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КОЙ ЩЕ ОТКРИЕ ПАИТИТИ –  
златния град на инките?

„БЕЗ БАГАЖ“ В ПЕРУ
Пътуванията ни се редят едно след друго. Сменяме часови 

пояси, летища и батерии по-често от всичко друго. Снимаме 
епизодите на телевизионната поредица „Без багаж“ без предва-
рителен сценарий. Затова и сме назовали жанра си „реалити“. 
Реални са всичките ни срещи с други народи, географски ширини, 
глупави въпроси и грешки на „белия баланс“. 

Когато подготвям пътуване, основното, което ме интере-
сува, е да имаме точния гид на място. Без местния водач нашите 
епизоди стават като яхния без подправки – просто нещо за яде-
не, всъщност гледане… Почти маниакално издирваме водачите 
си. Така откриваме и шамана, който ще ни преведе из инкските 
пътеки на Перу. Но преди да се завърнем от пътешествието, 
преди да прегледаме заснетия материал, изобщо не разбира-
ме какво се е случило. Перу е един от големите залъци, дори за 
обигран приключенец.
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И така… сто часа заснет материал е свален на компютрите. 
Започвам да го преглеждам и да откривам безброй паралелни ре-
алности, които през цялото време са били част от обстоятел-
ствата и нашите преживявания, но ние не сме им обърнали вни-
мание, вторачени в снимачния процес. Зареждат се дни в 
невероятния свят на шамани, древни портали и пазари за вещи-
ци – не просто история, която може да се опише в няколко стра-
ници, а дълга поредица от индиански приказки, отново… реални. 
И преживяното в Перу ме връхлита с нова, още по-голяма сила. 
Резултатът е осемнадесет епизода диви, необуздани, страшни, 
мистични, красиви и поучителни… и всички истории – неизменно 
свързани с Ромульо. 

Ромульо е типичен кечуа. Невисок, с набито телосложение, 
мургава кожа. Кечуа са етнос, населяващ земите около Андите 
в Перу, Боливия, Аржентина и Еквадор. Езикът, който говорят, 
също е кечуа – красив, мелодичен, мъдър език. Няма писменост, 
но е съхранен и днес се говори от около седемдесет милиона 
души. Когато испанският конквистадор Франсиско Писаро прис-
тигнал по тези земи, в двете Америки живеели над 2200 етноса, 
наречени погрешно „индиански“ от заблудения по това време 
Христофор Колумб. За него тези земи били Западни Индии. Едва 
за няколко десетилетия местните намалели в пъти. Конквис-
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тадорите нямали жал. Убивали, плячкосвали, рушали. Само зла-
тото имало стойност за тях. За народите на Андите стойност 
има най-вече Пачамама. Така местните наричат Майката Земя. 
Пачамама! Те вярват, че всички сме деца на Земята и сме дъл-
боко свързани с нея. Тя ни е родила, тя ни храни, лекува, дава ни 
най-ценните уроци. Всичко, което те предприемат, е с мисъл за 
Пачамама. Земята трябва да се обгрижва, да се пази. 

Ромульо ни разказва как последният инка, Атахуалпа, и на-
родът му посрещнали испанците  – гостоприемно и с отворе-
ни обятия. Но не срещнали благодарност, напротив. Ромульо 
е чистокръвен кечуа. Годините му не личат  – може да е на 40, 
може да е на 60. Възрастта на кечуа е трудно определяема. Ня-
къде по високите ни преходи из Андите минаваме покрай жена, 
която кърми бебе. Лицето ù е на старица. Оказва се, че е на 47 
години и детето си е нейно, последното от осем. Жените в Ан-
дите губят своята красота рано. Слънцето е безпощадно. Друг 
индианец от етноса аймара, с неестествено огромна глава и 
длани, забелязва, че изучаваме необичайните му етнически бе-
лези. Лицето му е толкова черно, сякаш е роден някъде по сре-
дата на Нигерия. Но… индианецът усмихнат твърди, че аймара 
са бели. Не искаме да го обидим и замълчаваме, но той вече е 
прочел мислите ни. Разкопчава ризата си и без никакви задръжки 
възкликваме с глас. Гръдта му е бяла. Точно колкото и нашата. 
Слънцето на Андите дава и взима много. 

Ромульо е гидът, който местната агенция ни е препоръчала 
след редица обяснителни имейли. Последният им текст звучи 
така: „Ще имате на разположение шаман“. Звучи като добра ту-
ристическа реклама. В бързането не обръщам внимание на този 
детайл. Продавали са ни туризъм по какви ли не начини, нищо 
необичайно не забелязваме в това да наричат гидовете си ша-
мани… Мъжът е със светла шапка и определено е професионален 
гид. Поведението му е делово, подготвен е за всеки въпрос, кой-
то му задаваме. Но ние не сме подготвени за това, което Рому-
льо ще разкрие пред нас.

Пътешествието ни в света на кечуа, урос и аймара  – мал-
кото местни народи, оцелели след инвазията на испанските 
конквистадори  – започва с инструктаж как да избегнем тего-
бата на височинната болест. Следващите дни ни отвеждат до 
пъстри пазари, на които се продават фантастични предмети, 
изработени от индианците; изкачваме стръмни пътеки до не-
виждани градежи от многотонни камъни, за които няма обясне-
ние как са се озовали на върха на планината и как са отрязани 
и сглобени с такава перфектна точност; попадаме на ферми за 
морски свинчета, отглеждани за традиционните перуански рес-



26

торанти; срещаме местни знахарки, които предлагат зеления 
магически камък серпентинит и фетуси от лами за извършване 
на важни ритуали. 

Дните се редят, а височинната болест сякаш вкарва крака-
та ни в гъст мармалад и едва пристъпваме. Всяка крачка е уси-
лие, да не говорим колко тежки стават камерите на гърба ни. 
Особено над 4000 метра. Някои от екипа се събуждат с окърва-
вени възглавници, кръвотечението от носа е често срещано 
при големи височини… Местните ни лекуват с чай от кока. Дока-
то не се убедим, че действа като силно кафе, отпиваме от ча-
шите със страх. Коката има различна репутация в нашия свят, 
но кечуа ще ни разкрият и другото ù лице.

Идва и дългоочакваният ден, в който ще стъпим на върха на 
планината, върху камъните на митичния Мачу Пикчу – карти-
на, запечатана в съзнанието ми още от момента, в който съм я 
зърнала някога в детството. Толкова далечно не ми се е стру-
вало нито едно друго място. Далечно и нереално, сякаш излязло 
от някой индиански роман, родено от въображението на писа-
тел мечтател.

Влакът от Куско за Агуас Калиентес се вие из живописните 
каньони на Урубамба – река, някога наричана от инките Уилка-
майо. На езика на кечуа това означава „свещена река“. Възприе-
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мали я като отражение на Млечния път върху Земята. Странно 
е, но извира от Андите и е един от многобройните притоци на 
река Амазонка. Кечуа наричали долината на Урубамба „Свещена-
та долина“. Точно тук е издигнат тайнственият град на инки-
те Мачу Пикчу. 

Таваните на вагоните са стъклени и се наслаждаваме на ска-
лите в каньона. В ритъма на влака зениците ни трепкат лудо, 
местейки се от един пейзаж на друг. Терасираните стръмни 
склонове са грижливо обработвани. 

Всеки квадратен метър е засаден, дори и на заплашително 
стръмни места. Звучи невероятно, но по тези стръмни скло-
нове се отглеждат над 55 вида царевица в какви ли не цветове, 
включително розово, лилаво, жълто, бяло и черно и над 3000 
вида картофи. Дори само тези факти са достойна тема за се-
риозен документален филм. Някога инките отделяли сериозно 
внимание на земеделските култури, подкрепяли изграждането 
на селскостопански експериментални станции като Мурей, къ-
дето разликата от най-горната до най-долната част на тера-
совидния обект е 15° C. Смята се, че тази голяма температурна 
разлика е била използвана от инките, за да се изследват после-
диците от различните климатични условия за земеделските 
култури, да проучват и култивират дивите растителни видо-
ве, които са били променени или приспособени за консумация от 
човека. 

На малките масички пред нас изневиделица се появяват мал-
ки царевични питки, отново с листа от кока, чай от кока и масло 
с кока. Това е закуската за пасажерите. Коката става неизменна 
част от ежедневието ни.

Кока е растение със сложна гама от минерални хранителни 
вещества, етерични масла, както и разнообразни съединения 
с по-големи или по-малки фармакологични ефекти – например 
алкалоидът кокаин, който в своята концентрирана, синте-
зирана форма е стимулант с пристрастяващи свойства.  Тра-
диционно листата на растението кока се дъвчат и варят на 
чай в продължение на векове от коренните народи в региона на 
Андите и това не причинява никаква вреда, дори е от полза за 
здравето.

Когато се дъвчат, листата от кока действат като лек сти-
мулант и потискат глада, жаждата, болката и умората.  Кока 
спомага за преодоляването на височинната болест. Милиони 
хора в Андите носят със себе си свещените листа, за да им бъ-
дат подръка както за чай, така и за свещените ритуали, които 
изпълват всекидневието им.


