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ЗИМЕ ВЪ ПИРИНЪ 



ВЪ ПИРИНЪ 

Образътъ на Пиринъ! Haf.l великолепния пла
нински образъ висне въ паметьта ю1 и не мога да 
го снема, да разтоваря душата си. Че ужасътъ, пре

междието което изживtхъ въ него, ме тъU угрози, 

та не смtя да го побу'l'на, да го не събудя„ да не 
повлече и друго съ себе си . . . Преди тридесеть 
години, току що постжпихъ въ Сливенската гимназия, 
съ друrаръ оrь детинство литнахме къмъ висинитt 

на Сши~т1ь Ка,т,н.и. Пълзи.мъ, катеримъ се. докато 
се натъкнахме на едно такова мtсто та, нито напредъ, 

нито назадъ I Напредъ - отвесна стена; назадъ -
бездна надъ която самъ се чудишъ какъ си пропъл
зялъ. Надникнешъ - завива ти се свtть, коленетt 

ти се разлюлtваrь .•. А, ха - да се стро11олишъ 
въ бездната. Стжпналъ само на ржбътъ на обув
ката, залепенъ на скалата, стоя примълнялъ. Дру

гаря ми, задъ мене, види се по-добре е стж.nилъ, 

плаче, вика. Азъ не мо,·а да гъкна. Колко сме сто

яли така (като прикованиf.1 Прометеf.1), минути ли, 
часове ли I Kof.l знае какъ и отде провидението 
прати лутащъ се, sаrубилъ стадото си, козарь. Спу
ща ни върлини, вързахме се съ поясъrь му - из-
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мъкнахме се . . . Въ тия тридесеть години оть то
гава трtбва най мал1<0 300 nжти да съмъ се съну
валъ увисналъ налъ тая ек.щата бездна. Ще кажете, 
защо ни разправяшъ всички тия ни въ 1<линъ, ни нъ 

ржкавъ работи. l{азахъ: да разтоваря паметьта си : 

да ми олекне, та да мога да продължа ... И все пакъ, 
видя ли скали, 11одлудявамъ да се катеря, да тър

калямъ канари. Мусала знае, колко канари сы1ъ му 
съборилъ . . . И сега ги виждамъ: пре~1етне се като 
меца-мецана, раздроби се на малки заU•1ета, скачащи 

по заледената прtспа ... Прибавете къмъ тая стра
сть и друга: да вървя все напрtко - никога по от,,ш

кани nжтеки, ето ви nосокитt къмъ такива пре

междия. 

1 lжтувамъ, както винаги самъ. Мълчалив·ь съзер
цате11ь, иесмущава.'tъ отъ чужди възторзи, омаи. 

Инакъ бихъ ли моrълъ utлъ часъ да се дивя на при
'lудната Калуирова вада. Хиляди клетви ще дадете 
и все иа еж.щото ще настоявате : че водата тече 110 
посока на планината, а не къмъ полето: толкова илю

зията е омаtlна I Бистра, прозрачна, 1<ато че ли без
плътна, полеки•1ка бълника бtлитt камъчета, едно 



да не помtсти, и трепери като жива по цtлата си 
извивка. Не тече, а само трепери/ Подминешъ и се 
озърнешъ - пакъ сжщото: лжщи и трепери ... Може 
и да тече, щомъ мърда, но въ никоя случая къмъ 

полето, къмъ града. А знаешъ че това не може да 
б.жде вtрно, защото току надъ тебе се е изправнла 
като тъменъ облакъ гората на стръмния Пиринъ, 
Чиста, непокжтната, ржка не посегнала вtf.lкa да от
кърши, камо ли брадва да сече. Като въ нall добре 
пазенъ nаркъ. Да ти е драго да гледашъ. Дали нt
кога ще бжде така и по другитt мtста на нашата 
хубава земя I Или все така ожесточено ще я кълцаме, 
угрозяваме, като че ли и отмъщаваме . • . (Защото 
ни храни, пои, облича). Дано не бжде късно. 

Навлизаме въ планината. Смрачена· и пуста тi;с
нина. На единъ завои се мtрна момч~, яхнало по 
женски магаренцето си, пияно-заляно отъ пtсеньта 

си. Позастигнахъ го и крада всtка дума: 

Глуха е доба, noтallнa, 

По друмъ дружина минава 
Де ви дружина младъ Радонъ 

Моето чедо Пиринско? 

Жална ми бабо послушай 

Какъ с;,;.. Радони убили : 

Подъ бора лежи младъ Радовъ 

Твоето чедо хайдушко ... 
Кога нощь страшна наст,111е, 

Завияп, вълци, бухали 

Радоuъ изъ rpq6a излиза 
Ока11а сабля на кръста 

Сабята, •rичовата си 

Бродrs в търси ч11ча си 

Една неотдавнашна случка: Геройската смърть 
на Радонъ воllвода на А/.1-Гидикъ е станала вече на
родна балада. 

Неусtтихъ какъ се измина еднообразната ru,a. 
нинска тtснина. Пtсеньта и унесът-ь въ близкото 
революционно минало ме носtха на крилетt си ... 

Протеrиалъ съмъ се на голtмата слънчева ПО· 
пяна Бън.дерица, заrледанъ въ ведрото висине на 
Тодоринъ върхъ. И си шепна: 

Тъмевъ вслушва се Пирнва, 

Дига камею1я лобъ 

Знаll че с1;нки ще преминатъ 

Надъ Еtласица . . . 

Нtщо ме сепна .па се обърна: Току задъ ме1а1е, 
на подыинъ дългокракия Щъркеловъ, приказливия 

Монка и кадифяната въ очи, гласъ и поезия и рухо 
Багряна. Викамъ: 

- Щъркеле, - дай ми кримта си да полетя 
хе-е, тамъ горе, на какинитt ти Тодорини скути. 

Щъркела се смtе гърлесто, Баграня се усмихва, 
усмихва, ласкаво, като кадифе на слънце. 

Ще нощуваме въ хижата подъ &n,. Тепе. 

До тука, подхващамъ азъ, кт1сурата на Бънда
рица, не е нtщо особенно : ни много красива, ни 
грандиозна, - нtщо срtдно. Щъркела цtлъ избухна. 

- Нищо особено! Та да не мислишъ, че вече 
си видtлъ Пи рина I Скандалъ, безобразие I Нищо 
особено. Не особеното, ами н.ищо не си видtлъ ... 
загърмя гърлестия му rласъ. Кръвьта рухна въ рун 
тавата му глава, очнтt му, и безъ това зачервени, 

эасвtткаха кръвнишки ... Готовъ да се кара, да се 
бие даже . . . за честьта на с11оята последна любовь 
- Пирина. Не напусто вече трета година, зиме и 
лtте, броди изъ него ..• Ноз1щ Пирински Царь •.. 
съ палитра и карабина, 

Хижг Бъндерица фот. Б. К.оnчаrоаъ 

- Качи се на Елъ-Тепе, погледни надолу, низъ 
врътоломния !{азанъ ..• Това е невидимо другаде, 
неописуемо ... Черния върхъ - ецинъ подутъ цирей; 
Мусала, - ку11енъ отъ nporшintJ склопи, отъ които 

бабитt се л~обуватъ на всемира ...• льохъ, какво е 
чудо, cпoJ1all му .•. ", Епъ-Тепе, върхъ на халитt ! ... 
Казанътъ подъ него, хаотична красота, която пора

зява, замайва, понася ... 
Подъ нu.ми хаос;, rиевелитьсл. 

както 1<азва Пушкинъ. 

Еnвамъ го укротихъ, l<ато му спомнихъ друга 
негова екзаJ!тация - аа Бtлоградчишкитt скали ... 
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- Помнишъ ли съ какви възторзи и възкли
цания ме напж.тваше къмъ Бtлоградчикъ, преди 
четири години 1 

Е, да. Бtлоградчиш,ситt скали еж. нtщо омай
но. Гледани въ лунна нощь, тt еж. ецна цkла мито
логия .•. БезкраАна верига отъ балади, легенди; 
порой отъ халюцинирани видения, като виденията 

на Всемирния Творецъ ... Или, най-малко на нtкоl! 
голtмъ гений . .. Данте, Мике11ъ Анджело ... И все 
пакъ, това тука rи превъзхожда . • . завърши съ 

тежка въздишка възбуялия Щьркеловъ ..• Не се 
подава ни на описанне, ни на рr1суване, - нtщо 

ужасно . • . То може само да се гледа, преживtва. 

Смълча се, а на J1иа~то му се изрази всичката 
иж.ка на творецъ, борящъ се да обладае и подчини 
необя1·ното •.. 

Всички млъкнахме ; умълчахме се дълго, защото 
всtк,и отъ насъ усtти безсилието си, счупеното си 
копие, съ което се бори, съ непостижимото, не
подqинимото - всемирното. Особено авъ, настръх
нало неrодуващъ противъ разхлопаното си сърдце, 

противъ закърпенитt си дробове . • . Стана ми 
тжжно, тжжно, че не ще мога да получа екзалта

циитt на Щьркела. 

На сутриньта рано всtки пое своя пжть. Водо• 
пада надъ Бъндерица, поради голtмата суша, бt 

стихналъ и вмtсто гръмъ, фучи като вtтъръ въ 

дж.брава. Не можехъ да утрая на съблазъньта ... 
Надникнахъ въ Казана - свiпъ ми се зави. Елъ
Теп·е - една 800 метрова отвесна стена. Полови
ната - стремоrлаво дигаща се налъ бездната, по

ловината - потъва низъ вратоломната яма. Самия 
Казанъ - едно гигантско гърло, нtкакво чудовище 
е зе/.lнало да нагълта цtлия Елъ-Тепе .. . Налапалъ 
го е едвамъ до половината. На дъното се сивtе 

вtковна прtспа - застиналата n'!;на въ гърлото на 
задавилото се отъ Елъ-Тепе чудовище .. . 

Стоя на перваза на Казана, като на устната на 
LJудовнщето, а ха - да полнтна въ зина11ата му 

пасть ; между възбогъ вдигналия се подпиращъ съсъ 
каменния си · лобъ небото Елъ-Тепе и хаотичната 
бездна, изъ която извираrь тъмитt и халитt. 

Обхождамъ езерата н.а Бъндерица: сини, дори 
тъмни, студени, обкржжени съ скали и сипеи. На 
близко отсtчения хоризонтъ стърчатъ Дончовитt 
караули, пазящи прохода къмъ Св. Врачъ - Мел
никъ. Не ме сдържа. Далъ съмъ си дума да се въз
кача на Тодоринъ В ьрхъ, та к'у ще би сърдцето да 
трtсне. Озъртаf!ки се виждамъ две хлапета, ска
чатъ по каманацитt на морената. Съ гласъ, съ ма

хане - разбрахме се и поехме по синитt каменни 
бентове на въ3nрелата се морена. 

(Следва) П. Росенъ 

ЛRВИНИ И СНвЖНИ БУРИ 

У насъ рtако се чува да се говори за лавини. 
Не затова, че по насъ тtхъ изобщоirи нtма, но за
щото и нtма кой да rн види, та аа му наnравяrъ впе
чатление. Всрtдъ необятната Рилска Пустиня и Пи
рина, кж.дето се издиrаrь високи и стръмни, почти 

отвесни склонове, лавинитt еж. нt.що обикновено. 

Не рtдко наблюдателното око на планинаря ще види 
лtтно време цtли просtки всрtдъ обрасналитt 
стръмни склонове на Демиръ-Капия, Рилската Рtка, 
по долинитt на Дамяниuа, Бъндtс'рица. Тамъ с.ж. па
дали лавини. На западъ, кждето туризма и ски
спорта стоятъ на несравненно по-гопtма висота от

колкото у насъ, гнtздата на лавинитt се з1Наятъ, 
отбелезани еж. и, по възможность, минаването презъ 
и около тtхъ се забранява. Въпреки тия предпази
телни мtрки не еж. рtдки случа~,тt, когато цtли 
излетни групи еж. бивали изненадвани ori бtлата 
смърть и живи погребвани. Когато минаването на 
тия опасни мtста се наложи, то става обикновено 

или сутринь рано или веqерь късно, когато снtrътъ 

е стегнатъ и откъсването му, ако не е изключено, е 

поне по-малко вtроятно. Ходи се много внимателно, 
на голtми интервали помежду всt.ки човtкъ. Гово• 
ренето на високо даже се запретява, тъй като по

кt.кога и най-слабото раздвижване на околния въз
духъ е достатъчно за да се събудятъ спящитt сили 
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на зловещата стихия. Откъсне ли се снtга, горко 
томува, или на заселенитt мtста, които биха се слу

чили на па.тя на лавината I Както малката снtжна 
топка валяна изъ сиtга отъ децата се преобръща 

следъ малко въ грамадно по размtри cнtжlfo кълбо, 

така и лавината, откъсната, било поради собствената 
си тежесть, било по невниманието на нtкоf! излет
никъ, помита и събира всичко що срещне по nж.тя 
си, снtгъ, камъни, добитъкъ, хора. Затова и въ 
Алnитt, кждето лав11нитt еж по- често срещани явле
ния, се сqита за rptxъ спрt.мо Бога и голtмо пре• 

стж.пление cnp kмо хората отсичането макаръ и на 
най-малкото дръвче по мtстата, разположени подъ 
огнищата на лавини. 

П6· непосрtдствена пречка и опастность за на• 
шия вименъ туризъиъ и ски спорта, поне до сега, 

представляватъ у насъ зимнитt бури. Когато въ по

лето вtе възсилничкия и студенъ западенъ вtrьръ, 
- наричанъ отъ шопитt .църнио" - може съ по
ложителность да се каже, че въ rrлан!iната имаме 

буря. Изпитаниятъ плани11арь ще забележи отдалече, 
че „Куминиrt" ~пушатъ", както и малкитt проз
рачни облаци отъ снtгъ, които се носятъ бързо по 
rребеннтt. Рtдко еж. хората, даже и измежду опит
нитt туристи и скиори, у които надде.,1ява бла1·оразу
мието и кон:rо, забелезали тоя злокобенъ призракъ, 



се връщатъ назадъ или се nриютяватъ въ селото 

или мънастира, сгушени въ nолитt на планАната. 

Повечето, обаче, било поради неоnитнесть, било по
ради амбиция да не се признаватъ за победени, до
като не се сблъскатъ лично съ призрака на бt11ата 
смърть, продължаватъ нагоре, Това обстоятелство, 

взето само по себе си, е една добра черта, залогъ 

за човtшкия напредъкъ и симвоrгь на борчески духъ, 
който, за поставената це1IЬ, не се спира предъ ни

какви опасности. 

Напредъ и все напредъ I Съ насмtшка се по
срtщатъ и нзпращатъ ония, които, изтощени въ 
борба съ стихията, се връщаvъ благоразумно назацъ, 
• Страхливци 1 • Но ето ни и насъ, rероитt, изпра• 
вени въ тая борба. Всtка стж.пка ни се оспорва отъ 
бурята. Вtтърътъ е толкова силенъ, че за да не 
бж.демъ n-:>валяни на всtка крачка, трtбва да вър
вимъ ври неудобния иначе наклонъ на тtлото отъ 

не по-малко отъ 45°. Безброl! заледени 
парчета снtгъ се носятъ, особено въ по-
стръмнит-1; мtста, и се забиватъ като 
иг,~и въ открититt части на лицето. От-

преде си всtки едвамъ вижда неясната 

излетъ, тръгватъ отъ града както и съ каквото на

мерятъ и стиrатъ полумъртви на хижата, благодаре
ние н_а случайната nомощь на скиоритt. 

Но това не е наИ•страшното. Туризъмътъ из
общо - ски спортъ и туризъмъ бидеl!ки немислими 
единъ безъ другъ - е групова деятелност.h nри 

силно развито чувство на взаимопомощь и другар

ство, Всtкога и всtк,це еж се намирали, обаче, 

саможиви или срамежливи хора, които съзнателно 

изб l;rватъ или се сяенатъ да ходятъ съ непознати. 

Тан практика е особено опасна зиме, когато самото 

прис.жтствне на другаря вдъхва повече самоувtре• 

нность, а nомощьта му нерtп.ко се явява необхо

дима и за най-изпечения скиоръ и турисrь, които 

не по-малко с,тъ друrиr!; еж. изложени на нещастни 

случаи: навtхване на кракъ, внезапно неразполо

жение, счупване на ски и т. н. Присж.тствието на 
другари е повече отъ наложително при премина-

фигура на своя друrарь. Слеnитt се за
rипватъ отъ фъртуната за мигъ и осо• 
бено внимание се полага да не би нtкоl! 
да изостане назадъ и се загуби. Затова 

обикновено за първи и последни хора се 
избиратъ най-зправиn. Минаватъ часъ, 
два, три, а краятъ на борбата не се виж
да! Ето ни най-сетне, на гроба на тра
гично загиналия преди четири години, 

при подобни обстоятелства, нашъ друrарь, 
туриста Петъръ Димитровъ. Лж.чъ надеж
да блtсва у всtкиrо: наl!-трудниятъ пж.ть 
е изминатъ, хижата, спасението е близо 1 
Вtтърътъ донася изnалеко неясния зв-r,нъ 
на спасителната ю:мбана, коl!то се .:пива 

съ фученето на вtтъра. Бързаме да се 
спуснемъ въ ниското на ааветъ. Следъ 

Пиринъ. Довчови караули фот, К. х. Ра.цоновъ 

сетни ус~1nия ни живи, ни мъртви отъ студа, който 

е вкочснилъ р.жце и крака, ние се намираме на хи

жата. И не мислете, че първата ни работа е да се 
иатегнемъ на почивка. Напротивъ, всички еж занаяти 

съ разтриването съ снtгь на помръзналитt свои или 

на друrаритt части отъ тtлото. Следъ това едва може 
вече да се помисли за отпочиване и стоплюване 

край 01·нището. 

При 'Jакива мж.чнотйи е възможно да се стигне 
на хижата само от·ь изпитани, тренирани и добре 

екипирани скиори. Безъ ски това е невъзможно, 
защото човtкъ потъва въ снtга до поясъ. Тр-ьгна
литt пъкъ безъ топли дрехи, здрави обувки, ржка
вици, шапка и нр, ще изпнтатъ последствията отъ 

неблагоразумието си, като съ месеци· ще трtбва да 
лtкуватъ или, въ най-неблагоприятния случаи, да 
изгубяrь измръзналит-1; си носъ или уши, ржце или 
крака. Случаитt на измръзнали краищ1 изобилству
ватъ, като обикновено жертвитt еж. хора, които нt
маИки никаква лредстава на това що значи зименъ 

ването на прtспи, стръмни склонове и други опасни 

мtста. И най-здравиятъ и трениранъ човtкъ може 
да се заблуди въ мъглата или въ време на буря и 
да се изтощи въ лутането или в·ь борба съ стихията. 
Безъ .:,,руrарь ли е, който да го насърдчава и под• 
помага, тоИ неминуемо ще се отзове на повика на 

грохналото си тtло за почивка, •;оято въ момента 
му се явява тъИ съблазнители?, и изкушителна, че 

тоl! не може да мисли за нищо друго освенъ за нея. 

Ако у не1·0 съзнанието за време и мtсто още не е 
съsсемъ приспано, тоl! е готовъ да се самозалъгва 

и да оправдава желавието за пс,чивка съ нуждата 

да си поотдъхне, да си почине, та съ нови сили да 

поеме пж.тя на загубената цель. Тоя е и решителния, 
фаталенъ моментъ. Бавно го налtга сладка дрtмка; 
тоИ й се отдава тъl! драговолно, облt1·а се на рани

цата си и заспива, за да не се събуди вече никога, 

Той сънува, че се намира въ хижата, кж.дето е, тол
кова топло и прняz:но, обграденъ отъ друrаритt си . . . 
Бурята процължава да бушува, снtгьтъ продължава 
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да вали и васипва блаженно спящия, докато на/.!
сетне подъ снtжната покривка ивчезватъ и на/.!-из
пъкналитt части отъ тtлото му. Бtлата смърть раз
махва тежко, тежко криле, покрива го съ леде_ния 

си саванъ, остава прtсния rробъ самотенъ всрtдъ 
снtжната пустиня. 

Подрастващото младо поколение има вече, въ 

лицето на по-старитt туристи и скиори, единъ до• 

бъръ примtръ за подражение. Tt, нашитt пионери 
въ туризма и ски-спорта, направиха всичко що мо

жаха. И то е ттредостатъчно за услоliията 11ри които 

тt работиха. Благодарение на макаръ и още малкитt 
придобивки въ полето на планинарството и ски

слорrа - хижестроение, примитивна маркировка, 

пж.теводители, ски техника и пр. , това, което нtкоrа 
се считаше за подвигь, днесъ е вече, за младитt, 
играчка. И ние съ радость въ душитt си rи виж
даме да използуваrь умtло тия така ск.жnи нач~-,на 

ния, да rн разширяватъ и разиообразяватъ. Вър
вейки по така набелезан11тt само пж.теКJ1, разширя

вайки rи постепенно, ние се надtваме въ едно 

близко бждаще да видимъ нашето движение да се 

разраства стихийно въ рж.цетt на младитt, да върви 
отъ ycntxъ къмъ усп-tхъ и, въодушевлявано и пре

гърнато отъ цtлия ни народъ, да допринесе съ 

скромнитt си усилия за издю·ането му до оная ви• 

сота на култура и благосъстояние, на които се рад· 

ватъ по-напредналитt отъ насъ народи. 

Ил. СтоJ,1.товъ 

.МЕЖДУ СТf\РИНИТВ 

Нашиятъ пж.ть отъ Патле11на бtше къмъ Шуменъ, 
но вмtсто за Преславъ авlJ'омобилитt извиха нагоре 
к:ьмъ прохода по шосето, което лжкатуши въ от

весния брtгь покра/.1 Тича. 
Следъ мистичното настроение, погълнати отъ 

великия споменъ, ние потърсихме вtчния живоn : 
природата, за да й се порадваме. И наистина, какво 
великолtпие се открива. Върви~ъ все нагоре и 

предъ насъ се разгьватъ широкитt пазви на плани
ната, ту замtтнати съ червено-жълтиятъ ямурлукъ 

на есеннитt гори, ту открили безцвtтн11я rръбъ на 
пасбища1·а. Просторъ, просторъ, всtка минута новъ 
изrледъ и картината се мtни по бързо отъ жела
нията, а надъ насъ небето се издига бистро и синьо 

като коприненъ атласъ. 

Тукъ сме въ предверието на Герлово. Насти
гаме и срtщаме турци съ традидионнитt. бради и 
бtлн чалми, мрачни на rледъ, но съ смирено без• 
различенъ nоrледъ. Тукъ тамъ виждаме жен111 които 
шомъ ги наближимъ съ комична сериозность хв·ьр• 

чrатъ върху лицето си черното фередже. Изглежда, 
е ислямизма живtе повече у насъ, отколкото въ 

новата турска държава на Кемалъ-паwа. 
Като изл-вsохме изъ прохода Шi.1.ТЯ извива по 

широка котловина, минава презъ села и просторни 

ливади, докато стигнахме селото Върбица въ под
ножието на Балкана. Тtсна уличка ни води на срtдъ 
селото, отъ страни тя е затворена съ малки дву

етажни кжщици, познатия български типъ: външна 
врата съ високъ прагь, стълбичка за втория кать, 
чардакъ, обвитъ въ пълзящи цвtтя и растения. Дъс
ченитt рамки, прозор1tитt, rредитt, всн!lкн еж. до
били чернокафявъ цвtтъ отъ времето, а покрива е 

малко поизкривенъ. Облъхна ни спомена за нашата 

старина, за нt11rашнитt градове и села, нъ чиито 

люлки израснаха нашитt дtдн и бащи. Обзе ни и 
тжrа и радость за оня животъ, който днесъ е само 
поетическо видение. С-tкаwъ всичко въ тtзи до-
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мове жквtе само когато го винимъ и се докоснемъ 

до него, подобно живота на овtхтtлитt портрети въ 
семеltния албумъ. Тtзи кжщи ни вълнуватъ и съ 
друго чувство - нашата nредосвободиrелна епоха 
- борбитt, борцитt винаги еж свързани съ на

шитt овtхтtли кж.щици и градове, низкитt стрtхи 
и обградени дворове, съ старцитt, които ви rледатъ 
добродушно и приклекналитt жени и деца краR 

вратницитt. Нашата нtвrашна България. - rрад()
ветt на Ботева, Левски, на Раковс1tи и Любенъ 
Каравелова, на СлавеАковци, на Вазова, на святата 
наша старина, която буди най-дълбоки и най-въз
вишени настроения. 

Освенъ това Върбица пази единъ паметникъ 
отъ робството: Сарая на султана Гepall (влад-t;тель 
на Гер11овската область). Сам_иятъ сарай е правенъ 
преди сто години и днесъ е въ тогавашния си видъ, 

нищо не е добавено, нито поправено. Каменнтt 
ст.жпала на входа стоятъ размtстен11, между буко• 
витt дъски на пода з1;ятъ отвор.и, дъсчената обвивка 
е посивtла като стомана. Вжтрешностьта на сарая е 

малъкъ пабиринтъ отъ коридори и стаи, таванитt 
еж. чисто българска рtзба, като онази, за която се 
каратъ „МаАстори•-тt на Рачо Стояновъ и всичко 
е правено .съ широкъ замахъ. Тукъ въображението 
безъ да си служи съ „Хиляда и една нощь• може 
да ни нарисува живота, който е кип·l;пъ въ тия 
мрачни салони. Сега отвсtкжnе пов-tва хладъ и пе
чална овtхтtлость, сtкашъ човtкъ е слtзълъ въ 
подземие, к.ждето бродятъ с-tики. А още по,тяrостно 

е настроението, защото въ тая развалина живtятъ 
потомцитt на султана като мирни и безпретенциозни 

жятели на Върбица. 
Софрони Врачански разказва въ своето „Жи

тие•, че единъ отъ прадtдитt на тоя родъ (тt еж. 
дошли преди нtколко вtка отъ Кримъ, изпъдени 
отъ Екатерина Велика) султанъ Ахмедъ ГераА щtлъ 
да ro убие, за дето вtнчалъ една българка, дъщеря 



на Юванъ Чорбаджи, която Ахмедъ искалъ да вземе 
за втора жена. 

Върбица поминава повече о.ь скотовъдство, 

отглежда добиrькъ въ Стара планина, затова сега 
по всички чарnаци висятъ прtсни луканки, пас.ьрма 
и пушени езици, а предъ кръчмитt ДИ)!ЯТh скари и 

съб11азните11ната миризма се разнася на вълни нзъ 

• чаршията" . 

Бtше мръкнало, когато автомобилитt ни поне
соха обратно къмъ Преславъ. Предъ насъ пети 
първия автомобилъ, размахвайки ту въ една, ту въ 
друга страна бtлия стъ11бъ свtтлина, изпускана отъ 

фароветt. Наоколо пълна тишина, СПЯ'ГЪ селата, 

спятъ въ непрогледната нощь б11изки и далечни 
гори, саио въ свtт11ата струя, която се движи предъ 

нашия автомобилъ, поrледнатъ цв·етt умни глави на 
биволи, впрегнати въ срещнатата кола, или изра

стне сива канара и за _миrъ изчезне. 

На другия день рано поехме пж.тя о.ь се.110 

Мадара нагоре къмъ ска11итt. Не бtхъ идвалъ до 
сега тукъ, но имахъ известна представа отъ онова, 

което се говори и се писа за Мадара. Предъ насъ 
стои правата стена на скалитt и колкото се при
ближаваме, то11кова тя расте. Но когато стигнахме 
разкопкитt, предъ насъ израстнаха отвесни скали, rи

rански на ширъ и височина. Никои о.ь насъ 11е е 
вижцалъ по величавъ изrпедъ. Като че ли рж.ка съ 
исполинско длето е работи11а презъ вtковетt, за да 
създаnе Мадарскитt пирамиди, както спо11учливо ги 

нарече моя приятель Люб. Владикинъ. 

Търсимъ конника, той се вижда и отъ далечъ 
но ние отиваме право подъ не1·0. Нашата досегашна 
представа съ нищо не се измtни, когато се изпра

вихме предъ първообраза. Копието на ск11уптора 

Ив. Лазаровъ дава напъ11но вtрно впечатление. 
Онова, което трtбва да се види непосрtдствено, 
това е височината отъ тридесеть метра, на която е 

издълбанъ конника и шеметната рамка на скалитt. 
:Въ цtлата обстановка личи вдъхновения замисъ11ь 

да се възве11ичи и обезсмърти образа на царь Крума. 
Следъ това разгледахме разкопанитt основи на 

дворцитt и купата, т1; еж. направени въ по-rолtмъ 
мащабъ отъ преславскитt, но съ сж.щитt строи
телни срtдства. Пакъ изде11ани правож.гълни блокове, 
отъ кулата е запазена час;ь стена, а самата кула 

лежи върху оrроменъ камъкъ. И тукъ rолtми запи, 
водопроводни трж.би, пост11анъ камененъ дворъ, 

баня, гробници. Но г11едката О'ГЬ Мадара е неза
бравимо наслаждение: шуменското поле отъ Пре
славъ до П11иска и отъ Касnичанъ до Шуменъ 11ежи 
предъ погледа като обширна градина. обградена 
отъ малки височини, пресечени подобно крепостна 
стена. Отъ къмъ Шуменъ припуска.ь бt11оrривиn 
коне на вtтъра и тtхната вихрушка гали лищ~то и 

развtва сухата трева краА дворцитt. 
Но най-обаяте11ното чудо на СJ'алитt, това е 

пещерния сводъ, който е вкточенъ 1uжно о.ь кон

ника. Надъ една шющадка, дълга стотина ыетра, съ 

геометрическа точность се извива тоя сводъ на ед

наква височина съ окопнитt стени. Низко над11 са
мата площадка свода е покритъ съ водорасли, медно 

червени, зелени, жълти, .ьмно сини, така че обра
зува.ь единъ видъ пъсrьръ 11окъ11ъ. Подъ тоя сводъ 
може да се събератъ хиляда души като върху гра

мадна сцена. Ако нtкоrа тукъ стане мtсто не само 

за поклонение н тая пещера се украси съ лампиони 

беседки и оркестъръ, свtтлината и музиката отъ 

тая естрада ще праща.ь б11tсъка си къмъ равнината 

на Шуменъ и Плиска. 
л. Н. Въ11чановъ 

до ВЪРХf\ HI\ ЕВЕРЕСТЪ1) 

ОПИТЪТЪ HI\ МI\ЛЛОРИ И .ЖРВI\ЙНЪ 

Въ дъ11rата реди.uа отъ опорни пунктове ла
~-ерътъ IV на северния rребенъ бtше наА-особе
ниятъ. Преди всичко тукъ трtбваше да се лежи на 
снtга, защото нtмаше никакви скали. Опитъ'ГЬ въ 
полярнитt страни ни научи, да не жалимъ труда си, 

ако е възможно по нtкакъвъ начинъ да построимъ 

палатката върху камъни. За хора съ корава кожа 
снtrътъ е една хубава подложка, ако иска малко да 

си отпочине. Но дългото лежане обръща cнtra въ 
твърда като камъкъ буца . и нищо не е въ състояние 

да изравни тази издълбана форма. Имаше обаче и 
по-лоши лагери; този на северния гребен·ь принад
лежи къмъ наА-добритi, за които мога да си спомня. 

Върху ледената площадка стоеха четири па• 

1) Български туристъ XV, 138. 

патки, две за господата и две за носачитt. НаИ
rопtмата ширина на площадката заемаше 9 метра. 
Ледената стена отъ западъ даваше защита отъ вt
троветt, които духаха постоянно. Безъ тази защита 
би било невъзможно да се закрепи палатката. На 
изтокъ поrледъ,ъ б,1\уждаеше по леденитt до11ини 
на източния Ронбуrъ-глечеръ и по прохода Лх~кnа 
Ла. Далече надъ до11ината на р. Арунъ се издигаше 
дивата верига на Гу~JНкаръ. Заслужаваше си труда 
да се измъкнемъ отъ чувала за спане къмъ 4 часа 
сутриньта и да наблюnаваме какъ се запалваха ост

ритt зж.бери на Чомо11ънзо отъ първитt лж.чи на 
слънцето. 

. Презъ моето едкнадесетдневно престояване, 

ватюзнахъ се съ много промtни на времето. Имаше 
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напр. два дена съ слънчева топлина + 40·0 при една 
топлина на въздуха отъ - l,1°. Вtроятно никога 
топлината на въздуха не се качва над-ъ точката на 

замръзването, така че снtrътъ остава винаги сухъ 

и на прахъ. Тъй като горе нtма текуща вода, сто
пяването на снt1·а бtше моето главно занятие като 
паrеренъ rотвачъ. Ледената площадка за щастие бt 

топкозъ дълга, че можеше да се ограничи една 

снъжна дупка, която не трtбваше да се замърсява. 

На често задаванитt ми въпроси, какъ се жи
вtе на такава височина, мога само да отговоря, че 
човtкъ не чувствува нtщо особено, спедъ като е 
навикналъ. Когато трtбва да се уnотрtбятъ повече 
сипи, чувствува се влиянието на р·l;дкия въздухъ. 

Бързината на мисленето е малко намалена, обаче 
сnособностьта на миспенето едва пи страда. 

Презъ 1922 rод. отъ лаrеръ rv до подножието 
на северния хребетъ на Еверестъ трtбваше да се 
пр~ви rолtма забикопка. Тозъ nж.ть ни се удаде да 
скжсимъ nж.тя nрезъ педенитt цепнатини. Въпреки 

два съмнителни снtжни моста, този проходъ изпол• 
зувахме до края. 

Когато на 1 юниИ трtбваше да се върна по ра
бота въ III паrеръ, бtхъ много очуденъ да намtря 
тамъ Маппори и Брюсъ. Tt бtха се върнали, защото 
носачитt неможеха и не искаха да се двнжатъ nо
нататъкъ. Малпори бtше твърде унипъ. Това на• 
строение, а може би еж.що и сърдечната болесrъ на 
Брюса го принудиха да търси кислородъ за сле
дующия опнтъ. Затова тоИ слезе още на сжщия день 

съ Ж.рваИнъ и Брюсъ къмъ лаrеръ Ш, за да разучи 
трансnортннтt възможности. Установено бtше, че 
има достатъчно носачи. Между това азъ направихъ 
заедно съ Хазарда из11етъ къмъ лаrеръ V, за да раз• 
rпедамъ за Нортонъ и Сомервелъ. 

Вечерьта на 4 юни/;! Маллори и Ж.рвайнъ при
стигнаха горе. По пжтн тt бtха си послужили съ 
кислородъ и бi,ха изминали цtлия nж.ть отъ лаrеръ 
Ш съ рекордъ за два и половина часа, Тоя nодвиrь 
се благодареше не толкова на кислорода, колкото 
на подсъзнателното желание да nокажатъ не1·овото 

действие. Азъ обаче не бързахъ съ мнението си. За 
всtки случай uiията на Ж.рваАна се • бtше влошила 
оrь кислорода. Сухиятъ планински въздухъ ·тукъ 

вдървяваше дихателнитt тржби. Забелязваше се еж.що 
и при Малори лекото раздразнение на гърлото. 

Борческата натура на Маппори roptшe и из
пълваше съ желание да .а.остиrне цельта, заветна за 

поколения планински туристи. Сжщиятъ копнежъ 

въодушевляваше и Ж.рвайна въпреки не,·оваrа мла• . 
дость. Него азъ nознавахъ добре оrъ излетим; съ 
шейни презъ Шnицбергснъ. Макаръ и височината 
да ro възпираше, тott бtше ми често открнвапъ же, 
ланието си да вземе участие въ превзимането на 

върха Еверестъ. I<олкото и да бtше гордъ съ киспо• 
роднитt си снаряжения, тоИ все пакъ призна, че 
желае да достигне само подножието на купена безъ 

газь, нежели самия върхъ съ помощьта на кислорода. 

Той блtнуваше за победата безъ изкуствени срtд-
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ства. Но тоя предрасъдъкъ не го въспре да приеме 
съ въодушевление предложението на Маллори. 

Вечерьта на 4 юниА тръгнахъ съ Маллори къмъ 
северния склонъ за па посрещна Нортонъ и Со)(ер• 

веля, които се връщаха отъ наИ-високия достиrнатъ 

nунктъ. Следния nень мина неособено. Чувствахме 
само слабость, а Ж.рваi!нъ - слt□отата причинена 
отъ снtга. Семервель спезна въпреки бопкнтt на 
гърлото си до лаrеръ ПI, а Хазардъ бtше повиканъ 
нагоре съ сигнали. Ние съ ЖрваПнъ опитахме кисло• 
родния ап-аратъ. 

Слънцето rpteшe силно и ние затъмнихме па
латката на Нортона съ душецип. Азъ носtхъ и 
тукъ както и лолу по глетчера единъ тропически 

шпемъ, но нито единъ оrъ двамата ни медицински 

съветници не можеше да ни освtтли върху необ

ходимостьта оrъ тая защита. Но азъ на всtки спу• 

чаА не искахъ да се излагамъ на опасности, въпреки 

че имамъ доста дебелъ черепъ. На 6 юниА ние съ 
Хазардъ станахме рано за да nриготвимъ печени 
сардини съ чаА. Мал~ори и Ж.рваАнъ nолуч-иха за
куската въ тtхната палатка, поканата за трапезата 

явно ги зарадва, но тtхното възбуждане не ги остави 
да правятъ комплименти на rотвачип ~ да унищо

жаватъ жадно ястието. Къмъ 8·40 ч.аса тt бtха го
тови за пжть; азъ направихъ снимка при задеване 
на киспороднитt приспособления. Освенъ дветt сто• 
манени шишета заедно съ пхнип принадлежности но

сtше всtки по 11 кr. Тоя товаръ и&rлеждаше rопtмъ, 
но е нищо въ сравнение съ старата екипировка отъ 

18 кr. Тtхнитt оеемь носачи бtха натоварени еъ 
душеци, провизии и стоманени шишета, обаче не 

получаваха киспородъ. Дори на такава в,исочина то• 
вара би поnречилъ на хора като тtхъ. Деветь -
единадесеть килограма тежеха толкова колкото два 

три пжти no-roлtмa тежежесть долу. Скоро ние из

губихме отъ погледа си групата въ ,1абиринта отъ 
фирнови пропасти. 

Въ моя дневникъ е забепезано, че предобtдътъ 
е ясенъ, че небето се е покрило подиръ обtдъ съ 
облаци .и че надвечерь дори е почнало да снtжи. 
Къмъ 9¼. часа пристигна Хайнrстонъ и се спусна 
следъ това съ слtпия Нортонъ къмъ лагеръ Ш. Ха
зардъ ги придружи малко. Азъ турнахъ всичко въ 
ред·ь и правихъ наблюдения. Малко следъ 5 часа се 
върнаха четирма отъ носачитt на Мал-лори съгласно 
плана. На единъ листъ отъ лаrеръ V nрО'lетохме: 
Никакънъ вtrъръ тукъ горе; пълни сме съ надежда 
въ изхода на дtпото. 

На 7 юний, презъ деня въ коАто Маллори и 
ЖрваИнъ вървtха отъ V за VI, азъ се отправихъ съ 
носача Нема за V лаrеръ. Нема бtwe единъ отъ два
мата носачи присж.ствуващи на северното седло. Горе 

смtтахъ да намtра третия киспороденъ апаратъ. 
Между това Ж.рвайнъ б'\;ше вземалъ съ себе си ди
хателя за всtки с,1учаИ. В ьрвtше добре и безъ кисло
родъ и азъ се радвахъ, че нtма да нося тежки ши

шета. Скоро спедъ пристигането ми въ V лаrеръ, се 
зададоха последнип четирма носачи отъ VI лаrеръ. 
Това ни известиха оrкърrенитt камъни, които се 



сипtха къмъ палатката. Следствие на изложеното 
положение на стръмнината rroвa се слуqваше тукъ 

нерtдКО. 

Отъ Маллори получихме следното известие: 

,,Драги Оделъ, 

Съжеляваме за безредието, което оставихме. 
Спиртникътъ се затъркаля въ последната минута на
долу. Върнете се утре 
съ време къмъ ла

геръ IV, за да замине
те предъ стъмване, 

каквото и азъ се надt

вамъ да сторя. Трtб

ва да съмъ забравилъ 

единъ комnасъ, спа

сете го за Бога, защо
то ние нtмаме другь. 
До тукъ съ 90 ат
мосфери за два дена. 

Затова ще искараме 
сигуръ съ две шише

та. При искачването 
еж обаче nроклетъ 
товаръ. Великолепно 
време за ходене. 

Винаги Вашъ 
Г. Маллори" 

90-тt атмосфери 
се отнасятъ естествено 

за разхода на кисло• 

родъ. 

Налtгането дости
га 120 атмосфери. 

образуваше рtзка противоположность на блt(.,Я• 
щитt далечини на тибетската висока равнина съ на

зжбенитt си гребени. Да11ечъ нtкжде на нзтокъ 
Канченчунrа висtше като въ въздуха. Отъ всички 
изгледи, на коиrо съмъ се наслаждавалъ, този ще 

ми остане эаnечатанъ ва вtчни времена. 

Следъ като похапнахъ прнrотвихъ си удобенъ 
лаrеръ съ двата спални човали. Протегнахъ се прtко 

въ палатката и rле

дахъ да избtrна по

rолtьштt камъни. Ду
ховетt и пазиrелитt 
на Чомолънrма ме ос
тавиха спокоенъ. Не 
ме заплашваше и вt

търа да ме захвърли 

заедно съ палатката 

въ пропастьта. Сполу
чихъ да се позатопля 

малко и спахъ твърде 

добре. 
На сутриньта съ

брахъ раницата и nри

бавихъ малко храна 
за Еверстовнтt изкач

вачи. Въ 8 часа из

качихъ сюrона задъ 

V лагеръ и скоро до• 
стигнахъ гребена на 

северния склонъ. До 

сега бtше ясно и не 
твърде много студено; 

сега обаче се образу

вах.а мъгли на западъ 

и потеглиха по плани

нитt. За щастие вt
търътъ не бt силенъ. 

Виждаше се, че гор
нитt часrи на плани

ната еж свободни отъ 

мъгли. Затова не чув
ствувахъ нъкое особе

но безпокойствие. Въ 

Моятъ съnжтникъ 
Нема страдаше отъ 
планинска болесть, та
ка че за следния день 

неможехъ да разчи

тамъ на него. Затова 
ro оставихъ съ дру

rитt четирма да слезе 

надолу. Аэъ и безъ 

това искахъ да ски

тамъ самъ на дру

гия день по северния 

склонъ и да правя 

гео,,огически набл10-
дения. Въ палатката 
следъ кратко търсене 

открихъ nризматичес-

Поrледъ къмъ ЕвереСТ'Ъ, 

душата си виждахъ ве

че Моллори и Жр
вайнъ да изкачвагъ 

върховия склонъ. По
неже вtтърътъ не имъ 

пречеше, нищо не имъ 

стоеше на nж.тя къмъ 

върха. снетъ отъ СомервСJ1ъ отъ 8,500 м. височина. 

кия компасъ на Маллори. Вечерьта, преди лtrане, 
се раавахъ на хубавото време. Сигурно въ това време 
и Мал-лори и Жрваltнъ си лtraxa съ rолtми надежди. 
Оrь тукъ ааъ нмахъ прекрасенъ изrледъ къмъ rле
чернтt и планинскитt колоси; фирновия свtтъ бt 

жълтъ и червеникъвъ. Право насреща ми се изди• 
raxa тъмнитt стени на северния върхъ, дето моитt 
очи четtха историята на земята. Тежката черна маса 

Искахъ да напра

вя единъ saвof.t rтрезъ северния склонъ и да изслед• 

вамъ скалитt . При 7800 м. опитахъ да на[lредна 
още малко и да видя какъ ще се справи моето тtло 
на такава висо•1ина. Когато прем_инахъ 30 метра, 
мъглата се разпръсна и върхътъ се проясни. На 
снtжното поле подъ предпоследния подстжпъ до 

върха аэъ забелезахъ една черна точка, която се при• 
ближаваше къмъ скалитt. Една втора точка след• 
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ваше, докато първата имаше преднината. За жа
лость, завесата бързо се спустна, така че неможахъ 
да опредtля, дали втория катервачъ смогна да до• 

гони своя друrарь. 

Азъ се чудtхъ, че едва въ 12·50 часа трtбваше 
да видя Ма1111ори и ЖрваUнъ на това мtсто. Азъ 
незнамъ точно дали внждахъ първиятъ или вториятъ 

подстжпъ. f3ъ всtки случай Маллорн трtбваше спо
редъ програмата най-късно въ 8 часа да бЖде на 
втория подстжпъ. На снимки отъ северния CKJIOHЪ, 
снети отъ лагера, се вижда ясно вториятъ скаленъ 

nодстж.nъ. Той лежи не далече оrь подножието на 

върха и означава началото на кжсата, покритата съ 

фирнъ горна часть на северния склс,нъ. На сжщото 
протежание, малко налtво, лежи nървиятъ подстжпъ. 

От-ь дето бtх_ъ застаналъ можехъ да опред-tля тОЧ!!О 
положението на мtстото, но азъ вt.рвахъ да имамъ 
предъ себе си вториятъ подстжлъ. Азъ им:ахъ впе
чатлението обаче, че двамата доста бързаха, за да 
спечеJJятъ отъ загубеното време. 

Впрочемъ само едннъ се движеше 1110 иначе 

леко достжnната мtстность, но това не е достаrьчно 
да заключаваме, че тt еж се движили з.авързани. 

Това обстоятелство е важно, ако трtбва да се прав• 
ятъ предположения за тtхната сждба. Може би тt 
еж били възпрепятствувани отъ падналия снtr-ь, 
коRто забелезахъ по rорннтt скали. За хора съ тtж
китt кислородни апарати означ.аваха локрититt съ 

снtгь каменни плочи едно бавно придвижване. Ма
каръ не толкозъ вtроятно, но е възможно, че мъ

глата, въ която азъ застанахъ, да е попречила на 

възкачването. 

Когато къмъ 2 часа достнrнахъ лаrеръ VI, почна 
да вали снtгь; вtтърът-ь се усили. Азъ оставнхъ 
прнпаснтt въ палатката и решихъ да потърся за 

малко убtжнще. Вжтре се намираше цtл-ь пззаръ 
отъ дрехи, хрнителни припаси, кислородни шишета, 

части отъ апарати. На вънъ лежеха още повече 
кислородни прибори и др. Изглеждаше всичко раз
бъркано, като че ли е имало мжчнотин съ предме• 

титt. Но азъ твърде добре познавахъ Жрвайнъ, за 
да се много не заrрнжа. Tolt много не си даваше 
трудъ да решава задачи, конто може би ннкакъ не 
ro докосваха. Той бtше щастливъ да бж.де всрtдъ 
купища отъ части на апарати и да се бори съ техни
чески м.кчнотни, Тукъ горе нзточницнтt на Жрваltнъ 
бtха ограничени, но и съ тtзи срtдства той спо
лучваше да прави чудеса. 

Азъ не намtрихъ никаква бележка съ известия, 

така че ние никога не ще узнаемъ, дали двамата еж 

били възпрени и кога еж тръгнали. Снtгъ продъл
жаваше да вали, и азъ се пнтахъ, дали времето ще 

ги принуди да се завърнат-ь. Поради своето поло
жение между скалитt палатката не би се намtрнла 
лесно. Затова азъ се качихъ нtщо на 60 метра по 
направление на върха и свнрихъ, и внкахъ за слу

чая, че 'I'i. еж на близко. Следъ тона nотърсихъ за
крила отъ виелицата задъ една скала. Но снtгьтъ 
и в'hтърът.ъ бързо изстудиха моята rеолоrнческа 

ревность. Следъ единъ часъ поехъ обратно. Ако 
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Малллори и ЖрваUнъ с.м. се върнали, -ro тt бtха 
-още твърде далечъ, още повече въ това време. 

Коrото доUдохъ пак:ь въ лаrеръ VI, времето бt 
ее пооправило и СJJънцето orptя северния склонъ. 
Н{!внят-ь снtr-ь се изпари, безъ да се стоrrи. Вър
хътъ се провид1;, но напразно се взирахъ за два• 

мата излетници. Тоrава си спомннхъ, че Маллори 
,бt.ше ме изрично замолилъ да слеземъ навреме къмъ 

северното седло и да прнrотвнмъ отпж.туването. Ако 
е нtкакъ възможно. трtбваше още днесъ да пое

мемъ обратно къмъ лаrеръ Ш. Монсунътъ можеше 
µа избухне всtки иомент-ь. 

Ако двата еж принудени да пренощуватъ тукъ, 

то тt нетрtбваше да ме сварятъ, защото въ палат

ката имаше мtсто саио за двама. Ааъ поставихъ 
компаса на Маллорн на лично мtсто при вратата, 

хапнахъ малко, приrотвнхъ друrитt припаси и nри

творихъ палатката. Къмъ 4·30 часа напустнахъ ла
rеръ VI, като често се оглеждахъ назадъ. Но никоя 
не се виждаше. Малко изгледи имаше да се открнятъ 

хора въ т-ьмннтt цепнатини. 

-При този случай азъ установнхъ, че слизането 
е толкова мж.чно, колкото по умtрени планински ви

сочини. Съ напрежението на изкачването, 'слизането 
неможе и да се сравни. Излетници, които не еж 
много уморени, моrаrь бързо да слнзатъ и още преди 
настжпването на нощьта да стиrнатъ въ сигурното 

пристанище. Тъкмо способностьта къмъ бързото 
слизане ме кара да вt.рвамъ, че навнкналнтt на ви
сочини излетници не се нуждаятъ от-ь кислородъ. 

Снtжната линия на обърнатия къмъ вtтъра севе

ренъ склонъ между 7560 м. и 7160 м. бtше твърда 
и достатъчно стръмна за едно гладко спускане, така 

че азъ къмъ 6¾, часа бtхъ вече на северното седло. 
Пж.тя отъ три до четири qaca до лаrеръ V, сега на 
върщане ro вземахъ за 35 минути. Но тукъ човtкъ 
трtбва да се паз11 да не попадне отъ лtво на ка
мъннтt. 

Че Маллори и Жрвайнъ нетрtзваше да очак
ваме толкозъ рано, бtше ясно, 11ащото тt бtха за• 
къснtлн при изкачването. Може би тt щtха да до
стиrнатъ лаrеръ VI или V при настж.пването на тъм
нината. Въ свtтлата нощь дълго гледахме за нtка
къвъ знакъ. По-късно заблестt слаба, отразена отъ 
леденитt върхове, лунна свtтлнна по склоноветt 
на 1·011tмата планина. Може би тя освtтяваше сега 
горе опитннтt крачки на завърщащнтt се двама 
самотници. 

На следната сутринь отправихме бинокли къмъ 
горната палатка ; нищо не се движеше. Къмъ обt.дъ 
рtшихъ да замина да ги т-ьрся и съ Хазардъ уго
ворихме единъ простъ знакъ за разбиране. Денемъ 
щtхъ да поставямъ на cн-hra спалнитt човалн, така 
че да образуватъ опредtлени фигури. Нощемъ 
щtхме да се сношаваме съ свtтлннн. Разбира се 
ние знаехме и а1111нАскитt сигнали . Е11ва можахъ да 
убедя да доl!датъ съ мене двама носачи. Потеглихме 
къмъ 121/.1 часа и трtбваше да се боримъ съ страшно 
студения западенъ вtтъръ, който тукъ внн_аrи духа 





отъ далеqе само две мtста, които биха с-ьздали мжч
нотии. Първото мtсто е вториятъ подстжпъ1 което 
изглежда отдалече стръмно, но отъ къмъ северната 

страна може да се изкачи. Ако това е второто мtсто, 
дето азъ за последенъ пжть забелезахъ излет.ницитt, 
то за мжчнотии не може да се говори, зашото пред

ната точка - вtроятно Маллори, превъзмогна тона 
мtсто за петь минути. Следъ това идатъ стръмни 
плочи въ подножието на върха, които преминаватъ 

въ лекъ rребенъ. Нортънъ е стоялъ бJ1изко до това 
мtсто и го смtта при новъ сн'trъ за доста опасно, 

ако нtкоА се плъзне. Такива незначителни препят
ствия едва пи биха дълго задържали или отчаяли ал• 

пинисти съ опитностьта на Маппорн. Toll и Жрвайнъ 
сигурно никога не биха се подали на такива по
грtшнн стжпки, чийrо последствия еж имъ били 
ясни предъ очитt. 

На края мисли се, че може би кнслородътъ ииъ 
се е свършипъ. Споредъ моитt опити това изrлежда 
съвършенно невtроятно, а и Маплори пишеше, че 

до сега е употрtбипъ само малко кнслородъ и че 
всtкн искалъ да вземе само по две шишета. Tt. еж 
били о.::венъ това вече привикнати на височината и 
една такава катастрофа е изключена. 

Азъ мис11я, че Маллори и Ж.рвайнъ еж загинали 
отъ иамързване въ открнтиятъ лаrеръ. Наистина 
Маплори бt казалъ, че той нtма да предприема 

рисковани предприятия, но кой знае къмъ какви 

решения могатъ да пристж.пятъ дваыа хора предъ 

прага на победата. Дали викъть на копнежа не е 
заrпушилъ rпасътъ на разума, когато Маппори е ви
дtпъ близо вече цельта? Довtрието въ неговото 
изпитано изкуство и довtрието въ неговия преда.нъ 

друrаръ може би еж го подвtли къмъ смtли дtпа. 
За Ж.рвайнъ знаемъ, че той всичко би напрэ
вилъ, за да извоюва най-висшата награда. Кой 
отъ насъ ще хвърли първия камъкъ? Ние всички 
сме се борили по нtкога на нtкоА планински ко
лосъ съ бурята и тъмнината. КоА отъ насъ не би 
извършипъ свърхчовtшкото, когато цепьта ro е вече 
мамила? 

Въпросътъ, дали Еверестъ е победенъ, остава 
01·воренъ, защото пипсватъ сигурни доказателства. 

Но взематъ ли се подъ внимание всички възмож

ности, съ голtма вtроятность може да се каже, че 

Малпори и Жрвайнъ еж стояли на наll-високия върхъ 
на земята. 

Н. Е. Оделъ. 

ВЛИЯНИЕТО Hf\ ПЛf\НИНСКИЯ КЛИМf\ТЪ 
ВЪРХУ ОРГJ\НИЗ.МJ\ 

Колкото е по-ожесточена днесъ борбата за сж
ществуване, толкова по-необходимо е човtкъ вре
менно да преустанови умствената си или физическа 

работа и чрезъ почивка да възстанови своиri; сипи 
и способности. Въ тая посока трtбва да се търси 
хигиеничното значение на недt.лната почивка. Благо
творното влияние обаче на почивката се усилва, ако 
тя се съпровожда и отъ промtна на климата. Едно 
по-продължително престояване на село е достатъчно 

вече да освежи здравето на жителя отъ rопtмия rрадъ. 
Още по добро влияние върху здравето оказва въз
духътъ на по-високитt мtста, а еж.що и морскиятъ 

климатъ. НаА-голtма обаче nромtна въ функциитt 
на организма извиква клнматътъ на високитk rrпа

нински мtста, главно съ особенносrьта на спънче

витt лж.чи и съ по-слабото въздушно налtrане. 

НаА-важнитt Органи на тtлото ни, особено 
нервнитt центрове, дишането, дейностьта на сърд

цето и кръвоноснитt сж.дове еж въ зависимость 

отъ напtrането на въздуха. Съ намаление на по
следното при преминаване къмъ по-висока зона. при 

което се намалява и количеството на кислорода въ 

атмосферата, намалява се и количеството на вкар

вания въ организма киспородъ, вследствие на което 

пъкъ се явява едно недосrатъчно снабдя11ане на прн
способени1i; къмъ пъпно налtrане отдtпни органи 

на тtлото, на първо мtсто наА-важннтt центрове 
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на живота. Недостатъчниятъ кислородъ действува 

раздразнително върху тия органи, измtня дl.!llно
стьта на намиращитt се подъ влиянието му органи 

като уравновесява тоя недостнгъ. Тоя уравновеси• 
теленъ процесъ настжпва при една височина отъ 

500 метра, увеличава се къмъ 1000 метра и става 
твърде чувствителенъ nри 1500 метра и по-на 
високо. 

Има нtколко начина за реагиране срещу не

досrнrа на кислородъ въ организма : учестяване на 

дишането, като по тоя начинъ се увеличава коли

чеството на вдишвания въ бtJ1итt дробове кнспо
родъ; усилва.не на пулса, а съ него засилване на 

кръвообращението; увеличаване количеството на 
кръвнитt тtпца и на хемоглобина, които пренася 
кислорода отъ бi.литt дробове къмъ другитt Ор· 
rани. 

Природата използува вси<rки тия възможности 

за уравновесителнитt си цепи. Учестяването на ди• 
шането води къмъ разширение на гръдния кошъ и 

закрепва.не на дихателната мускулатура. ТъА че осо
бено за препоржчване е за хора, които еж тtсно
rръди и съ слаба мускуптура на днхателнитt органи 

отъ рождение или вследствие на продължитепенъ 

седящъ животъ, да прекарватъ известно време отъ 

годината въ планннитt. Ускорението на пулса водw 
къмъ едно уякчаване на с-ьрдечн.ата дейность, което 



се манифе<.,ира съ това, че при по-продължително 

пребивание въ планинско мtсто, еднакво количество 

работа се извършва постепенно съ по-слабо уско
рение на пулса и следъ извършването й, последнятъ 

бързо става nакъ нормал~нъ, докато у слабитt хора 
тоИ по цtли часове остава ускоренъ. Закрепването 
на сърдцето е само отдtленъ случай отъ общото 
закрепване на мус.кулитt на организма, което не се 
дължи изключително на редовното изкачване на 

планиниrt, а се явява и тогава, когато организмътъ 

въ планината се намира въ покои. НаИ-после уве
личеното образуване на кръвни тl;лца представя 
добро лечебно ср1;дство противъ малокръвието на 

11зтощенитl; жители на голtмия градъ и колкото 

човtкъ е nо-малокръвенъ, толкова по-бързо се уве
личаьа количеството на кръвнитt му тtлца. Това 
увеличение почива на усилената деИность на костния 

&1озъкъ, кои ro създава червенитt кръвни тtлца и 
които, като се сжди по опититt надъ 

животни, запазва по-дълrо време под

младяващата си сила въ планината от

колкоrо на низкитt мtста. Сжщо и 
другиятъ специфнченъ факторъ на ви

сочинитt - лжчеизпущането на слънцето 

на високитt мtста, оказва въ друго на

правление особеното си влияние. По ви
сокитt мtста кжситt ултравиолетови 
слънчеви лжчи, съ значително химическо 

деИствие, се намиратъ въ значително по

голtмо количество, отколкото въ низини

тt. Тукъ нетрt.бва да се съпоставятъ иэ

куственнтt лжчи на кварцовата лампа съ 
слънцето на високитt планини, което 
съдържа още и дълги вълни на свtтли

ната, както и топли лжчи. Тъкмо послед-
1:1нтl; иматъ особена климатическа важ, 

ность. Силното из11жчване на топлина въ 
планин11т-J;1 което нt.що се явява като ре

която става по-издържлива къиъ промtната на вре
мето Оrь дру.rа страна климатътъ на високитt, за
пазени отъ вtтрове курортни мtста и презъ зим

нип месеци показва незначителни колебаннг.' въ 
температурата, което е отъ важно значение за гръдо

болни и слабогърди хора. 
Е11но особено деИствие оказватъ лж.читt съ 

кж.си вълни върху нашата кожа. Установено е, че 
лж.чи съ точно опредtлена дължина на вълнитt, 

около 300 м. м. предизвикватъ известнитt възпале
ния на кожата като зачервяване, обгаряне, лющене, 
а по нtкоrа и образуване на мtхури. По тоя на• 
чинъ се увеличава образуването на пигментъ въ до11 -
нитt кожни пластове, което представя една защита 

на т-J;11ото, понеже образувалиятъ се nигментъ пречи 
на по-нататъшното проникване на кжситl; лж.чеви 

вълни въ организма. . 
Въ връзка въобще съ освtтлението се появя-

зултатъ на по-слабото поглъщане на слън

чевитt. лжчи отъ по-тънката и по-малко ШеАтанъ Кюпри:на Арда при Еrри Дере фот. Пор• д. Чакъро111о 

важна възаушна обвивка на земята, дава 

възможность за едно по-свободно пребивание въ пла
нината и презъ зимата. Излжчването на топлина въ 
тоя случаи е толкова значително, че и твърде низ

ката температура не се чувствува особено силно. 
Огь тукъ температурата на въздуха по висо

чинитl; съвсемъ не играе сжщата роля за осещането 

на топлината, както въ низинитt и жителътъ на по

следнитt безъ самъ да е пров-J;рилъ, вади невtрни 

заключения за осtщането на студа зиме въ плани

ната. Тамъ като че ли човtкъ става независимъ отъ 

температурата на въздука. Така може да се обясни 
практикувания на шароко зименъ спортъ въ ппани

нитt, дори тогава, когат() студътъ с нt.колко гра

дуса поцъ нулата. Огъ друга страна въ планината 

контраститt между слънце и сtнка еж доста голtми. 
Здравиrt хора Rзобщо иматъ полза отъ това; ко• 

жнитt сждове и кожнитt. мускули се отпускатъ от,, 

слънчевата топлина и се свttватъ на сtнка отъ ступа. 

Това представлява единъ видъ трениране на кожата, 

ватъ въ тtлото вещества отъ ферментоnодобно 

естество, които предизвикватъ доста физиологически 

измtнения. На първо мtсто въ обмtната на веще
ствата. 

Самиятъ по-рtдъкъ възnухъ засилва общата 
оби-t;на на веществата. Това могатъ да нзвършатъ и 
слънчевитt. лжчи, щомъ еж. въ състояние да пред

извикватъ повреждания на кожата. Са.що и обмtна 
на белтъчни вещества въ планината подъ продъл
жителното н силно влняние на слънчевит-J; лж.чи въ 

планината се промtня и то въ ущърбъ на здравето. 

Сжщевременно лесно се покачва въ такъвъ случаА 
и температурата на nлото. 

Горното изтъкваме за да подчертаемъ обстоя
телството, че действието на лж.чиrl; не се изчерпва 

съ повредата на кожата, но че освенъ това се по

явяват·ь и вжтрешни измtнения, които могатъ да се 

избtгватъ, като се лреа:пазва човtкъ отъ прекалено 
излагане на план.ниското слънце. 
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Оrь друга страна тия промtни въ обмtна на 

веще,ствата деАствуватъ благоnриятнq въ:,ху изве
стни болести. Обмtната напримtръ па захаръта се 
извършва по такъвъ начинъ, че оказва благотворно 

влияние при захарната болесть. 

Интересно и отъ практическа гледна точка 
важно е, че става измtненне и въ обмtна на минерал
нитt състави въ тt,~ото, именно : калия, калция и 
фосфорнитt киселини, подъ влиянието на планин

ското слънце, главно на лж.читt съ кж.си вълни. На 
тая основа почиватъ подобренията, при лtкуванията 

на рахитизма и хроническитt, особено туберколоз
нитt заболевання на коститt. 

Къмъ О1JисаАитt до тукъ влияния на планин
скиятъ клима,ъ върху организма трtбва да се при
бави и освежителното въздействие на планинската 
гледка върху духа на човtка. Впечатленията, които 
добива посетителя на nJiанината оставатъ запечатани 
въ памятьта му дълго време следъ завръщането му 

и еж единъ не малъкъ факторъ за 11акрепване на 
здравето. 

ВЕСТИ И БЕЛЕЖКИ 

Експедицията въ Андитt. - Известието, че Deutsch 
Osterrelchischer Alpeп-Vereln ще изпрати една експе

диция въ Боливия, възбужда rолtмъ иnтересъ. 
Uельта на експедицията е болнвнl!скит-1; Кордилери. 

Името на водача, Hans Pfaun, е известно и дава надежда 
за добри успtхи. 

Макаръ и na еж изю1чен.и по високиm върхове Ил.и
мани (6500 м.), Кака-Ака (6220 м.), Анкохуева (6640 м.) 
отъ Rudolf Dienst и Adolf Schulze; то има доста сериозни 
проблеми за ра11решаване. 

БоливиАска.та Кордю1ера е п·ланинска верига отъ около 
250 клм. дължина. Ммкото свободни отъ снtгь проходи 
се издиrатъ на 4400 до 5000 м. Въ своит-1; мощни раз
мtри mзи грандиозни планински вериги се nревъзхож
датъ само отъ Химат1иm. Що се отнася no великолепие 
и острота на формнтt, Кордилериm еж равни на Хи
малаитt,. 

Че еж изкачени нtколко върхове въ това гран
диозно планинско море, още нищо не значи. Въ деllствн
телность планината е още неизследвана. Сегашната 
експедиция преследва оnредtлени научни це11и отъ rео
графско-геолоrически и сжщевременно етиоложски харак
теръ, като оставимъ настрана изкачването върховет-1; на 
наll-високиm възвишения, което ще образува тtхната 
rл.авна uель. Наука и туризъмъ вървятъ по такъвъ ва• 
ч-инъ ржка за р;..ка. 

За европеllскиm понятия Боливия е съвсемъ чужда, из
пълнена съ рtзки противоречия страна. Неllния rрьбнакъ 
образуватъ Корд1111ериm. Западно отъ mхъ лежи боливий
ската висока равнина на ,1.ължива 700 клм. и 100-200 
клм. ширина, съ срtдна височина 3500 до 4100 м. Суха 
и безлесна, тази пуста степь е била забравена отъ Съз• 
цателя, когато е творилъ земята . 

Източно отъ КорДИJ1ериm, опатъкъ mсни11 поясъ 
на фантастичния леденъ свtтъ, планината се с.нисява 
бързо въ спокойни, обли форми, покрити на.всtкжде 
съ девствена гора, която пос,епенно се спуща въ nъж

довнит-1; и боrатитt съ ве.rетация боливиllски низини. 

Снtжната граница въ боливиllскит-1; главни Корnн
лери лежи при 5200 м., грамаnниm ледени потоци дости
гатъ до 4800 м. надолу, а девствената гора се изкачва 
по влажниm, боrюиm съ дъждове източни склонове до 
3.':00 м. Чисто тропически растения пон1;коrа п_роникваrь 
въ изродена форма дор11 до върховеm. 

Необикновено прелестно е едно пжтуване презъ 
прохоnитt на Кордилериm, като се сnустнете отъ пу
стиm. и сухи високи степи, въ вtчво зелениm, южво
троnически долини. Още ва объдъ по високит-1; про,соди 
въ непосрtдствепа близостъ до зеленикаво блестя-щит-!; 
глечери, въ срtдата на безnреntлно эаrубениm. скалисти 
пустоти, пжтвикътъ скоро преминава no сrръмвиm скло
нов~ всички эо ·и, като се почне оть бодливата трева, 
която се бори за животъ 110 разкн,сани 1t огь вtтъра ви-
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сочини и се достигне въ областнт-1; на rрамадииm дър
вета. които, подобни на nanмиrn, се издиrатъ строАво въ 
висиниm, за да се разтворятъ горе въ чудно закржrлени 
корони ... 

Главната туристичес~<а цель на експедицията обра
зува Иллампу (6600 м ), еаинъ отъ близнацит-1; на масива 
Сората, чийто наА-високъ върхъ Ан"оху.ма (6640 м.) е 
вече доститнатъ. Изкачването на Иллампу представя rо
лtми ми.чвотии. Източнит-1; и западииm склонове с.ж ед• 
накво отблъскващи, докато по южниm и северниm скло
нове воnятъ остри гребени къмъ върха. За къмъ върха 
еж нужни най-малко два лагера. 

Едничката възможность да се изкачи върха е за
падния склонъ. 

По-нататъкъ въ програмата стоятъ масивния Хакла
комани (6500 м.), както Кондозизи (6350 м.). Къмъ mэи 
върх.ове nжтя е nо-лекъ; последния nостжпъ к11мъ Кон
nозизи е наистина една остра cкaJJa, но. думата "невъз
можно• е загубила почти значението си за модерния 
катервачъ. 

Боливия е три па.ти и половина по-rолtма отъ Гер
мания, в.о има само два милиона население. Utли области 
C1i,. обезлюдени или наll-вече прекосвани отъ номадизи
рани диви индиански племена. 

Оrъ познавачи Боливия се означава като "наll-тъм
иата стра.на на земята•. Африка отдавна е престанала да 
бжде • тъмната земна часть • ; затова пъкъ l'рамадни 
области въ южна Америка, особено въ Боливия и Брази
лия, еж съвьршенно terra incognita. 

Това може да се каже впрочем-ь само за троrrичес
кит-1; низняи, покрити съ непроходими девствени гори и 
за последиит-1; разклонения на Кордилеритt. По Вf1сокото 
боливиАско плато, - цельта на нtмската експедиция, по 
откритата степь, сх.ществуваrь по-уредени отношения. 

Населението се състои отъ чисто расови индияН1tи, 
които принадлежатъ на двеm племена - Aymoras и 
Quichoas, броеши по 600-700 .хиляд1t души. 

Като земледtлци и скотовъдци rn еж подчинени на 
бtпит\; чифликчии, наследници на испа11скит-!; конквис• 
тадори. Рi,дко т-1; се вижцатъ въ свободни общини, nето 
т-1; знаятъ добре да пазять своя имотъ. Двет-1; племена 
отдавна еж спечелени за християнството, което много 

дълбоко не се корени въ тtхъ и е проникнато· отъ ези
чески обичаи и суевtрне. 

Че трtбва да се внимава nри отношенията съ ин
диянцнm показа възстанието отъ миналата година. По
вечето за това еж причи11а бtлитt.. Възставията до сега 
с.ж били мtстни, поради липса на р.жковоJIИо единство. 

Деныъ, когато ще се яви едннъ червенъ апостолъ, коllто 
да обедини всички, ще бжае отъ сждбоносно значение за 
бtлото население отъ високото плато 11а Боливия. 

· Законодателството на Боливия не изключва едно 
въэдитание на нндиянцит-1;. Щомъ като тt покажатъ еди.въ 



умtренъ годишенъ доходъ и могатъ да пишатъ и четаrь, 
получаватъ право да rласуватъ; nжтя къмъ па-нататъшно 

nporprcиpaнe имъ стои отворенъ. Боливия е имала пред
седатели, които еж били чистокръвни и.вдиявци. 

До сега обаче образования инднянецъ винаги се е 
отка.звалъ отъ своята рас.а и е преминава11ъ въ лагера па 

б'!;литt. Та!tнственото обаяние на този, коl!то владtе бук
витt, е винаги силно. Индия1tецътъ отъ високата равнина 
на Боливия съвс1шъ не е ведостжпевъ за културнитt 
влl:'яния, но тов не обича да, бжде смущаванъ въ своитi; 
старинни обичаи. 

Боливия живtе изключително отъ своята мюша ин_
дустрия. Съ калаl! напр. тя стои на второ мtсто въ свt
товката продукция 

Минната индустрия има своето седалище главно по 
платото. Тамъ се намиратъ и главнитt градове на стра• 
вата: Ла Пацъ, на 3650 м., rрадъ съ lUO хиляди ,души 
жители ; после идатъ Ороро и прочутиятъ съ сребърни 
ыини Потози. Последннятъ градъ лежи на една височина 
отъ 4100 м. 

На еж.щата височина, на която въ нашнтt области 
замира всi;какъоъ животъ, тукъ въ fiоливия животътъ се 
развива съ сжщото спокойствие или нервозность както 
при насъ. И бtлитt пришълци отъ Америка и Европа 
скоро свикнатъ съ високия клнматъ. Условието за това е 

умtрения животъ и едно здраво сърдuе. Животъrъ въ 
rрадоветt на Боливия, преди всичко въ Ла Паuъ, въ нt• 
кои отношения е много 11риятенъ. При 1оос. срtдна го• 
дишва температура въ сравнение съ 6-7°С. на Мюнхенъ 
наnр. и съ малкитt 1JЮJ1ения межцу зима и лiiто може да 
се нарече вtчна пролtть за Ла Пацъ. Въ противополож• 
ность на сухата висока рзвпина , дъждоветt въ разпо
ложения въ долината Ла Паuъ не еж строго ограничени 
н навсtкжде може да се види бо1·атъ растителепъ свiiтъ. 

По построllки, об11iiкло, жители, съобщения главнитt 
улиuи при11ичатъ много на европеllскитt градове. Ла 
Пацъ има електрически трамвай, много автомобили по
срtдннчатъ за бързо съобщение въ хъ11мистия rрадъ, 

Най си11н.итt ·противоречия се докосватъ обаче тукъ. 
Покрай модер11итt постройки се rушатъ мизерни ин
диянски колиби, покрай автомобилитt и трамоаl!тt бавно 
се мъкнатъ кервани отъ магарета и лама. Въведения въ 
високото плато на Боливия отъ десетина години автомо
билъ се нарича въ мtстния боrатъ цвtтистъ езикъ , во
нещата свиня· и е единъ ужасъ за индиявеца. 

Извъвъ градоветt веднага се чувствува вовъ свtтъ 
Ло тtсни nжтеки се движатъ ламн, мулета и магарета, 
натоварени съ с.,ама, гориво или малки човалчета съ скж• 

поuенна руца, а задъ тtхъ облtчеви въ пъстра носия 
мжже и жени, които въртятъ усърдно вретената и 
предатъ. 

На ламата отъ рода на камилата - овца, почива 
ui;лото стопzнство на индиявеца. Това незаменимо за него 
животно му доставя вълна за неrовит1; дрехи, месо за 

храна, доставя му пари като превозно животно, а отъ 

тора - цененъ rоривенъ материяг.ъ. 

Три желtзопжтни линии водять отъ пристанищата 
на Тихия океанъ къмъ Ла Пацъ. О1ъ Ла Пацъ ще да 
замине и експедицията. Най-близкиn; снtжви олашши се 
цостиrатъ отъ тукъ въ н11колко часа, а наll-далечнитt -
въ нtколко дена. Гlредъ видъ и.а описаното положение 
човi;къ не трtбва да се чуди, че въпрiiки лекото и.мъ 
достигане, сн11жнитt плакии.и въ по-rолtмата си часть еж 
още неизследвани. 

Алпинизъмътъ въ Боливия е още не11оэнатъ. Из• 
летн11кътъ ще извършва своитi; см11ли подвизи въ пall· 
гол11ма самота, безъ зрители. Страхътъ па индиянеuа отъ 
призраци и неговото недовtрие къмъ бtлиrв е много до
принесло, че боливиl!скитt високи Корднлерн еж останали 
неизследвани. · · 

Роденитl; низко OJ'J>. б:t,лата раса вемогатъ Jia но
сятъ тежj{J,1 товари на 5000 или 6000 м. висо•шпа. Трt.бва 

да се привлечатъ за тази uель ивдкянuи - туземци, но 
тt иматъ едннъ суевtренъ страхъ отъ пристжпвавето на 
свtжвитt области, които се обитавали отъ лоши духо11е 
и демони. Голtмата пъкъ в.исочина сама по себе ек е 
вече едно препятствие. Участвующитt трtбва да прека
ратъ известно време по боливиl!ската висока равн.ина, 
преди да предприематъ изкачванията. 

Изъ .Die Alpen• · По Рудолфъ Динст1, 

Експедиции на D. и {), А. V. презъ 1928froд. 
81, Туркестан'6, W. Rlckmer-Rickmers е установклъ една 
връзка между нtмската наука и руската Академия на на
укитt и Алпенъ фераl!нъ. Приготвя се една експедиция 
която трtбва да изследва заледенитi; високи планин11 на 
Туркестаяъ - Alal и Transalal. Тукъ ще взематъ уча'сТИе 
rео11ози, естественици и планоснимачи. Тази екследиuия 
ще е единъ видъ продъnжение на прекъснатата преди 

време работа на Рикмера. За чисто туристически пости· 
жения къмъ експедицията се е присъединила едва из• 
летва група съ водачъ D-r Ph. Borchers отъ Бремепъ. 
U'kлото предприятие е възложено на Рикмеръ-Рикмеръ и 
може да се предполага и да се желае, че при такова гла

ватарство тази експедиция ще постигне не само научна 

uель, но и туристическа. 

ДРУЖЕСТВЕНl:> ЖИВОТЪ 

Пжтуване. - Дирекцията на желtзницт-t; е издала 
следното окржжно No VU-41-6 отъ 12 януари!! т. r.: . Раз
реша5а се на членоветt отъ Българското туристическо 
дружество ца пжтуватъ по намалената тарифа въ сnуча
итt и по условията иа 'IЛ. 6 т. 11 а и чл. 7 т. 11 отъ 
оравипяика за безплатнитt и съ намалени цени превози 
на лица и 11редмети1 непринадлежащи на веn.омството 11.а 

Главната Дирекция на желtзницит1;, Настоящето важи до 
1 априnъ 1929 година· . 

Министерство на Народното Просв1.щенне е из
дало окржжно No 20<! отъ 3. 1. т. г. до директоритt на 
пълнитt и вепъnнн rимназни и nед.аrогически училища 
съ което се съобщава, че ржков1щст8ОТ0 на сжществую
щитt при ср'kднитt училища туристически секции и дру• 
жества ще се възла1·а на онi;зи уч11тели, които еж и чле
нове на Бъnrарското туристическо дружество. Въ случа!!, 
че между ч11еновстt отъ едва учитепска колегия нtма 
такива, ржководството може да се повtри и на другъ 
учнтель, посоченъ отъ учителския съветъ. 

Бждни вечерь на Чумерна. - Клоноветt на Б. Т. д. 
отъ Стара Загора. Нова Загора и Ямболъ отпразнували 
коледнитt празnниuи въ хижата на Чумерна. Участ8у8али 
18 излетници. Хижата е намtрена напълно изоставена. Вра
титt еж отворени, капацитt на прозорцитt се люшкатъ 
отъ планинския вiiтъръ. Клонътъ отъ Елена би трtбвало 
да се погрижи по-n.обре за неl!ното стопанисване. 

Шуменскнятъ клонъ Висока uолява е устроилъ 
ва 25 декемвриlt м. r. концерт110 утро съ подбрана и от
лично, изпълнена програма. Председательтъ на клона съ 
кратки слова е обрисувал.ъ идеитt и дtлата на родния ту
ризъ~ъ и завършилъ съ апелъ, да се у'dножатъ и дисци
nлиниратъ редоветt на почитателиrl; на родната природа. 

Членоветt на клона еж прекарали Бжцни вече9ь 
при задушевна обстановка въ хижитt на лi;тиата ко~овия 
.В11сока поляна• 

Банско. - Презъ времето отъ 16 юли!! до 4 сеп
темврий 1927 год. еж минали 01о Бцнско за Пиринъ 103 
групи съ 367 души; оть които 313 мжже и 54 жени, 
разu.ред11лени по градове: София 138, Т. Пазарджикъ 23, 
Г. Джумая 36, В. Търново 12, Ст. Загора 11, Саыокоьъ 
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11, Перникъ 11, Русе 10, Кюстендилъ 9, Варна 14, Сли-
7, Плi;венъ 8, Пловдивъ 8, Прага (Чrхия) 1, с. Гложеие, 
Те-тевенско 1, Будапеща {Унгария) 5, Италия 1 и пр. Къмъ 
това LtИсло трtбва да се прибави и числото на тия, които 
не еж се записали въ статистическата книга, а тtхuия брой 
е доста rопъмъ. 

За еж.щото време въ туристическата спалия еж но
щували 274 души, отъ които 250 мжж.е и 24 жени. Оrъ 
тtхъ 216 членове, организирани туристи, 58 любители на 
природата и то: отъ Б. Т. Д. 104, отъ Ю. Т. С. 88, отъ 
чуЖдестr,анни тур. дружества 6 и отъ др. тур. др•ва 6. 
По професии: чнно11ннци 45, професори и учители 26, 
студенти 35, ученици 48. художници 6, и други разни 
114. Постжпилъ приходъ 2090 лева. Има и неплатилн 
вощувачи. 

КНИЖНИНF\ 

Павел& Делирадевr,. - Рнла. - Популяреиъ очеркъ 
Томъ първи Стр. VШ+3О. Съ 8 фигури и 1 карта. Со
фия 192ts. Цена 25. 

Ето вече 3 години и никой не последва примtра на 
неуморимия и безаветно преданъ къмъ дълото старъ ту
ристь П. Делирадевъ. Съ ненадмината енергия, ентусиа
зъм·ь и любовь тolt прекръстоса стократно Витоша и Осо
гово, и много повече Рила. Рила, най-високата, обширна 
и мжчнопроходима планина f!a Балканския п-въ е вече 
Dребродена по всички посоки. Не е останала нито една 
канара. нито една незнайна долина, !fЪМа стръменъ и 
скалисrь връхъ, затаена нейде пptcDa, циркусъ ил~1 езеро, 
което да · не е изследвано и преминато И преминалъ ги е 
не отъ амбиция, нлн въ нtкакво бе,щtлно състезание, а 
да изучи и изследва пл.аннната както ннкоll до сега. 

Изпtзлата книга на П. Деnирааевъ е първа 'lасть 
отъ nространата rontмa книга за Рю~а, въ която спедъ 
като дава ньколко встжпителни бележки започва съ нall• 
старото име на планината - Дунаксъ и следъ това Рила. 
На дълго и обсто/!но се разглежда литературата по въпроса, 
като е използувано всичко достжDно и познато. 

Делирадевъ се спира по надълrо върху rраннци,1; на 
Рила, въпросъ извънредно оспорванъ н мноrо третиранъ. 
Особено е ва,кенъ въ~роса за границата между Рила и 
РодоDитt, по който нашит!; географи, изследвачи н карто• 
графи не еж съгласни наг.ълно, дори и съвършено про• 
тнворечиви. Докато е11нн смtтатъ гравиuата между Рила 
и Родопи:rt срешуnоложнитt потоци на Рапалица и Крива 
Марица, други nриематъ за граница високия Муслнчански 
ридъ, т·рети п:ькъ дъnбоката доли11а на Бtпи Искъръ, а 
че1въртн поставятъ границата ва изт:жъ отъ БепмекеВ'Ь, 
Отъ стр. 26-43 Депнрадевъ разrnежда и разкритикува 
първнтt три мнения по въпроса за границата, а отъ стр. 
44-47 разглежда Dослециото мнение, което се подържа 
оть по-малко географи, но което t: най-правдиво и на
пълно отговаря да бжце възприето въ нашата млада reo· 
графска наука. Нататъкъ съ редъ геоложки, картографски, 
хидрографски, и биоложки данни, както я чрезъ ясторн• 
ческа номенклатура, намерени документи и народната 

терминология, авторътъ доказва че границата .между 
Рила и Родопитrь е долината на Крива рrька. Отъ 
стр. 53-79 еж. приведени нtкои исторически известия 
отъ древностьта, срi;днитt вtкове и документи за грани
цитt на пасбищата презъ турското робство и чужди пжте
шествениця. НаА-после неrовнтt л11чни изследвания на 
самото мtсто доказватъ по безспоренъ начинъ, че rрани
цата трtбва да търсимъ далечъ на изтокъ отъ досега уста
новенитt· несurурнн и противоречиви граници Тръбваше 
много трудъ и неуморна работа за да се разреши- още 
едяuъ въпросъ, по който е изхабено. много време, енер
гия и харти.я. 

Ре.цакторъ: Ив. Веuовъ. 
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Къмъ книгага има 8 фигури извънъ текста, една 
ориентировачна карта и. въ текста нt~,.олко винетки, рабо
тени отъ художника В. Захарневъ . 

Нека следваме примtра на Делирацева, и нека на• 
блюnавам.е, изследваме, събираме сведения за да изучимъ 

нашата малка и богата съ природни красоти страна. 

в.м. 

Милю ПопОвr, Българскиn манастири. - Книга 
1 отъ .Живописна Българин·, стр 89 съ много изrледн. 
Uеча 30 лв. Една хубава издадена книжка, въ която еж 
изброени повечето наши монастири, които еж прицелна 
точка ва иашитt туристи. Читательтъ ще намtри вж.тре 
вай-необходимото отъ то.ва, което го интересува. Преnо• 
рж.чваме книгата в.а всички туристи. 

Рила. - Албумъ съ 50 изrледИ. Издание и печатъ 
на Ст. Баръмовъ, Самоковъ. Нашата Рила заслужава 
едивъ албумъ и r-въ Баръмовъ си е nanъ rопtмъ трудъ 
да даце нtщо по-хубаво. Албумътъ щtше да има по-го
лtмо значение, ако вмtсто 50, бtха поставени 25 снимки, 
но тt да бждатъ добре подбрани и характерни за nпани
пата. При издаването на такьвъ албумъ добре би било 
авторътъ да се е посъветвалъ съ многото художници, 

които ни е даnъ Самоковъ, за да имаме нtщо издържано. 
Но при липса на друrъ албумъ на Рила за сега, и тоl! 
ще изиграе своята 11ропаrандаторска роль. Туристн11;, които 
преминаватъ презъ Самоковъ и Чамъ кория, нека ro по
търсятъ и си ro доставятъ. 

До върха на Еверестъ е една глава отъ книгата 
Bis zur Spitze des MouDt Everest. Dle l:lesteiguлg 1924. 
Отъ Е. F. Norton и другитt участвующи. Издание на 
BenDO Schwabe & Cie., Basel. Нашата статия е преведена 
отъ списанието на швеАцарски.я алпиl!ски клубъ Die 
Alpen Ш-9. 

Проф. Д-ръ r. Шлезинzеръ. Защита на nриро• 
дата н нейното значеиие за народното сто11анство. Пре• 
веде отъ нъмски инж. лесовъдъ М. д. Русковъ. София. 
стр. 26. Това е .№ 1 отъ Научно-популярната бибпиnтека 
ва дружеството на бъ.~гарскитt лесовъди, която ратува за 
създаванi и у насъ на приятели на природпта, които да 

се rрижатъ за неl!ната защита. Всtки туристъ би трtбвало 
да прочете тази },_!алка и ценна книжка. 

БЪЛГАРСКИ ТУРИСТЪ. Месечно идюстровано 

списание за туризъмъ и родннознанне - Органъ 
на Българското Туристическо Друже::тво. П р е n О· 
ржчано отъ Министерството на Народ· 

н ото П р о свi; щение съ окржжно No 1793 оть 
27 януарий 1922 r. Година ХХ (януарий - декем

ври/!). Абонамен-гь за година 60 лв. за чужбина -
100 лв. Всичко за списанието се изпраща до Ред а к
ц н ята на Български Туристъ, София, ул. Со• 

лунъ 25. 

СЪДЪРЖАНИЕ. - П. Росенr,, Въ · Пирннъ; Ил. 
Столrьтовъ, Jlавини и снtжни бури; Л. Н. Вм•tановr,, 
Между старинитt; Н. Е. Оделr,, Къмъ върха на Еве
рестъ ; Вnиявието на нланинския к/Jllматъ върху орга
низма; ЕкспедИuнята на н:!;мскоrо и австрийско алпиl!ско 
дружество въ Андитt. Книжнина. Р11зни вести и бележки 
изъ туристическия жнвотъ. Снимки отъ Пирнвъ, Еверестъ 
и РодоD.итh. 
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