и трябаше да ги топлиме 
uял час и половина на пламж.ка на свещи, за да 

поомекнат мал1{О. В 6 часа времето изглеждаше, 
че ще qжде лобро. Имаше няколко облаюf и вятж- · 
рж::r все още духаше, но бе поносим. Ние тржгнах
ме и се и::iкачвахме доста бжрзо до 7900 м. висо

чина, когато внезапно Теджбж.р припадна. Този пре
вжзходен гу,рка не искаше да остане назад и бе 

отишжл до края на силите" си. След 15 минути той 
се еж.взе и ние решихме да г.о изпратим сам до 

бивака, пж.тят не бе труден и палатк.ата се виждаше 
от н а шето място. Ние почакахме няколко 1\1инути, да 
видим, как ще слиза, и тржгнахме Пс:!К нагоре. По

виссжо на гребена вятжржт стана постепенно непо-· 
нqсим. Трябаше да тж.рсим друг пж.т. Ние трж.гнахме 
по северния склон, кж.деtо бе по-завет. Този склон 

прилича много на склона Тифенматен под Матер

хорн. Скалата се еж.стои от плочи, обжрнати надо~у, 

пластовете, на които са дебели от няколко санти
метра ло 1 О метра. За нас, както бехме натоварени, 
това сжвсем не бе удобен пж.т. Но все пак с голема 
предпазливост можахме да напредваме. Като изми , 
нахме прибл11зително половината на склона, ние 
трябаше да променим наново направлението и да се 

отправим пак кжм гребена. ·. На височина около 
8300 м. направихме щшка почивка . . Направените 
по-кжсно измервания с теQдОлит показаха, че ние 

сме били на височина 8326 м. Тая точка се намира 
тж.кмо под поясите жж.лтеникав граниr, които увен

чават в.рж.шния гребен на Еверест, докато всички 

останали скали имат тж.мнозелен URЯT. 

„ Ние бехме 1-f°a 500 м. под вж.µха, на разстоя ние 
900 м. по права хоризонтална линия. Какво тряб?ше 
да ·правим? Изкушението да nродж.лжаваме бе голя
мо. обаче след две мжчителн·и нощи, след суровото 

блж.скане на вятж.ра и студа, гладни, при напредна- . 

лото вече време - ча<;а наближаваше J 2, ние не се 
чувствувахме достатж.чно силни да рискуваме про- · 
джлжението на изкачването и единственото нящо, което 

можахме да направим, бе да _ се вжрнем. Простият 
разум го повеляваше : едва ли бихме направили и 

сто метра без сигурна катастрофа. И ние трю·нах
ме назад ... " 

Вжпреки всички признаuи, че времето на му; 

соните наближава, на 3 юни Молри, Финч и С..кмж.рвел 
потеглят като главна група, п_оследвани от Д-р Уейк
филд~ и Кроуфорп като помощна група, за един 

нов, трети опит. На 6 юни в 8 часа сутринта при 
хубав слжнчев блясжк и изгледи за · най-добро вре1\1е 

те ·трж.гват· от 1rarep 3 за Чанг-:Ла _за~дно с_ 14 кули, 
които носили храна за няколко дни и кислородни 

апарати. Снеrж.т по сла6о наклонения скат бил твж.рд 
и групата напредвала бжрже. В 1 1/ 2 часа след обед 
внезапно един т~:;ясжк прогж.рмява по _гребена на сед• 
лавината и в сжщия миг снегж.т по склона почва да 

_ се дцижи надолу. Петимата навжрi'!ани един за друг 

англичани биват повлечени надолу и успяват, едва _ 

след като изминали няколко стотин метра, да се 

измж.кнат от грамадната лавина. Кулите, които били 
навжрзани на две . групи, се ·носели още по-бж.рже 
надолу кж.м една скалиста пропаст. Едната от гру· 
пите успява в последния момент да се залови за 

скалите и да се освободи от лавината, а другата 

полетяла в пропастта. След тази злополука, която 
осуетила и последния опит за _ изка_чването на вжрха, 

експедицията потегля низад. 

Макар и не достигнала вжрха, успеха и на вто

рата експедиuия за Еверест · е голям. Достигнатите 

височини надминават всички планини на земята. ' В 
самите Хималаи само няколко вж.рха са по- високи 

(К 2 е 8619, Канченпжунrа 858Q, Макалу 84.72 м.). 
Всички други по рано горещо ухажвани вжрхове на 

Хималаите еж по-нис_ки и рекорда на xepuora на 

Абруците остана далеч назад. Но и никоя експедиция · 
до сега не е била така добре организирана и под- , 
готвена и не е разполагала с толкова средства. Сега 
се сжбират усилено средства за 
една третя експедиuия . 



Бжлrария и нейните еж.седи, географска христома
ти от Л. К.о в а че в а, София, 1921, стр. 375, цена 74 лв. 
Има една книга, с която тряба да се справи в,секи, който 
иска да рабоrи-в каквото и да било отношение-вжрху 
Бжлгария. Това е „Княжество Бжлгария" от И реч ек а. 
Днес имаме пред нас друга една книга, която трябва да . 
прочете всек~r бжлгарин, за да научи, що и какво има 
Бжлгария, да опознае стра'Ната, в която е роден, живее 

и работи, и да ·разбере, заiцо тряба да обича тази страна. 
Авторката, ревностна туристка, членка на Соф. клон 
Ал ек о Константин о в от Б . Т. Д., си е дала труд ·, 
да еж.бере в нея най-хубавото от всичко писано, на бжл
гарски или на чужди езици, вжрху нашата родина и 
нейните еж.седи . В сбита, но 'достжп1:1а за всички форма, 
ние имаме тук еж.брана: една обширна научна и научно
популярна материя, изпжстрена с художествени и пое

тични откжслеци из областта на география, история, бит, 
поминжк и вжобще всичко, що е в тясна вржзка сжс 
живота и културата на страната. Малките неточности п 
несжобразности, каквито се срещат тук-таме и се обяс
няват с отдавнашността на· еж.ответните статийки, не 
пречат за: общото впечатление от тях -и не намаляват 
ни най-малко стойността на книгата. Еднакво достжпна 
и интересна както за учащата се младеж, за която тя е 

едно ценно допжлнение и одухотворение на сухата 

учебна материя по ред предмети, така и за . вжзрастни, 
на които тя разкрива бжлгарския дух и бжлгарската при
рода, тя не би трябвало да липсва от библиотеката на 
никой образован бжлгарин. Особено за туриста тя пред
ставлява една богата сбирка от материали ·за изучване, 
за подготвян и осмисляне на излети, за запознаване. с 
всичко хубаво и инте_ресно у нас и нашите еж.седи, за 

.ориентиране в пространния кржгозор на родната при

рода й ние я препоржчаме на нашите члеяове и н'а чи
тателите на Бжлгарски:_ Турист. (При поожчка на . повеч е 
от три екземriляба издателството, . Ал. · Паскалев, София, 
прави отстжпка 20 %) ., ---:- П. - . 

Мургаш . от Ни к. В а с. Р а к и ти н. - Плевенският 
клон от Б . Т. Д, К а й л •Ж ш к а долина е издал мал-

., ката стихотворна сбирка i-ia Ракитин Му р г а~щ. 
Венец от . голи стржмни вжрхове, -
Ала Мургаш от всички е най-стржмен . 
В едно предание през векове 
За него е запазен спомен Т~(мен. 

И Ракитин · разправя за тоя спомен· в 20_;,,30 китни 
песни, обвети от д;кх.а на гората, на полето, или на вжр
ховете __:_ на бжцгарската природа. Сбирката носи от
печатжка .на един по-примитивен, 'ГИХ , провинциален 

,кивот, ·в който може· би най-добре се отразила личности. 
на поета. · . ' 

. Добре е направил Плевенският · клон от Б. Т. д. ·; че 
е издал сбирката. Оскждността на нашата поетична · .1У-
ристическа литература ще се превжзмогне не изведнаж, 

а с насжрчение н~ всеки ощп ' - повече или по-м а.[I КО 
сполучлив. -:- Т. Б. - . 

Геоrрафсна библи'отена, урежда Б ж :тr г а р с к о т о 
Г е о г р .а ф с к о Д о уж е с т в о под редащията на проф. 
Ж. Радев, проф. Г. И. Кацаров и А. П . С'Гоилов, No No 
1-=--.3, София, 1920- 19;~2. С тази спретната . библиотека 
Бжлгарското Геогра фско Дружество цели да даде -
сжс скромните , средства , с който разполага -,- на спе
uиалиста географ м а;rериали за . основно запознаване с 
битието, формите и .живота на нашите земи, а на любо
знателния читател-поклоник на родината . и _ любител 
на природата интересни познания за Бжлrария ,- нейните 
земи; нейния живот, история и култура. • 

Излезлите до сега три кни:>кки са по~ветени на 3 а
па д н' а Трак}Iя (No 1), на Природи .ат,;~. скулп
тура на високите бжлгарски планини (No 2) и на П е о
н и я (No 3). Пжрвата от тях сжджржа дв.,е сказки на 
проф. И ш и ·р к о в, джржани през 1920 г., вжоху_ За
падна Тракия в свржзка с миf)ния доsовор от Н.йойи и 
значен~:ето на страната и С'!Jедиално на Бел.оморския 

' Редактор: ,Ов. Велков. 
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бряг. за Бжлгария. Сжс свойстевната му вещина ·г. Ишир- · 
ков разглежда вжпроса в историческо, политико-етно

графско, физико~ и антропогеографско и стопанско от
ношени.е. Третата книжка ни дава обширна студия от · 
проф. Г а в р. И . К а ц а р о в в.жрху етнографията и исто
рията ·на Пеония до римско време, (това е страната от ' 
двете страни на Вардара по басейните на днешните реки 
Черна и БрегалниП:а). 

Но най-интересна и особено ценна за нас туристите 
е втората книжка от Географска библиотека, в · която 
проф. Ж. Р а д·е в ни развежда по високите наши пла
нини (включително и македонските), да ни покаже и 
обясни техния строеж, техните форми . и техн_ите пре
лести. След общите белещ:ки вжрху образуването на 
високо-планинските - форми и силите, ко11то му еж.дей
ствуват, той ни води по най-горните пояси на високите 
бжлгарски ,планини: Рила, Пирин, Шар,_ Кораб, Баба се 
изреждат пред нас да ни явят общото по между си и 
всяка своите особености.. Ето една книга, която всеки 
истински турист . би трябвало да прочете. 

В желанието си да улесни дружествените членове в 
набавянето на тези пе-лезн.u за всеки турист книги Ге
ографското Дружество се . еж.гласи да ги отстжпва на 
членове от Б. Т. Д. и Ю. Т. С. с едно' намаление от 20 % 
вжрху поодажната им цена, която е за No 1 - 10 лв., за 

· No 2 - - 20 лв. и $3 No 3 - 15 лв. Поржчки да се правят 
чрез клоновете . 7 П. ~ 

дРrЖЕ~ТВЕJ-{ ЖИВОТ 
Дупнишнщ1т нлон ·Рилсни езера от Б. Т. Д е имал 

общо rжбрание на 29 април т .' r : на което клоновото на
стоятелство е дало отчет , за .riей~остта на клона през 
изтеклата година. Най-све.тлата в досегашния живот на 
клона, тази · година бе ознаменуеана с освещавянето на 
построената от. нeru п.жрва планинска хижа у нас. Вж.треш
но, обаче, клон.жt изглежда да преживява известна кри
за. KOfITO <i стаIJала причина, в , една година клоновото на ~

стоятелство да се мени три, п.жти, и е попреqила за,раз

витието на ' една о~ивена . туристическа дейност, каквато 

бехме навикнали п:а виждаме в този клон. · 
Броят на членовете през изтекщпа година се е уве

личил от 208 на 277~· Днес ·клонж.т разполага с един инвентар 
на сJойност &000 лв , 'ёдна· библйртека от 115 тома и една 

.сбирка от .;32 -фотографни сFJимки ,из. Рила и околността. 
В новоизбраното от това сж.брание наtтоятеJIСтво на 

клона влизат: · ~т. · Казаков, <;т. Сrай1<ов. Никола ~ишов, 
Стефан Тодоров, Любен ЧомакоR, К. Муцков, К. Джер-
мански и К. Шангалов. · , 

. НоQИ нлонО1ве: -- IJpeз миналия месец април са 
оцювани още два нови клона .от Б. Т. Д. в гр. Ямбол и 
в гр. Станимана. Те1• са имали вече и учредителните си 
еж.брания, 'на ·които са · приети уставите им · и са избрани 
пжрвите настоятелства. Клона в Ям6ол брои около 30 
души,. а този 13 Стани-мака 7 4. . 
, - Фонд БжлrQрсни Турист. - В касата на фонда по
с:гжпиха t~6ви 200 лв . • бт ветер:ана-турист г. И в: Ла м
б о в, член на Софийския клон Ал ек.. о Константи

-н о в: подаре·н·и по случай празнуването на 40-го·дишния 
му служебен ю.билей (вж. кн: 6 от Бжлг. Турист). По
_стжпили са и. други 10 лв. от неназован дарител. 

· При Софийсниsi нлон Алено I<онстантинов от Б. Т. Д. 
група членове са образували Рил ·о-Пирин с~ а . хи
ж е с т Р. о и т е л н а · ч е т а, която си поставя за цел ор
ганизирането и построяване.::о на - т;vристически хижи и 

беляза нето на- пжтища _в наи-високите наши планини, в 
които най-много се чувствува нуждата от тях. За по
стигането на тази си цел четата ще влезе вжв вржзка с 
други · клонове, особено с . тези, в ч~йто -район спадат 

- горните планини, и подготви образуването на една хи
жест·роителна ~рупа, която х·i~~ганизирането и 
постройка_т,а на , хижr1те: Вр~ tif~~~- . •-могат; и е же~ 
лател_н:о, да учдствуват п,Ь.обни чети и · . .;.~е -отдалечени 
~лоно~е,. членовете на то имат дост №ж\шо интерес . 
за туристическото обр · · -в "' .е-,r.,-щ'\ -:r:ези обл;,сти. 
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