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ОБf{ЧАЙТЕ B~/IГAPfjft! 
от J,ie. Вазов. 

Може би некои да вамернт прекалени l\Юите 
вжзхищения от -пашите планински покрайнини ; 
може би да ме заподозрят ~з преувеличение 
тяхните хубости и в усилване багрите на кар
тините, 1 които повече отбелязвш1, отколкото 
рисувам. Вжзможно е. Но аз сжм искрен в 
предаването впечатле~mята си, защото всичко, 

каквото с,"-м .виждал, аз сжм го и чувствувал 
1<ато бжлгарин. Всичко за мене е мило, пре
красно, величествено, а главно - мило. Пж
тувал сжм и из ШвеЙЦария, гледал сжм и Ал
пите с 'сините езера, с вечните ледници на чу
юпе им, вжзвисили челата си непостижимо ви
соко в : небесата. Но всичките тия чудеса на 

' природата са ме поразявали, като са ме оста-

вяли хладен. Те не са говорили и на -сжрцето 
ми с своите странни имена, странни кр,,~озори, 
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странен язнк, що звучи там. Чужда ми е таз 
природа и аз сжм чужденец ней.. Дивил и сжм 
се, но не сжм я обичал. А Бжшария? Всичко 
ми е родно, близко до душата. Всяка горичка 
долинкз, 1<авара, вржх, ми говорят на язи1< 

понятен, чувствувам, че те еж мои, наши. 

б~J1гарски, и аз сжм техен, почти плжт 
от тяхната плжт, един вжздух и едно cJIJ-v-нцe 

са ни хращыи и отрастили ... Всяка нейна 1<ра
сота ми е скжпа, всяко нейно величие е по
велико за· мене и ме прави да се гордея. 1 1 
чини im се, че li.ИКОЯ земя на света не е тжй 
~<расна - може би и това да е една от при._ 
чините на моята егоистична тобов кжм нея .. , 
Но "ой 1<азва, че Бжлгария не е много хубава, 
божествено хубава и величествена? Елате, елатс, 
та погледайте! 

(Из Ввдеяо 11 Чуто - Мусала). 
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В БАЧI<ОВС~f{~ N!AfiACTf{P 

Родопи. Чепеларски проход. Ннкжде те

жеста на историята не се чувствува така непо

средствено, както в планински прохgд. Широ

ката равнина от векове покорно · служи за жи

лище и житница, за пжт и гроб на човека. 
Но сж_що така тя неизменно изтрива следите 

на "мир и война," пр~живяни на нейните rжрди 

и OTf!OBO представя пжрвобитие, привличаще 

с своята девственост. Планивс,шя проход -
,.тесен тржнлив пжт" сред враждебни висо

чини, - с векове лази паметта за 

"подвизи и слава" на своето минало. 

Долината означава свобода на 

индивидуално твоР.чесrво: ,, кждето 
поискам, там отивам•. Затова тя е 

талка на прогреса, ,, поле на исто

рията." 

Прохода е предвечния детер• 

минизжм на битието: от година на 

година, от ве1< 1-1а век, ло сжщата 

пжтека, крачка по крачка... Затова 

той е неизчерпаем кладенец на ар

хеологията. 

Като вJiизате в Станимака, вие 

стжпвата в властта на минали дни. 

Ето там се издига на мряморна скала 

Асенова та крепост; високо горе 

се чернее силует на стени и раз

валини нацжрква. Под наведени ека-

л.и лжкатуши пжт. Бял мряморен 

прах се пуши под колелетата на 

екипажа. Малко по-нагоре се вие старшt 
nжт, ко.йто некога е довел императора Алек

сея Ангела кжм нелристжпвата крепост (краЯI 
на XII в.). След неколко години по сжщите 

камж.ви се качиха на височ.ините кржстонос

ците - франки, а в 1205 rод. тук се разиграл 
rероически епизод на рицаря Рени е де Трит. 

С петнадесет рицари и наемна дружина, об

саден от всички страни, той изджржал тринаде

сет месеца борба и имал щастие да доживее 

момента, когато отряд венецианци, дошли от 

кжм юг през Родопите, му довеели спа.сение. 

Великият историк - летописец на к.ржстонос
ните походи, Ви:х-ар,дуен, с-ам предводител

ствувал рицарите. 

След това войСI<ите на I<алоян завзеха кре

постта и в 1207 год. бжлгарския владетел Слав 
приел в нея латинския император Хенрих, 

като получил в подарж1< 011 него „два коня и 

дружина наемна войска." А след четвжрт век 
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с·гр.~н.~м·ь." изсече своя знаменит надпис на кре

постната скала. Гжрци, Ив. Александжр, Сул

тан Муса (началото на XV в.), влизали в ония 
крепостни врати, които сега в живописни раз-

Асеновата t(penocт. 

валини увенчават отевсните височини . . . 
Горещ де~. Напред и назад се двиЖ2т .по 

шосето стотици екипажи, кол.и, полуrрадски 

брички с бели платна и прочутите станимаrnl(И 

лавда. Зачервени физиономии се навеждат от 

черните пазви на херметичеСl{И затворените 

кола. Весе;ш г ;~асове се обаждат и закачат от 

тропащите бричюr; на друсливи каруци се 

клатят с разбжркани коси глави на селски ху

бавици, розовите бузи на които често трепкат, 
но не престават да се усмихват. Сред яркит

петна на различни форми неочаквано поглеже 

дат удивени безмислени 0чи на овца, подка
рана на „заколе~rnе." Това е шествието на ма

настирския сжбор в Бачково. Десет километра 
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непрекжсната тжлпа в весело безредие, в 

задушен прах, ос.лепяюще с.ллuще и лжска

ви бои. 

Око.ло манастиря нспреривен стан. Кржч
мата до водопада замрежена от хора. Изко

пите, брега на реката rжсто налепени с: коли. 
Оrнйове горят. От страни на шосето поток от 
хора тече в широка струя, вие се в водовжр

теж до всеки продавач, д~ всяка .вжрте.лежка," 

пред латерните. Пжстра тжлпа ни блжска до 

самите манастирски стени. Низки врати, засен

чени с маш<а наведена пристройка като балкон, 

с дупка в пода. Некоrа през това отверстие 

хвж~ля.ли х.леб и питали закжснелия пжтник 
преди да го пуснат вж.1ре . .. 

Манастирски двор. Тежка, масивна черква, 
до нея друга, стройна, в два етажа, стоящи на 

дебе.ли стжлпове. Наоколо познати манастир

ски галерии, но по-грандиозни, по-строги и по

сурови от обикнов<.ните. Ненолко чешми с 
буйна струяща вода. И на цялото това прос

транство стотици, хи.ляди движущи се фигури. 

Пжстжр източен килим в неподвижна моно
тонна рамка/ 

В цжр1<вата, до чудотворната икона не
ттрекжснат мо.лебен. Невнятни вжэклицания на 
монаси, потрепкване на свещи, топ.ли и сум

рачни ликове на икони в мета.лически обвивки 

и наивни дантели; увехващи цветя. Поклони 

и шепот на молитви, а наред с тях викове на 

деца, безредно движение, блжсканица, бого
молци на закуска там в жrжла при монашес• 

като кресло; слящи фигури в .неочаквани 

пози.• 

В еrуменските покои коридора препжлнен 

с .приношения." Купища дрехи, платнени ризи 

с кжрв ави петна на шевици, да.л:ечни потомци 

на антични туники; източни пояси, неизмерно 

джлги, в кои10 се завива телото, в ярки пер

си:йски бои; позлатени носии - последните 

преживявания на византийския разкош; плиси

рани брж.чници и небесно сини дантели - ана

хронизжм на европейските моди. Цел истори

чески конгломерат в национален "букет .. " 

Наред "сжкровищницата. • С изплашени, 

богобоязнени .лица куп бабички r.ледат на зла

тото и среброто, дивят се на безценните камжни 

и целуват мощите, обвити в скжпи ризи. Чер

неят се лавици с бледнеющи ржкописи в 
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груби кожени корици. С гвоздей, на бела стена 
разпжната безценна плащавица от XIV в., сж

кровище на копринена шевица, балканска ра
бота. 

Долу, в магерницата, грандиозен огнен 
стжлп се издига кж.м почернелия свод, от

насящ к.жl,\.небет<? огнени езици и вихжр искри 

Наоколо нар~дени почернели с.ждове. Об.ляни 
в мазнини се лжщят "жертвени" агнета. В 

мжртви опа.лови очи трепти жив огнен от

б.лес.ж,с Медно червени фигури, като изваяни, 
седят приклекнали наоко.ло и чакат обед. Из

пж.лнявайки хилядолетен обичай тук всякой 

премерва своята д.жрвена отрезка кжм дру

гата по.лавина, втикната в агнето - прm.m

тивен начин за установяване собственосrга. 

Колко приятен е този обичай в времето на 
танкове, дреднаути, репар~ционни комисии и 

лиrи на народи/ .. 
Там горе е кацна.ла "Ц.жрквата-rробницаа, 

преживяла заедно с манастиря цеJIИя му джлжr 

живот. Сам велю<ия доместик на византийския 
двор, славния полководец на победоносните 

Комнени, Гриrори Пакурян, поrрузинчен ар
менец и цариградски сановник, построил ед

новременно с манастиря този параклис за успо

коение на своето собствено тело. От далечна 

Антиохия докарали по завещание и погребали 

пак тук и останките на брата му Аспаси. Цар 

Ив. А.лександжр rrоложил "труд и тщание 
мноrое• за поправяне и ремонт на зданието и 

увекове•шл за потомството своя портрет там, 

дето е затворил с стени отворените по-рано 

арки, така отдавайки дан на потребността на 

всека епоха: да се влее обязателно ново вино, 

макар и в стари мехове. 

Ритмични арки на фасадите, корнизи и 
нервюри, златна антична мерка, в редуване на 

двуцветна облицовка. Вжтре живопис. Спо

койни сенки на фигури на светци едвам из

лизат в слаб ре.лиеф на повжрхността на сте
нит.е. Те са се спрели в ход, в бяг, обж.рнати 
и вцепенени навеки в блаженство, видели Бога. 

Нежен сиш<ав ефир или райската градина са 

им замени.ли пжстрите дребности на земните 

nейсажи. Просветени от Таворско сияние одежди 
се преливат в бело, розово, небесно синйо. 

Стиснали се устни, като прозрачни кехлибари 
светнали лица и широко открили се wнеrле

дащи" очи. 



Портиката на цжрквата виси над пропаст 

като орлово гнездо. Залезващето слжнце по

червява лозята в срещните планини, зелени во

допади от листя падат стржмво под краката в
 

доJIИната. В далечната джлбочина при широкия 

брег на Чая, в грамадни кржгове разхвжрлен 

стая на богомолци. По две наред, поставени 

в окржжност коли, покрити с бело-кафяви по

кривки. Три. . . четири . . . пет ... 'неподвижни 

хржга; вжтре запалени огнйове, а около тях 

се вие и развива, стяга се и се разпуска като 

лружинно тело на змия многолюдно хоро. Ако 

се прислушаш, ще дочуеш звук на ти.пан и 

тягостен глас на инструмент. 

Изглежда, че времето е спряло. Ето сега 

ще се задвижи мравуняка, ще се разсипят хо

рата, ще се заблжсхат до колите и хиляди ка

руци под внковете на народа ще заскжрцат 

по пжтя, с това скжрцане, което довеждало в 

ужас умирающия Рим, когато Атила в опия

нение и страх наближавал по "свещената улица" 

стените на вечния град. 

А. Г. 

* 
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От Р. Поnое. 

Поради геоложкия характер, ко/.lто има Бж11гария, 

п1 е твжрде изобилна с пещери. В научно отноше• 

ние те представят голям научен интерес. Пжрво. 

Пещерите са седалища на важни хидрохимически и 

физически процеси, конто с1 ставали в тях още 

от времето на образуването им, ставали са през 

целия период на тяхното сжществуване, стават и 

днес. Второ. През четвжртичната (дилувиалната, по

стnлиоценова) епоха в тях са живели разни животни, 

конто след смжрта си са оставили своите кости да
 

бждат заровени д,"Клбоко от пещерния насип. Трето. 

В ония далечни времена, когато •ювек се е намирал 

в пжрвобитно сжстояние, когато не е познавал още 

металите II не е умеял да си строи жилище, то/4 е 

дирил убежище в тия естествени подземия. Четвжрто. 

Лt:щерите стоят в свржзка с разни поецания, суе

верия 11 np., които почти навред ще чуем да раэ• 

казват. Ha/.1-nocne много пещери са служн11и за скри

валища било в време на во/.lна, било когато е вжр

пувала някоя еш1демия (наnр. през • чумавото време") 

Пред вид на всичко гореказано заслужава да се 

обжрне на пещерите по-голямо внимание. Рецко има 

любител-и на природните красоти, конто да не са по

сетили през живота си 11оне една две пеще
ри ; маJt

цнна са обаче ония, конто знаят голямото научно 

~наченне, което имат последните. С нкколко ста-

1 ~ни накратко бихме желали да запознаем 
11итателите 

с пещерите у нас, уверени, че те ще в,юбудят по

голям интерес межд-у туристиrе н с по-голямо mобо• 

питство ще почнат да се посещават. 

Образуване на пещерите. Пещерите могат 

да се образуват само в варщшти и мраморни скали 

(пещерите в Искжрскня пролом, тня из Сее. Бжл

гарня, при гара Сестримо и пр.). За да се образува 

една пещера, необходимо е подпочвената вода да 

може да проникне в некоя скална рукнатнна. Такива 

пукнатини на/4-вече изобилствуват в варовитите 

скали. Те са образувани по два начина. Малките от 

тях, конто се срещат вжрху повржхността, са образу

вани главно от студа, а другите, които се срещат 

по-джлбоко, често плпи голями по няколко десетки 

метри, длжжат образуваинето си на тектонични при• 

чини, затова ги нарича1~1е тектонични пукнатини. 

Известно е, че водата която пада в вид на джжд 

или сняг вжрху nовж.рхността на земята, се разпре

дrля по три п,1'тища. Една част се изпарява, . втора 

образува голямн или малки порои и се изтича, а 

трета част се поглжща от почвата н прониква в 

малките скални пукнатини, от дето се сжбнра в по• 

голямите н на/.1,nосле в виц на извор се 11оявява в 

низините. 

r<огато вали, джждовните капки поглжщат от 

вжздуха вжглелнвня двуокис (COs)· Погжлнатата от 
земята вода се обогатява с още СО2 , понеже тто

спедният в горните слоеве на почвата се ср
еща като 

продукт от гниенето на органическите вещества. 

Повече или по-малко наситената с СО. вода показва 

кисела реакция (вжглелива киселина)· и има сво/.1• 
ство да разтваря варовитите скап11 в форма на кисел 

калциев карбонат (СаС:O5). 

Както видяхме, погжлнатата от почвата вода 

на/.1-наnред прониква в малките скални пукнатини. 

От там се сжбнра в nо-голямнте и щом намери по 

ПАПЯ си една по-значителна пукнатина, ка
кви,о са 

тектоннческнте, протича през нея, като деИст~ува 

на скалата по химически начин (разтваря Са СО,), 

а с масата си - по механически. По този нач11н 

и скалата, през която се шири тектоническата 
пук

натина все повече и повече се измива, пукнати
ната 

се разширява н дава вжзможност да прониква в
 не.я 

повече вода, ~ заедно с това и процесжт на разяж

дането се увеличава. След дЖJ!ЖГ период от години 
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на мястото на пукнатината ще се O0разува 11ещера 
чиято фOp't.la и размери ще зависят от формата и 
1·олемината на пукнатината, както и от силата на хи

дрохимическия процес. (Обр. 1). 

За да се образува еnна пещера нуждни са много 
r·одини. По-голямата част на пещерите у нас са за• 
почнали своето образуване в края на третичната и 
началото на четвжртичната епоха, когато валежите 

изобщо са били по-изобилни. Образуването на пеще
рите прод;клжа11а и днес, обаче то става бави-о и 

няколкото десетки години, докато трае нашият жи

вот, не са достатжчни за да эа(>ележим тяхното 

на растЕ1ане. 

След четвж.ртичната епоха, когато климатичните 
условия се променят и валежите нама11яват, водата 

в много пещери престава да тече, в други си npo• 
бива нов пжт, а в трети пролжлжава да тече и ло 

Обр. 1.- Идеален 11одn,У.же11 разрез 110 еА11а nсщера. 

дн-ес (пещерата при Лакатник, .Зжндана • при Шу
ме;н, • Глава Панеrа" н дµ.J 

По отношение на форма и размери пещерите 
у нас представят голямо разнообразие •. Има г.1ещерн 

дж.лбоки само няколко метра, но не редко се сре
щат и та1<ива, дж11бочината на конто достнr~t няколко 
стотини метри. Голями пещери се срещат в Карлуков
ско, Дреновско (до манастири .Св. Арханrелw) Ло
вчанско (Девитаковата пещера), Белоградчишко, 
пещерата при с. Marypa, • Свинската• и • Хайдуш• 
ката w пещери при Кардуково и пр. 

Големината на входа на дадена пещера не стои 
в никакво с,'-.отношение с нейните размери. Много 

пжти ще видим пещери с мали-к вход, през който 

човек едва прав може да се промжкне, но щом 

влезе вжтре, откриват се грамадни зали високи от 

10-30 а някжде, и повече метри. Напротив, 
срещат се пещери с грамадни входове, обаче не сте 

из~fинали 10-15 метра от входа и пещерата става 
непроходима. Когато проучва една пещера, чо• 

век не трябва да се задоволява да изследва само 
леснодостжпни места. Не са редки случаите, когато 
пещерният насип затваря незначителни входове, 

които ако успеем да разчистим и- преминем през 

тях, ще попаднем в нови отделения, които в научно 

отношение много пжтн представят по- голям интерес. 

1 Iо-rолямата •1аст от пещерите у нас нямат изход. 
К.t.м джното обикновено аавж.ршват с стена, тесен 
канал или пукнатина. Срещат се обаче и такива с 
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по-l'оляы или по-малж.к изход. Иатересна в това от

ношение е ~ Светлата пещера• при Карлуково, какт.о 
и ~Зиданка •, сжщо там. Пж.рвата от тю1 две пещери 
преди всичко привлича внимание сжс своите rpa • 
мадни размери Преыинавате през нея, без да имате 
нужда от искуствена сrветлнна., и в края ще се от

зовете при голям изход, преа който пороl!ните води 
от п,,1атото се nромжкват и изтичат при входа. Ле

вият КJJои на пещерата .Зиданка • ще ви отведе до 
един изход, който се отваря вжрху стржмннте скали 

на височина неколко десетки метри. 

Образуване па сталактяти и стапагмити. 
По-горе казахме, че подпочвената вода, повече или 
по-малко наситена с вжrлелив двуокис, разтваря 

от варовитите скали ка11циевия карбонат. A.J<o такава 
вода се появи на повж.рхността, при по-слабо нале• 
rание, киселня катtиев карбонат се разпада на 

вж.rледив двуокис (СО2) и калциев 
карбонат (СаСО3). Последният се 
полепя по предметите в вид на ва

ровити кори. С,v,,щото става и с 
подпочвената вода, която сжлзн 

от тавана или ст1.:ните на пеще

рите. Отлжченият ка:щиев карбо
нат се отдет1 и олепя по тавана 

на г.ещерята, дето с течен•tе на 

времето образува форми, подобни 

1 1а дедени шушулки, наречени 

етап актити (Обр. 2, А). Редко 
са пещерите у нас, дето човек 

може да се любува на подобни красиви форми. 
Всеки, коl!то посети t:дна пещера, едвали не 
счита за дждr да отчупи по един сталактит за 

спомен и да унищожи ш1колко. Още не напус• 
нал пещерата, сталактита бива захвжрлен, като из

лишен баласт. По таюr.в начин красиви форми, 
1<оито заслужават да бж.дат запазени, ние безпощадно 

рушим, просто без да знаем защо. Идете напр. в ~Хай
душката пещера• при гара Карлуково. Вие ще ви• 

дите красиви сталактити натрошени по пода на 

пещерата, като че ли някому са пречили. Разказваха 

ни, че някоВ си охолник от София ги е трошил да 
украси своя парк пред кж.щата си. В културните 
страни това не правят, защото там природните ху• 

бостн са тачат, за да ыоже всеки да се любува на 
тях. Дали сжзнанието да се rrаэят хубостите и бо
гатствата на нашата природа ще дойде скоро и у 

нас, ние не знаем, но мислим, че в това отношение 

туристическите дружества бихи могли да направят 

много нещо. 

М.ного rrж.ти вжrлеливият двуокис, който се ос• 
вобождава от подпочвената вода в пещерите, ако не 
може да се разнесе от вжздушните течения, се еж

бира като газ по-тежж_к от вж.здуха в нещериите 
низини. Такива места са опасни за посещение и в 
тях не бива да се стои продж.лжително, понеже вж.r
леливият двуокис е газ задушлив. В него горящите 

тела изгасват. Ако при едно посещение на пещера 
в некои от завоите и забележим, че свещите или 



лампите, с които светим, почват ца гаснеят, това е 

признак, че има набран вжглелиев двуокис, и не бива 
да влизаме по• навж.тре. 

някои пещери течението ставатжЯ си,,но, че за

палена свещ може да угасне. Такжв случай сме 

констатирали наnр. в пещерята ~ Голяма Лиса" при 

с. Беляковеu (Тжрновско). 
Вжздушните . течения в 
пещерите значнтf:ЛНО се 

усилват, ако навжн вее 

вятжр. Нощно време по

соката, по която се движи 

пещерният вжздух, е тжк

мо обратната. · 

Обр. 2. -.Нnпре.чс11 р3зрез н.а пещ.ера: А. стат1кт11т11 , 6. сталоrмитн, В. скала. Г. 11.1ctm. 

Това явле1-1ие бихме 
могли да си обясним ПО 
следния начин : когато де

нем вжэдух.жт на открито 

(извжн пещерата) се на-
1·рее, добива по-малка rж
стота, тогава пещерният 

вжзду1;, като r10 гжс.т поч -
ва да изтича по пода на 
пещерата навжн (студено 
течение). В еж.щото вре
ме топлият вжздух .OJ'l!.ЖH 

влиза в пещерата (топло 

течение), зада заеме мястq
то на е1·удения вжздух, но, 

докато стигне д.жното на 
пещерата изтива и сдиэа 

кжм ·.пода, а от там из

тича навжи Тази uирку
Вжздушни течения в пещерите. В по-голя

мите пещери почти винаги сж:ществуват вжздушни 

' 

лация на в.жздуха 

ди изгрев слжнuе 

даваие на. обр. 3. Сутрн.н пре
става тжкмо обратното . Топлият 

течения, благодаре
ние иа които в,v.зду

ха значително се 

пречистя. А1<O запа

лим огжн при входа 

на една пещера, ще 

забележим, че димжт 
щом стигне до тава

на на последнята, от

правя се навжтре. 

Или а1<О поставим 
горяща свещ на 

пода на пещерята, 

ще видим, че П11а

мжюкт и се накло- Обр. 3, - tfа1J.11жжен разрез на еАна пещера. 

нява кжм входа ; а 
сжщата свещ поставена при тавана, пламжкжт й се 

наклонява в противоположна посока. В завоите на 
вжэдух от пещерата тече от вжтре навжн, а"' по 
пода се промжква хладният вжзлух. 

(Слцва). 
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БЕ J1NIE l{E J-i 
Ноща ни завари под Равни-чал-. Послед

ните слжпчеви лжчи се плжзнаха по отсрещ

ните високи в.жрхове, не1<ак си страхливо над

никнаха .в долюште и се изгубиха. Настжпваmе 
полумрак, вжрхове и долини все по-вече се 

сливаха и скоро се 

образува безкрайна 

тжмна маса. Едно 

по една кацваха в 

висините небесюпе 

канди.л:ца, заrледва

ха се любопитно в 
тишината, пorperr

вaxa и наново тржr

ваха по необятния 

си пжт. 

Всекой камжк, всекое дж.рво в далечината ста

ваше грамадно чудовище. Но скоро, един по 

един замлжкваха разговорите, огнйовете бавно 
затлейва,'Ха и загасваха, димж:r изчезна над ог

нищата и всичко потжна в сжн . . 1. 
Изкачвахме се 

на Белмекен. Ко

;rко пжти сме му се 

радвали от долу, 

от дол.ината, кол

ко пжти сме го 

виждали в сняг и 

мжгла, наrрамуден 

с буреносни обла
ци. Кат сжщински 

ловци ние го деб

_нехме тази нощ и 

му се канехме да 

го заварим, когато 

още спи, когато 

челото му още не 

е намржщено. 

Незагубила се 

още тжмвината на

пустнахме нощния 

си лагер и водите 

на тихото езерце и 

се понесохме наго

ре кжм вжрха. Все

ки замислен за то-

Заблещяха гра

мадни огнйове на 

бреrа на планинско

то езерце, срещни -
те скали на Равни

чал страхотно се ог

ледах~ в ноща, ожи

виха се тихите за

дремали води. Умо

рени от изкачвания 

и слизания по урви, 

облегнати по кле

ковете, ние се лю

бувахме на потока 

искри, който се по

насяше нагоре, под

ти~<вахме догорели

те пжнове и весели 

смехове и закачки 

ехтяха в самотата. 

НеЙде далеч се оба

ди 1<учеmки лай, чу 

се векакжв вик, до- Езерото под Равничал 

ва, което ще види, 

за това, което ще 

почувствува там 

rope, заб.жрза и за
крачи пободро по 
стржмнината. Сжр

цето бие силно, 

трябва да :се спи
раме често, да 

лините го подеха, 

лриповториха и всичко пак утихна. 

- Вжлк е! обади се некой.-Меч1<аl каза 

втори и разкази за страшни срещи и зимни 

бури, за загубени пжтници в планината, за 

диви зверове обикаляха нашия стан. От все

кжде като че ли почнаха да на4ничат в тжы

иияата н~вероятни митологически сж.щества. 
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хвжрля.ме поглед 

назад кжм изминатото, да поr леждаме кжм 

вжрха, като кжм некаква мечта. Още: малко, 

още маJIКО усилия и ние сме там. Ето некои 

се изгубиха вече зад скалите, те може би са 
вече на вжрха ... 

Далече, далече пред нас, иа дл.жж и на шир 
природата се сжбуждаше. Там далече некжде 





На сутринта още преди изгрев слжнце ние сто
ехме готови пред палатката н тржгнюtме, щом стана 

достатжчно светло, за да )Юже да се вжрви. Млади
ят Петжр тр.жгна сега напред като водач, а брат му 
се вж.рна обратно u Uермат. Ние следsахме пи.тя, 
които бе намерен прецния .а.ен, и завихме след не
колко минути зад издадината, която ни пречеше да 
виждаме от скалата източния склон. Сега нне ви
дяхме целия този спуск, които като исполинска 
естествена стжлба се 11здиrаше около хиляда метра 

Матрхорн 

на високо. Някои места се мннаваха по-леко, други 
110-трудно, но нито един пжт не ни спря някое се

риозно препятствие, защото всяко по-ло~uо място 

можеше да се заобиколи от лево или от десно. През 
nо-големата част от nжтя ние нямахме нужда от вж.
жето и ту Хн.дсжн, ту аз вжрвехме напред. В шест 
часа и дваUсет минути ние достигнахме една внсо• 
чина от около 3800 м. и спряхме да починем поло; 
вин час. След това се изкачвахме неr1рек11,снато до 
малко преци десет часа и на височина 4250 метра 
направихме втора почивка от 50 минути. На два пжти 
минавахме на югоизточния гребен и ва.рвехме из
вестно разстояние по него. Тови обаче не бе от полза 
за нас, тжН като той бе по-развален, по•стржмен и 
винаги nо-мжчен отколкото скат.жт. Все пак ние се 
джржа:хме доста близу до него, защото ако се от
далечехме много, рискувахме да попаднем под уда
рите на хвжрчащи камжни. 
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Тук ние бехме стигнали вече под тази част на 
масива, която от Рнфелберг и от Uермат изглежда 
отвесна, дори надвесена, и неможахме да вжрвим 
nо-нататжк по източната страна. Известно разстоя • 
ние ние изкачихме по снега на гребена, който се 
спуска кжм Uермат, след което по общо с.жrласие 
минахме на дt:сната, северната страна. Преди да 11а
nравим това ние променихме реда, по коlfто се дви
жехме. J<роз излезе напред, след него аз, а след ме11 
Хн.дсжн. Хядоу lt стария Петжр останаха последни. 
"Сега 11.ne нещо по-друго" рече Кроэ, като пое гла
ватарството. Работата стана доста трудна и изиск
ваше предпазливост. На няколко места •1овек ецва 
намираше, кжде да се заджржи, и по тях требаше 
да вж.рвят nжрви тези, конто не та.и лесно се под
хлжзваха. Общия наклон на планината тук бе по
малко от 40 градуса и празнините между камените 
блокове бяха изпм,пнени с сняг, така че само тук 
таме се показваха камжни. Последните често бивах~ 
11окрнтн с тz.нка ледена кора, която се бе образу
вала при топенето на снега. Тук ние имахме в ма
лжк мащаб един двойник на най-високия от Екре• 
новите 1Jа..рхове (Points des Ecrins в Дофнне, южна 
Франция, б. пр.), с тази само разл11ка, че там наклона 
надмиваnа 50 градуса, когато Матрхорн едва до
стигаше до 40. Това бе едно място, което всеки 
опитен планинец можеше с сигурност да премине, 

11 Хждсжн го изкачи - както вжобще целия пжт, -
без да има нужда от чужда помощ. Аз исках от 
Кроза сегиз-тогиз да ми подава ржка или го молех 
да изопне ва..жето, и след това исках да укажа сжщата 
помощ и на Ха..дсжн, обаче тоИ отклоняваше това 
като ненужно. Хщоу не бе приви~,нал на такжв BIOl 
работа и постоянно имаше нужда от подпомагане; 
но това бе само поради липса на опитност. 

Тази ед~tнствено мжчна част на вжзка1111ан~то 
не бе особено да..ша. В наqалото ние •1зыинахме 
стотина, сто II двайсет метра почти в права линия 
преко през 11его, после изкачихме около дваltсетина 
ыетра право кжы вжрха. След 1,ато свихме край 
една изложена скала, ние се отзовахме na1, 11а сняг. 
Тук изчезна вече всяко сжмнение. Матрхорн при
надлежеше нам! Само още ст·отнна метра удобен за 
ходене сняг ни делеха от него. 

Да се вжрнем сега за момент при седемте 1па
ля1щи, конто беха тржrиали на 11. от БрltоНл. От 
тржгването им беха минали четири деня, и нас ни 
нзмж.чваше мисжлта, че те v.ожеха да стигнат по• 

рано. Из целия nжт ние говорехме за тях и често 
ни се струваше, че виждаме хора на вжрха. Колкото 
по-високо се изкачвахме, толкова повече растеше 
нашето вж.эбуждане. Колко лесно можехме да бж
дем изпреварени в последния иоиент. Наклона на
маля, ние можехме наU-сетне да се отвжржем, и 
Кроз и аз устроихме формено надбягване. В часа 
един и три четвжрти света лежеше пред краката ни и 

Матрхорн бе победен. Ура I не се виждаха ни най
малки следи от нашите италянски сжперници. 

Все още не бе сигурно, дали не бехме бити. 
Темето на Матрхорн представлява един неравен rpe-



бен от 01<оло стотина метра д,ь.лжина, и италянците 

може би бяха били на другия край. Аз изтичах до 

там, като се оза.ртах на лево и на десно по снега : 

Ура I то1~ lte бе п.оrrиран от човешки крак. Де бяха 
тези хора? Полу в с,n.мнение, полу в очакване аз 

се надвесих над скалата . И вещ1ага г.и видях, само 

като точки се чернееха на гребена, много надалеч 
дс-лу. Рн.цете и шапката ми хвржкнаха в вжздуха. 
~ Кроз, елате тук ! " ,, l{жде c,v;.? • От там не !11,е ги 
ви rнtте; тук долу". ,,А-ха, та те са още много да

леч". ,,J<роз, те тряба да ни чуят11 • Ние викахме, до
като прегракнахме. Италя11ците изглежда да гледаха 

кжм нас, обаче не бе сигурно. пКроз, те трябва да 

нн чуят". Аз отжрколих еш1н блок надолу и заю1ех 
другаря си в името на нашето приятелство да на

прави са.щото. Ние заджлбахме гегите си в пукна
тините и цял поток камжни ~tзrж.рмя надолу по ска

лите. Този пжт ние бяхме сигурни. Италянuите 

обжрнаха гржб и ~1збягаха. 

Много ми се щеше, водача на тая компа1нtя да 

беше в този момент при нас; защото наш1tят побе

ден вик му известяваше, че той беше прои1·ра1~ 
uелта на живота си. От всички, които се оrrитваха да 
изкачат МатрхО'рн, тоИ наИ-много заслужаваше да 

доr.ти1·не nржв вржха. ТоИ бе пж.рвият, които се 

усжмни в невжзможноста да се достигне вржха, и: 

единственият, който здраво вярваше, че изкачва

нето ще се удаде. Той бе постави11 като цел на своя 

живот, за слава и чест на родната си до;1ина да спе

че.1и нобед.ата откжм италянска:rа страна. Джлго 
време той иыаше играта в ржцете си и вярваше, 

че играе отлично, но направи една грешка и я· 

из1·уби. От тогава за Кареля времената се про-• 
)1ениха; пжрвенството му в Валтурнанш. се оспорва, 

нови хора се 11здигнаха и то/.1 вече не се сочи като 
недостижимия ловец, - но докато той е това, което, 

е nнес, не ще б,"iUl:e тж.й лесно надминат от други. 

В това време пристигнаха и д:руrите, и ние се 

вw;.рнахме на северния кра11 на гребена. ({роз из

мжкна кола на палатката и го заби в най- високия 
сняг . .,Да, ето ви пржчката на npяnopeLta, но к,Rде 
е тои?• извикахме ние .• Ето го• 1<аза l{роз, сжб

лече блузата си и я окачи на прж.та. Ту11 бе мизе

рен пряпорец; нямаше и вятжр да го развее; но той 

бе виден от вс►1кжде. В Цермат, на Рифел и в п.о
лнната Турнанш ro видяха. В Бр/.lоил ликуваха . • Ние 
победихме, и викаха, .Браво на Кареля 1 • и .да жи

вее Италия!" н готвиха голям празник. На другата 
сутрин радоста им изчезна, защото италянците се 

в,1i.рнаха тжжни 1-1 отпаднали духом .• Намерихме си 
го• казваха те. ,,Старите предания казват правото, 
горе на Матрхорн има зли духове. Ние саыи ги ви
.дяхме. Те хвжрляха камжни по нас. • 

Ние се вжрнахме на южния кра/.1 на гребена, 
за да изградим една щ1рамида, и след това се лю

бувахме на гледката, що се откриваше пред нас. 
Бе един от необ1шновено тихите и ясни дни, след 
които обикновено наст.жпва лошо време. Вжздуха 

бе еж.пеем спокоен и •1ист от всякакви пари. Пла. 

нините на стотини кнлометри далеч се очертаваха 

с ясни черти и изглеждаха сжвсем бш1Зу. Всичките 

им склонове, хребети, гребени и скали, снежни по~ 
лета и ледници се различаваха много добре. При

ятни вжзnоменания за хубави дни на мина11и години 

се нижеха нев~шани пред нас, когато разлиqавахме 

старите позна11инци в далечината. Всички те ни 
се откриха. Нито един от 110-nжрвите вжрхове 
на Алпите не бе скрит от очите 1111, аз ясно ги 

виждах пред мен, тези бJ1изки кржrове от вели

кани с вериги, огромни скали и ридове на заден 

nла11. На пжрво място стояха Дан-Бланш, суров 
и велик, Габелхорн и изшиления Ротхорн, малко 

nо-нататжк Ва/.lсхорн, ко/.lто немаше равен па себе 

си, вжрховете на Мишабелхорн, които имаха вид на 
кули, заобиколени от Ала11и11хорн, Щралхорн и 
Римпфишхорн, после Монте Роза с многото си вжр
хове, Л11скам и Брайтхорн. Зад тях следваха вжр
ховете на Бернските алп.и на чело с Финстерархорн 
след това Семплонска,·а група, Сен-Готарската група, 
Дизграция и Ортпер. На юг погледите ни се спи. 
раха на Хивасо в Пиемонтската долина и далеч още 
зад него. Двадесет мили отдалечения Визо изглеж

даше да сто11 туку пред нас. Морските Алпи, от ко
нто ни делеха тридесет мили, бяха чисти и от най• 

слаба мж.гла. След това идеха моята пжрва любов 
Пелву, Екрените и Меижm, по1<аdваха се групите 11а 
Грайските Алпи, а краят на запад завржшваше по
тжнал в СЛ,n.нчев блясак монарха на целия ал~тийс1<и 
свят - Монблан. Tp1t ХJ1ляли метра под нас лежеха 
эеле11ите поляни на Uермат сжс своите алnн/.lски ко
либи, из конто бавно се издигаше синкав д1ш. На 
другата страна се показваха на· д,v;лбоч1111а две хи-

11яди и петстотин метра пасбищата на Брйоил. 

В тая карт11на се ред~ха 7жмни, мрачни гори и ве
сели, слм.нчеви ливиди, буйни водопади н тихи езера, 
плодородни полета и голи, пусти места, топли рав

нини и ледни висини, на/.1-буйни форми и наИ-рас
кошни линии, смели, отвесни скали и вжлнообразни 

склонове, мрачни и скалисти гребени и бели, све
тящи снежни планини еж.с стени, купи, игли, пира• 

миди, кубета и остри вжрхове. Това бе едно еж.еди
нение от всичко, що светжт би ъ~оrжл да даде, и 
1;1сички контрасти, аа които с.жрцето би могло да 

мечтае, беха представени там. 
Ние прекарахме на вжрха около един час, п,;; -

11ен с най-богати наслади. Той измина само че много 
скоро и ние трябаше да се готвим sa вржщане. 

(Следва). 
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от fillapк Тsен. 

Риги Кулм е един импозантен алпийски масив 
от около 1800 м. височина, уединен, с шир(ж крж.
гозор, богат с гледки на сиви езера, зелени долини 
.и снежни планини - една nжлна, величествена кар

тина 3000 мили в окр.жжност. Изкачването му може 
да стане с железница, на кон или пеша - както 
човек предпочита. Една хубава ясна утрина аз и 

моя компанJlон в nжлно туристическо вжоржжение 
отплувахме с едно параходче по езерото и слезохме 

в селото Веrги~, на около три четв.жрти часа от 
Люцерн. Това село е ~ подножието на планината. 

Не след много ние крачехме леко нагоре 110 

покри:rата с л.истя конска п.жтека, и при1<азките поч

наха да се нижат както обикновено. Бе дванаАсет 

часа по обед, прохладен безобл.ачен ден. Изкачва
нето вжрвеше постепенно и гледJ<ите изпод надвес

нали1е клони кжм сините езерни води, малките плат

ноходки и изпжкнал.ихе скали бяха очарователни -
сжщи видения от nрикаэна страна. Всички условия 

за вжзкачването бяха отлични, и .надеждите ни еж.що. 
Защото скоро щяхме да се наслаждаваме за прж.в 
пж.т на онова величествено зрелище : изгрев на ,слжн

цето в Алпите - целта . на нашия излет. Нямаше 
нужда (изглежда) да се бж.рза, защото според пж.
теводителя разстоянието пеша от селото до вжрх:~ бе 

три часа и четвжрт. Казвам • изглежда•, защото 
пн..теводитеJJят ни изигра вече веднаж - това бе 

за разстоянието от Алерхайлиrен до Оnенау - и 
сега може би се готвеше да ни изиграе пак. Ние 
бяхме сигурни само за височината, и от там ние 
сами си пресметнахме, колко часа са от осн·овата 

до в.жрха. Вжрхж.т е I 800 м. над морското равнище 
и само 1363 м. над езерото. След като вж.рвяхме 
половина час, ние разбрахме характера на нашето 
предприятие и се приrотвихме за работа. Т. е. ние 

пазарихме едно момче, което срещнахме по пжтя, 

да ни носи алпиltските тояги, торбите, вржхни:rе 
дрехи н други неща, та да б.ждем свободни за дей
ствие. 

Предполагам, че ние ще сме се спирал.и по. 
често, отколкото това момче бе навикнало, да се на
лягаме на тревата и да изпушим по една лу11а, за

щото изведнаж то ни запита : как вжзнамеряваме 

па го пазарим, на парче или на година. Ние му ка-
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захме, че може да проджлжава, ако бжрза, на което 

то отвжрна, че нямало особен и причини да бжрза, 

но искало да стигне на вжрха. до като било още 

младо. Тогава ние му рекохме да вжрви, да .остави 
нещата в най-високия хотел и да каже, че ние при

стигаме веднага. На това то отв.жрна; че ще ни за
пази един хотел, ако успее, но ако те всички са 

заети, ще поржча да построят още един и да по

бжрзват, та да. изсжхне мазипка11а и боята, до като 
ние пристигнем, и кроп«> смеейки ни се скокна по 
nжтеката нагоре и скоро се загуби от погледите liИ. 

Около часа шест ние бехме вече доста на високо и 
тледl(ата к.жм езерото и планините бе станала по

обширна и по-ю1тересна. Ние спряхме за малко в 
една гостоприемна и закусихме с хляб, сирене и 
чаша-две мляко на верандата, с цялата разкошна па

норама пред очите ни, - па nроджлжихме нататжк. 

След десетина минути ние срещнахме един за
червен, заnжхтян господин, ко/;!то с исполински 

крачки стремително слизаше над01rу по баира, като 

·раз.махваше пред себе алпиlkката си гега и заби
ваше от време на време железния и краА, за да 

поджржа rолямите си крачки. To/.t спря, поч1iа да 

си вее с шапката, изтри потта от лицето и врата си 

с една червена кжрnнчка, попжха една-две секунди 

и попита колко има до Вегrис. Аз му казах три часа. 
То/;! погледна изненадан и рече : 

n Що думате, от тук изглежда, като че ли бих 
моr.ж.л да хв.жрля една бисквита в езерото - тол-

1<ова близко е. Това тук гостоприемна пи е?• 
Аз му отговорих утвжрднтепно. 
.добре, прод.жлжи тоА, аз не мога изтрая още 

три часа; това ми е достатж.чно за днес: ще остана 

да нощувам тук• . 

Тогава аз попитах : 
,, Близо ли е до вжрха ?• 
.до в.жрха ! Бога ми, вие току-що почвате да 

се изкачвате• . 

Аз отв.жрнах, че и ние ще спрем в гостопри
емната. И ние се вжрнахме назад, поржчахме топла 
вечеря и прекар,ахме една весела вечер с този ан-

1·личанин. 

Хазайката - германка ни даде чисти стаи с 
хубави легла, и когато аз и комnанАонжт ми си лег-



1Иахме, решихме да станем рано и да направим всичко 

,вн.зможно за nжрвото ни наблюдение изгрева на 
.слж.нцето в Алпите. Но разбира се ние бяхме кап
~нали от умора и спахме като стражари. И когато 
на сутринта се сжбуднхме и втурнах.11е кжм nро

.зuрците, бе вече твжрде кжсно, защото часа беше 
единадесет и половина. Това бе rорqиво разочаро

,вание. Всеки случай ние порж.qахме закуска и ка

захме на хазайката да извика ан1·ш1чанина. Но тя 
-отвжриа, че той отдавна бил станал и ззминал още 

на разс.ж:11ване, като много проклинал нящо си. Ние 
не можахме да разб~рем, каква е била работата. 
--Гott попитал хазайката за височината на мястото над 

езерото, и тя му казала 456 метра. Това бил це
JJият им разговор, след което той ужасно се раз

.сж_рдил. Той казал, че в една сrрана като тази, 

между глупаци и пжтеводнтели човек може в два

-десет и qетири часа да си спечели достатж•1но не

вежество, та да има за цяла rодина. Хяри, мои ком

nанйон каза, че нашият човек е бил зле информиран. 
И това ще да бе по всяка вероятност t1стината, за

щото думите му го издаваха за пеленаче. 

Кж.м обед ние излязохме и сжс бодра, енер
•rична крачка потеглихме отново кжм вжрха. Като 
изминахме около двесте ярда и спряхме да починем, 

палейки лулата си аз хвж.рлих поглед на ляво и ви

дях в далечината до лази бавно по баира като не, 
nолннски червей чер дим. Разбира се това бе ло
~<омотива. Веднага ние се подпряхме на лактите си 

~ зазяпахме, защото никога още не бяхме вюкда11и 
1манинс.ка железница. Скоро ние открихме тренчето. 
flpocтo невероятно изглеждаше, че това 'нящо ще 

-може да nж.лзи право нагоре по един наклон от 

петдесет градуса; но то бе там и вжршеше това 

-чудо. 

След два часа ход ние стигнахме на доста про

хладна височина. Тук покривите на малките овчар

ски колиби бяха наредени целите с големи камж.ни:, 
които да ги дж.ржат да не хвржкнат, когато бушу
ват 1·олемите бури. Мястото наоколо бе диво и ска• 
J1исто, но покрито с джрвета, мж.х и трева. 

Далеч там на отсрещния бряг на езерото се 
,виждаха няколко с~=ла; и сега ние за nрж.в пж.т мО• 

жахме да наблюлаваме деl!ствителната разлика между 

-тях и грамадните планини, в полите на които се 

бпха скжтали. Когато сте в неко~ от тези села, то 
наглежда широко, кн.щите му високи и еж.веем не 

вжн от ·всяко сравнение с планината, която виси над 

него - но от тук, каква разлика! Така, както те 
стояха там, неми, замислени, с чела скрити в ГОRЯ· 

щите се облаци, планините бяха по-rолешt и по
пространни от всякога, а селата в полите им-когато 

зорко го око ги подири и немери - бяха толкова 
малки, почти невидими, н лежеха така плоско на 

земята, че наll-точната прилика, която бих могж.л д.а 
им намеря, е да ги сравня с кжртичини, засенчени 

от огромния масив на една катедрала. Парахо.11четата 
щп плуваха .11олу в шеметни nponacut, се бяха сма
J1или и заnрилича11И на ф11ни малки играчки, а лод-

ките с платна и с гребла - на лодки на фен, които 
живеят в чашките на лилии и яздат юL бржмбари . 

Току-що излезохме при една група овци, конто 

хруп.каха трева край едно бистро поточе, що ска• 
чаше от тридесет метра висока скала, и нзведнаж в 

ушите ни прозву'lа мелодично .ЛAUI ... л ... J\.ЛUI· 
лжл-лахи-о•о-о ! • което весело изкачаше от няка

кжв невидим 11зточник наблизу, и разбрахме, че ние 
чувзхме за пржв пжт прочутият алпийски flодел 

(о.:обено, д,);.Лl'О провикване) в родните му самотни. 

Ние разбрахме тоже, че това е еж.щото онова ори -
rянално сжчетанне на баритон и фалцет, което ние 

у нас наричаме „ тиролско тирили1<ане• . 

Провикването проджлжаваше и бе много при

ятно ва слушане. Ето че и провиквачжт изкО'III -
едно шестнзйсет годишно мом'!е, - и изпжлнени от 

радост и благоволение ние му дадохме един франк, 

за да се попровиква още малко. И то се провиква
ше, а ние слушахме. Като проджлжихме пж.тя си, то 

ни изпрати великодушно с ново провикване. След 
около петнайсетина минути ние минахме край друго 

едно овчар'!е, което се провикваше, и му дадохме 

полов~~н франк, за да прод.клж.ава. И то еж.що ни 
изпрати с провикване. След това ние срещахме про

виквачи всеки десет минути. На пжрвия дадохме 40 
ст., на ·втория 50 ст., на третия 20 ст„ на четвжр
тия 1 О ст., на номеро 5, 6 и 7 не дадохме нищо, а 
останалото време от деня откупувахме другите про

виквачи с по един фраиi<, за да престанат да се 

провикват. Като че ли май множко се провикват в 
Алпите. 

Около пладне ние минахме през една огромна 

естествена порта, наречена Фелзентор (скалиста 
порта), образувана от две грамадни отвесни скали 

и една трета легнала напреко вж.рху тях. Наблизо 
там имаше един много привлекателен хотел, но си

лите ни още не бяха изчерпани и н11е проджлжихме 

нагоре. 

След три часа ние стигнахме до пжтя на же

лезницата. Той изкачваше планината право наrоре, 

наклонен като стж.лба, опряна о някоя кжща, и нам 

се струваше, че човек трябва да има добри нерви, 
da да се реши да пж.тува с трена наrоре или надо.r~у. 

През втората половина на следобеда и.не често 
прохлаждахые нашите горещи в.ж.треwности с ле

дена во!lа от бистрите поточета, е11инствената на

истина задоволителна вода, която вкусвахме, от1<акто 

бяхме напуснаш1 домовете си. Защото в хотелите на 
континента ви дават една голяма чаша с лед, ва да 

киснете в нея водата си, което само изменя темпера

турата и, но не я изстудява. Вода може да ·се из
студи лете достатж.qно, само като се джржи в лед

ници или в затворени сж.дове с лед. Европеflците 
казват, че студената вода оредяла на храносмила

нето. От де знаят те това? - те никога не са пили 

такава. 

В шест часа и десет минути ние стигнахме стан

цията Калтбад, дето имаше голям хотел, с широки 

веранди, от които се откриваха величествени гледки 
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, 
на езерна 11 планинска сценерия. Ние бяхме вече 

доста изморени, и понеже не искахме да иэnуснеы 

пак изгрева на слжнцето, вечеряхме колкото мо

жахме по-набzрже 11 легнахме да спим. Неизразимо 

удоволствие бе да проснеш изморените си членове 

в хладн11те, влажни чаршафи. И как се спеше 1 -
няма друго упоително средство като алпийското 

пешеходство. 

Сутршпа ние и двамата се с.а.будихме едно

нременно, скочихме от леглата си, затекохме се кжа~ 

прозорците и подиrнахме пердетата, но пак оста

нахые горчиво разочаровани : беше вече три и по
.r1овина с;1ед обед. 

Облекохме се м.жлчаливо и в лошо разположе

ние; всеки обвиняваше другия, че се е успал. Хяри 

каза, че ако ние бехме взели вода•1а с нас, както 

трябам да направим, нямало да пропуснем и този 

изгрев слж.нце. На това аз му отвжрнах, че тоИ 

много добре знае, че в такжв случай единият от нас 

би трябало да бди, за да сжбуд11 вода•1а. И добавих, 

че ние имахме достатжчно да се rрижим за себе с11 

при това вжзкачване, та нямахме нужда от грижите 

11 за един водач още. 

През време на за1<уската ние се поуспокоихме 

малко, след като разбрахме от nжтеводителя, че в 

хотелите 11а вжрха туристжт не е оставен само на 

кжсметя си, да вид11 или не, изгрева на слжнцето, а 

бива сжбуЖдЗн на време от един •1овек, който ми

нава из коридорите с голям алпиИски рог и тржби 

така, че би дигнал 11 мржтвите. Имаше и друго нящо 

утешитетю: пж:rеводитемт 1<азваше, че горе на вж.рха 

гостите 11яма нужда да се бавят ыното с обличането, 

а намятат едно червено одеяло и излизат като ин

днянци. Това беше добро, би било даже твжрде ро

мантично. Двесте и петдесет души на ветровития 

вржх, с разчорлени 1<оси и развяващи се червени 

наметала в тжржественото присжтствие на снежните 

простори и на предвестното сияние на идящето 

слжнце, би било едно удивително и достопаметно 

зрелище. Така че добжр, а не лош ни бе кжсмета, 

като пропуснахме тези слу•1аи да наблюдаваме из• 

грева на слж.нцето. 

От пжтеводктеля научихме, че ние сега бехме 

иа 1000 м, над равнището на езерото - та1<а че 

1tели две трети от нашето пж.тешествие бях.а свжр

шени. Ние потеглихме в четири часа н четв.жрт след 

обед. ОкоJЮ 50 крачки над хотела железната линия 
се раздвояваше. Ецна отиваше право по стржмния 

баир нагоре, другата свиваше надесно с твжрде слаб 

наклон. Ние взехме nоследнята и я следвахме на раз

стояние повече от една миля, свихме край една скала 

и видяхме един хубав нов хотел. Ако бяхме про

джлжавали да вжрвим, щяхме да стигнем на вжрха, 

110 Хяри предпочете да зададе един куп вжnроси -
както обикновено на човек, която нищо не знаеше 

и които ни каза да се вжрнем назад II да вземем друпtя 

пж.т. Така и нанравнхме. Но това губене на време 

ни струва скжпо. 
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Ние се качвахме II качвахме. И проджлжавахме 

да се качваме. Стигнахме около четиридесет вжрха, 

но винаги някои нов се по1<азваше отгоре. Почна 

да вали и ва.rrеше най-серt1озно. Измокри ни до ко

стнте и Нli стана много студено. След това r,-кста 

като дим мжгла от облаци покри цялата местност и 

ние вжрвях,1е до сам6 релсите, за да не се изгубим. 

По някога ние се заплесвахме по някоя тесна пж

тека в ляво от железния пжт, 110 скоро при малко 

разкриване на мжглата ние виЖдаn~е, че вжрвим по 

ржба на някоя пропаст и ляв11те ни лакти се про

ектираха над някакво безrрани•1но и безджнно празно 

пространство, и то1·ава вжзджхвахме и се вржщахме 

пак кжм релсите. 

Нощта rтадаше, тжмна, мокра, студена. Около 

осем часа нечерта мжrлата се поразнесе и ни откри 

една добре утжлкана пжтека, ко1~то водеше на лево, 

стржмно нагоре. Ние тржгнахме по нея н когато 

бехме отминали доста далеч, ва д;I можем да се в.жр

неи и намерим пак железния пжт, мжглата пак ни 

закри. 

Сега ние се t1амирахме на открито, изложено 

на вят.жра место и трябаше да се движим се в дес

ната страна, за да ни бжде по-топло, макар че рис

кувахме рано ющ кжсно да пропаднем в някоя про

паст. Око110 девет часа ние направихме важно от

критие - че ние в.жобще не се намираме на ни

каква пжтека. Ние по11азихме, опипвайки се наоколо, 

на ржце и колене, но не можахме да я намери••· То

гава седнахме в калта, на мократа, редка трева, да 

чакаме. Направихме това и 01· страх, защото 1me• 

запно се 11атmкнахме на някакво огромно тяло, което 

ни се показа неясно за момент, за да лотжне вед

нага пак в мжгла. В деИствителност това бил хо

тела, които ние гонехме, •1удовt1щно уголемен от 

мж.п1ата, но ние го взехме за образа на н~каква 

ужасна стржмнина и решихме да не се опитваме да 

я катерим. 

Ние седяхме таы един цял •1ас, треnеряUки, с 

тракащи от студ зя.би, и се карахме за всевжзможни 

дреболии, но наИ-мноrо енергия изхабихме да се 

обвиняваме един други за глупостта, да се отдалечим 

от железничння пжт. Ние седяхме с rжрбовете си 

к.ж.м тази стржмнина, защото вятжржт идеше от 

нея стра11а. От време на време мжrлата ставаше по

прозрачна, но ние не знаяхме кога, защото насреща 

ни бе празно пространство и разсейването на ижr

лата не можеше да се забележи. НаИ-сетне случи 

се, че еднаж Хярн се оглеждаше наоколо, и етl) •1е 

там, дето беше стржмннната, стоеше грамаден, за

булен като призрак, хотел. Едва-едва можаха да се 

различат прозорците, кумините и замрежени светли 

петна. Пжрвото нещо, което почуствувахме, когато 

разбрахме това, бе дж.лбока, неизразима призна

телност, а второто след това - луда ярост при ми• 

с.кдта, че може би хотелж.т се е виждал цели три 

четвж.рти часа, докато ние седяхме там II калните 

локви lt се карахме. (Следва) 



ДРУЖЕСТВЕН. ЖИВОТ 

Софиllскнят !(ЛОН Алено Константинов на .Б . Т. Д. 
има в-а 13. поември М. Г. ИЗВliНlредво общо СЖбра1111е за 
uзбор на ново па месrото 11а r1oдa110:i:o оставка досегашно 

вастоятс;1ство на клона. uекои от членовете па което ми

па,:а слец летошпия XIV. туристски еж.бор в Uентраm1ото 
настоятелство, н- за разглеждане на яекои неотложни дру
жествени вж11роси. Or отчета ~1а досегашното настоятел
ство се вижnа, че за времето от 6 март до 12 ноември 
(девет месеца) членовете 1t a кпона са се увелпчилн от 235 
на 430, нп11 с 195 пови члена . През сжщня период от време 
клонат е устроил 34 11з11ета, посетени от 950 мж.же и 256 
да~ш, от които 739 дружествени членове и 467 гости. Пове
чето от изпетите са би1111 едuодневпи, в близката. окопнос,- на 
София, ио 1tмало е и няколко два, три и повече-днсвю1 

до nодп11еч11и места, които cn бивали обикновено и повече 
посещавани. Между тях тук ще отбележим петнадесет 
дневиия излет през м. август до Пприп, l[Вата след. СА\ 
борни излета до PиJra, в конто участвуваха II друтi!р1t -
ко11rресисп1 от други клонове, и двуд11 ев1rия нзлст до Ми

ната Пnакапищ~ - Згораград - Враца, коnто е бил c,i • 
щевре~1е1то II среща между клоновете Тжрновски. Врачансю1 
и Софиnски. За отбелязвnве е еж.що 11 11з11ета с научна 
urn до Мездра - Влашко село - Торос - Дерменuн -
Жглен - Плевен, рж.ководен от уредника при АародflНА 
музеn r. Д-р Велков. Трающнонш1ят пзлет на кпопа па 2R 
август до • Черю1я вржх" е б11n посетен от 250 души. 
Уреде.111-пе на в;,,рха поща, лотария 11 други забаш1 са да.ш 
353 лв. чист приход за фонда .Хижа.• 

На по зпва на Дубничани зз noдnoмarnRe в построй
ката 1ш пжрвата хижа о Рила кпонат е отпуснал пж.ро-она
•1ап~10 безвж.звратно 250 лв., а в последствие заемообразно 
.още 5000 пв. К11онат е впезал в вр"'з1ш с чита1111щето 
Ал ек о Кои ст анти и о в в Соф11я за задружни 11остжпю1 
пред министерството на просветата и пред Соищовс:ката 
общ1111а, да вземат гр11жата за запазване от разрушение 
кжщата музей на патрона им Алеко в родния му град. 

Новоизбраното настоятелство се конституира в с:лед
ш1я с;,<.став: Председател: Тодор Гудев, по,ц.-оредседател: 
Хр. Костов, секретар: Г. Сергев, касиер: И1l. Мш1ев, до
маки11: Л. Дудеков и членове Н. Симеонов, Н. Бозов и Л. 
J<оваче11а . 

Х11жа на Витоша. - Одавнашна мечта на старите 
софийски другари - туристи, постройката на хижа - спа
с11теле.11 дом на Ви.тоша, отива кжм своето реализиране. 
-Прекжснатото от ~гите и изтощнтелни войни начинание 
е подето наново - от две страня: от Софийския к11011 
Ал е ко Константинов ю1 Б. Т. Д. и юношеското дру
;кество В и то ш а от 10. Т. С. За 1~остигаие на т;;,ii жела
·телната в слу•1ая задружна работа са б1ми водени прего
вори между тези две дружества, които за с.жжалеиие в 

лосnедтшя момейт са б11nи прек;v,снати. СофиJlският клон 
·на Б. Т. Д. проджлжава самостоятелно работата по пос
троАката на хижата, която за сега се ограничава в сж()и
ране на средства. За тази цел к11онат е 11зnезал с с11е.дю1я 
r1озив кж.м 11юбите11,1те на бжnrарската природа: 

позив 

кн.м любителите Jia хубавата бж.лгарска природа, за 
построUка на турисrическа хижа на В II то ш а. 

Родолюб и в и б ж. л r ар и, 

Отдавнашна мечта ·на софийските туристи е, да 

-изградят своя хижа на гиздавата Витоша. Основният 
и камжк те положиха още през 1910 TOlf., но вой
ните и тук оказаха своето вредно влияние. 

Обаче, време е вече тази идея да ба.де осж.

ществена и там, rope, в приобла•1ните висоти на Ви
тоша, да се издигне туристически дом, коАто да 

сJJужи за . прибежище на всички гости в планината. 

Хижа на Витоша, - товз ще бжде 1триют, спас-и
телен дом, странноприемни11а, а сжщевременно и 

наlt-високата метеорологическа станция на Бж11rария, 
отдето ще могат по -добре да се наблюдават II nред
виждатъ атмосферните явления у нас. 

Изградена, хижата nриветлИ110 ще кани отда

лече охотниците-туриси да посетят планината, ще г~ 

сближава с маиката-nрирода и ще иъt открива род• 

ните хубости. 

Бжлrарски граждани, 

За пос-гнrането на това общеnодезно лело, ние 

се обржщаме 1,к..м Вас и Ви молим да ни далете Ва
шата ценна подкрепа, за да издигнем тая сграда, 

която ще бж.де с,v;щевременно паметник на туризма 
у 11ас и такжв на пк,рвия бжлгарски турист - не~ 
забравнм11ят Алеко Константинов, - патрон 

на Соф11Иския клон от Бжлг. Туристическо Д-во. 
ДаИте ни Вашата помощ с вяра,а, 11е вжршите едно 

истинско народополезно п 1,ултурио дело. 

Нека с тази и вснчю1 други хижи, които ще 

11зникнат no родните планRНИ, направим ДОСТJ\1.ПНН 
хубостите на бжл.гарската природа, които сжперни

чат с чуждите. 

С твжрдо убежлание, че всички родолюбиви 
бжлrари ще се отзоват на нашия позив, ма1<ар в 

тежки за ст_раната времена, ни~ откриваме общена
родна подписка за пост ройка х 11 ж а на В и то ш а. 

София, 10 декемврий 1921 г. 

От настоятелството на Б,клг. Турист. Д-во, 
Соф. ,слон _Але,со Константинов". 

От Долня Баня rm сжобщават, че тамка1ш111я клон 
И 6 №. р па Б. Т. Д. устройва qести седяпкп в салона t1a 
'lпралището, 11 а които се четат описания на излr.ти, раз

казват се туристски преJh.'Ивя11аяня 11 случки и 11жобще с 
интереснн забави се поджржа турнстския дух между чле • 
ловете и гост11те. Поканват се другарите - туристи от 
блнзк11те клонове да посетят тези седяню1. Те стават всяка 
с;,,бота, освен 1<оrато са11онат е зает от друго дружество. 

~IVI f{АШf{ТЕ ТIРЕВОДf{ 

Матрхорн (Malterhom, фр . Monl Cervln, 4505 м. ви
сок) е един уединен 11с11олински обел.иск, извишаващ се 
на повече от 1500 метра н~д околните ледени полета от 
nnпиnската група на Монте Роза (Ваписюпе Апш1, на rpa• 
11иuата межд}' ШвеИ.uариsr и Италия, за11ад110 от Семппон). 
Той е ед1ш от най-величествеви:rе, най-импозантните 11з
оая11ия на а11ппАс~ата природа.и нито един оржх в цепите 
Алпи няма тжА драматична исторяя като него. Неговата 
строl!на, 11зwиле11а фнтура е привличала погледите още на 
най-пжрвите а1111и.нист11, но стржм~ште му, почти отвесни 11 

надвесени склонове, по които само тук там се зад-жржа 

сняг, са отблжсвапи 11 паl!-смелите п11аншщи и джлrо време 
не са 11озво11нваJrИ да стжnи човешки крак на челото му. 

Пжрвото му вжзкачване, завладя в а не то му, както се 
изра5яват алпинистите, от анrлиnскня алшшист Х у и п р м 
rописан11ето на което даваме в тази книжка) ознаменува 
цяла· епоха в историята на аптшизма. 

А когато чете •1овек това 011исан11е, като че т, остава 

изненадан, даже разочарован от лекотата, с която е вжр• 

вяло изкачването. Но така може да пише само Хуймпр, 
който цели четири rодпm1 (1862-1865) сжтсматичсскн е 
обсаждал ве1111кана II осем пжт11 се е вржшал, к310 мно
зина други, победен назад. Едва _на деветия П""-:• на 14 
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юли 1865 година му се удава, придружен от известни алпн• 
внсти и пжрвостепеипи водачи, да достигне сравнително 

леко вжрха. Но ужасната катастрофа на слизане от вжрха, 
която е костувала живота на четирмата от групата, показва С настоящата книжка Бжrарски Турист 
достатжчно сериозността на пжтя. - Три деня по-ки.с.но, започва своята XIV годишнина, през която щ~ 
па 17. юян еж.щата година, се удава на италиянския водач 
Каре л, когото Хуимпр напразно така саркастично по.1tи• излезат само 5 книжки, които за старите або~ 
rрава в описанието rи, в компания с Абата Горе 11 още нати и дружествени членове ще сжставляват 
двама души от Брйоип да изкачи вжрха от кжм италиян-
ската страна. второто полугодие на ХIП годишнина. От де-

Днес обикновения пжт за вжзкачвапето па sжрха лявето им в самостоятелна година се налО~J! 

води по североизточния ржб на мас11ва (на сн11мката в пред вид подобренията; които редакцяята пред
текста предния от деспа страна на отвесна1а стена), който 
е следвал и Хуимпр, и не прt>дставпява особено големи прие в желанието си да спомогне ·за издигане 
м.жчнотни за опитния аяпннист, толкова повече че лошите списанието на подобающа висота, която да 
(опасните) места са осигурени с железни колове и телен11 
вжжа. Вжпреки това обаче вжзкачването е свжрзаво с отговаря на предназначението му като орган 
големи опасности поради постоянното откжртване и папане на туристската организация в страната я рат
на камжви през известни часове на деня и поради та.ка вик за осжществяването на нейните идеи. 
обикновените н11 Матрхорн промени на времето, които са 
костували живота на мноз11на и много често са nрикова- Редакцията е взела мерки, за да може и 
вали групи от алпинисти с часове II дни на някое запа• с малкото средства, с които разполага, да даде 
зево место в ск11пите. 

Е.о.уард Xyit.мnp (Edward Whymper), роде11 в Лов- едно за днешното време от кжм технкка ИЗ• 
дон в 1840 година, умрял в l!H 1 година, е може би алпи· искано списание. Тя сжщо е влезла в· врж.зкк 
писта, коАто е пост11rвап най-много И най-големи успехи С известни наши труженици В областа на наука. 
вжобще. Алпинизма бе неговото жизве110 попр111.wе. ТоА е 
изкачил като прж.в множество вжрхове в А11пите, Дофиве изкуство и литература И се надява С тяхното 
и Авдите (Америка). Toll сжщо е пж.рвият, коllто като си.действие да внесе ПОЩ)брения и по-rоле.мо 
опитен рисувач вещо е представил вжз осн.ова на ЛJJЧИИ 
наблюдевия и преживявания високо алпийски ситуации и разнообразие И в сжджржавнето му. 
сжб11тия. А неговите описания на изпети и nжр·воизкач- Но както за едното, така и за другото е 
ван11я са образцови по стил И сж.мржание В цялата ал • необходимо на пжрво место П.ЖJIНОТО сж.дей
пиllска литература. Пр.осто, ЯCflO, без пре.вжзвас11.11ия, Ьез 
в.жзклицавия, без геройски nжчевета т:оА рисува пред нас ствие на клновете на Б. Т. Д. · и на самите 
наА-раскошните природни к_артипи. Поместеното в тази дружествени членове. Редакцията моли най
книжка описание па изкачването на Матрхорв, което по 
липса на оригинала се дава-по немския превод, е глава от _настоя_теJIНо всички дружествени членове и 
книгата му С 11 m bs ln the Alps (Вн.экачваиl!я в.Алпите). клонове да изджлжт колкот·о е вж.зможно 

Рнгн Кулм. - Известният американски писател _по~скоро або,намента си и да в /i пра в я т 
Ма р к Т в е н е пропжтувал почти всички стран.11 111а света 
посетил е всички бележити места в тяУ -и се е запознал с В С И Ч К О В Ж. 3 М О Ж Н О 3 а Р а З П Р О С т Р а Н е-
всички прояви на културния i1м жпвот и с ,своllс.твения н И ето на спи С а Нето И в ж н от тях н И те 
нему хумор е описал nриКJ1.Юченията II впечатлени-ята си р е до в е. 
от тях. Макар и· в такава лека, несериозна фоР.ма. тези му 
описания уВJJичат с своята ду~овитост и по един ·неусетен - За новите абонати rодина XIV от 5 к н. 
начин пие научаваме от тях много неща от правите, о~.н- струва 20 лв. Н о в о з а п и с а и и т е • ч л е н о в е 
чаите и живота в разните страни. И ние туристите можем плащат сжщо пж.лния абонамент от 2() 
да почерпим от тях покрай веселия и здрав хумор, който . 
блика из под, ие1·овато перо, К-УП знав11я и сведения от лв. срещу който могат да пол~чат, ако желаят 
тур11стски интерес. Поме·стеното в тази книжка описание ·ь ДОКОЛI<ОТО · не бждат ·изчерпани, и пжрвите 
на един излет до Рнгв Кулм е глава от книгата му XJ]J 
А tramp abro'ad (Пжтувания в чужбив.а). пет кюркки от год:иµщина: 

Риrи Кулм, е прочут изrледен вржх в централна Швей• Настоящата пжрва книжка от XIV rодиш-
uария. Не много висок (1800 м. в~д морс·кото р.авннще}, нива на Бж.лгарски- турист изпращаме 
но с раскошно местоположен.ие, тоА се из.11Ига уединен в , 
преддверието на Бернскuте Алпи, заобиколен кат,о остров освен на всички ваши абонати я на известни 
от всички страни от езера - от юr и запад ромавтичното на редакцията ро~ОJ!Ю~ИВИ бж.лrари и сж.чу
Фирвапдщедско езеро, от север Uуrското, от изток Ловерц• 
ското езеро - и отваря великолепна, необятна гледка ственици на нашите идеи с надежда, че не-
ва всички страни. · ще ви откажат подкрепата. си. Те з я о т т я х► 

Книжнина - Попуч.иха се в редакw~ята: м па А к о и то в е ж е л' а я т да ПОJIУЧЗВат списанието мо
т У Ри с т, . rод. VU бр. 1, 2, 3. - лов е п, rод. XXII. лям най-учтиво да ни повжрнат тази книжка. 
бр. 1-2. - З д р а в е и С и л а, орган на Бжлrарските , 
rимнастическв дрlжества, год. XVJII, бр. 1, 2. - С n о р• Втората . книжка ще се изпрати само на 
те n пи с т, rод. , ~р. 13, 14, 15. . предплатилите абонати и дружествени чле-
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