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Васипъ Захариевъ 

> Насrж.пиха· пакъ топли дни ва бродене изъ пла- За · щастие -понятието идеализъмъ не е изчезнало 
н~н"!· и· до_лини; слънцето, чистия· въздухъ щ·е възна- · отъ всички хора~ ~ие ги виждаме в<;t!{а година да 
rр;адятъ богато · хората за тtхнитt ежедневни грижи. се увеличаватъ, ние ги срещаме вече по всички пж.
Тукъ Вр : природата, при ' величието и хубостьта на: - _тища и върх9ве, и зиме и ·_лете. Тукъ въ природата, 
вС~JJе»ната ще · могатъ да си починатъ _душа и сърце. далечъ отъ градския шумъ, при пенливия водопадъ, 
МЬще ли · да ~ж:щес1:вува нtщо по величествено отъ при -страшната · буря, която превива върховетt на 
тбва · да·· с-чзерцаваме въ ' ранно, утро · събуждането -дърветата и рони камънчетата отъ скалитt, при блt
на:; жи'вота, · да ·• го чувствуваме ка_къ той трепва въ . съка на мжлнията ·ние сами слушаме онази музика, 
шiани_ни · И полета? : ю1ква дивна гледка представлява -онази поезия, която никой поетъ не ни · е далъ, rл~- .. 
ГJ)ЗН.L(ИО~f:!ата crpaдi на свtта ВЪ СflОЯТЗ неизмериМОсть; даме картини, КОИТО никой · худОЖНИКЪ не е ~ МОГЪЛЪ 
оС:вtтена: отъ· лж.чистата корона н·а вtчното свtтило? да предаде на платното си. 

' ~природата . действува _на всички хора, · като го- Кие пазимъ още ·дълго тtзи съкр-овища, ,KOИ:rQ 
вdр:и на всички · орrани; тя изпълва тtхната фантазия сме донесли съ себе си отъ полетата и планинитt 
съ rолtми, · ве-личави картини, каляв.а . и укрепва во- като неоценимо имане, като скдшъ подарък;ь. : Ние 
лята. Нейното мълчание въ,,3питава, -а пъкъ съ своитt не можемъ да подtлимъ тов·а сжкровище . съ нико_го, : 
стихии тя събу~да въ насъ живи и ярки мисли. Ней~ · защото" никой, който не е. ходилъ, не ще ни чуе, ни 
ната 'ху.бость която te разпръсква съ любовь по · разбере. Ко,йто · не е намерилъ са-мъ пж.тя' къмъ _ви
всич1щ. ·· пж.т~а, ~ гони б_ръчкитt -на· лип:етq, нейното сотата, той ще бж.де слtnъ и __ нi;мъ срещу _всtки блt-, 
велич11е · ни въздига сами надъ себе ci-(. : Тукъ въ съкъ и зв:ыiъ на _нашето · злато. А ·и между многото, 
широкото · пространство, при неизмtннитt закони на малцина еж. пъкъ кощо ще намератъ думи да · пре
вtчната · промtна, човtкъ се учи .rta· разпознава ху- дадатъ поне · малко отъ то_ва, : което · еж видtли · и 
ба:воr.о ·· и доброто, научава се да цени цtлостното. . преживtли. ·Модерната· поезия не се занимава съ· пл-а

К~~тинитk полета · на цвtт_ната пролtть, треnтящитt нинитt, · зящото нейния свtтъ лежи долу въ низинитt _ 
зв~зди : -въ· 1 морнитt , лtтни нощи, откжснати и раз- въ безмисленитt грижи на tолtмия rрадъ: ' Рихардъ 
хв'ърлеюi" есенни листя;- бtлитt снtмищщ_ на мразо- Щраусъ се опит·а въ „Алпийската симфония" да пре-
витата зим.а _ - ·13сичко това възпитава~ облагородява, даде музикат~ на планинитt но не . можа да предаде 
в~збужда -- идеала, к~йiо . иначе може би ще замре първичната сила - на природата,· а се разкжса в1; дре
въ суетн·итt грю-.ки на ,деня. · болии . ·, Бетховенъ не , опще никога въ планинитt ; 

Но колко хора: · ще откжсна:-гъ очйтt си отъ ·. той бtше създаденъ да подиrне . скритото ,съкровище. 
земята, за да погледнатъ · къмъ _ звездитt, къмъ дале• · Гйоте въ свойтt Швейцарски пжтувания ' едва пре
чното облаче_, което цtпува вечерно _време· върхътъ крачи прага на планинския ·храмъ, т6й бtше пратенъ 
на планината и отлита;, колко хора ще ~:~о.закъснеятъ отъ Бога да открие единъ новъ свtтъ. А една пла
една ·. :ве!:1ерь0 ''въ полето или плани.ната да : послушатъ нинска пtсень звучи като ромола на горското поточе,. 

, в~чната _музика на вселенната, да се заrубятъ и слеятъ което се провира . ме?J<ду цъфнали цвtтя. 

въ тишинаrа на нощьта? Разбира се, хора, който еж _Истинско . удоволствие и радо·сть въ природата 
обхванати ·като 'СЪ клещи отъ мисъльта да тру.патъ обаче можемъ да изпитаме само тогава, когато наблю
вtчно 0 бQ'I_:атства, не ··~оrатъ да- "се увлекатъ отъ ~е- . даваме проявитt въ нея,. КОРато сами търсимъ' да ги·, 
л'~чието _ на природата, , У тtхъ всtка свободна, иде- -разберемъ 1 когато . _си д..адемъ ясна представа \ __ за·· 
ална мисъ~ь е задушена, тt могатъ· да минатъ като ~тtхната връзка и отношен_ия; Всичко получава_ една . 
слепци..:-, презъ _природата/- която ,· е толкозъ много 'смисъль когато туриста може да си отговори на много 
св:ь-рзана ~съ _ сждбата ·r-щ всtки ·човtкъ, .· . .13ъпроси 1 коrатq той в.тщза въ природ~та като з1:щ-
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ющь. Защото iтриродата . е разтвор·ена книга~ която 

трtбва 'да се стремимъ да прочетемъ и да се ·замие
. J!_И~1> ~ад~ !~1',fl-!_l;fTt и неразбрани м,t·ста. Д~като ние 
r~eд1l.M~ . _µtл'~та око·лнQС}'Ь; ·_-каrо, чужденци,_ до.като не 

- стжпи11:ь· с:ь. 1:1 'ея въ _ б:71из:к~ : оrн~н1,1ени_и, д.q · т.о,гава, ние 
· н1>ма · да ·почувсвув~ме ff Иkbra вj;ч'ното ~ъ ·природата. 

Който · · не · познава живота и себе си, тЬй вощ1 често 
, животински животь. Всtки прияtелъ на природата 
трябва 'да е б-иологь·. Биологиата; учение за · живота-, 
това е ключалкаtа за храма на -пр~:rродата . -

Повечето хора - днесъ еж загрижени да наредятъ 
живuта .си по-удобно· ; · тt избtг.ватъ всичко, което . 

__ може · да наруши тtхното спокойствие. Пълнятъ JIO-

. кали и кафенета; . прахос
~атъ · сила и енергия, части. 

- отъ своя скъпъ жизненъ ка

пиrалъ : · Така живеятъ по
вечето _ отъ градскитt хора : 

· днеtъ най-вече живота иска 

отъ насъ тtлесни и душевни · 

· сили. -Мнозинството о·тъ хо

рата ~е задушаватъ въ без-
- мислени сделки, живеятъ 

безъ по-голtмъ интересъ; 
на тtхъ липсва куражъ и 
сила да · се · откжснатъ отъ 
едностранчивия начиl'l1;> 'на 
живtе'н·е._ Стремежъ къмъ 
нtщо по-високо _ отколкото 
еж f>'еалнитt нужди на . жи
вота, · познаватъ ·само мал

цина. 

За · да можемъ обаче 1 

· да 'се запазимъ способни 

. й rотови за_ жизнена · бор

· ба трtбва да търсимъ съз-
нателно скитанията, неу- . 
добствата, защото чрезъ раз-

Гравюра н~ .дърво 
· витието на културат~ · на-
' :шия начинъ на живение 

твърде много : с~ е изтънчилъ и чрезъ прогреса въ 
.тtхниката дейнос:гьта на нашето ·тtло е с11анэла Тl}Ъ· 

рде - едностранчива и ограf{ичена. Естествено при 

:тtзи услОвJ-!Я ние се предаваме на леность и бездей · 
е-т-вие. · После:дствията отъ това еж, че и. нашитt жи
знени .способно·с·ти: :отслабватъ. На това може да се 
помогне, ·. като · се движимъ ~зъ природата .. Само . тя 
е най-добрия целебенъ hзточникъ на здраве и сила. 
Тукъ ние гребемъ съ шепа физическа сила, която 
сме изгубили въ борбата за самосжществуване. 
- .· Борбата съ: r1рироднитt сили, съ неизброимитt 

· препятствия, които срещаме на всtка крачка , н и пра- -
вятъ по - гъвкави, . по способн и , по жизнерадостни. 
Въ тази борба взима участие не самь нашето тtло, 
както въ обикновения спортъ, но тукъ човtкъ трtбва 
да употрtби и много други по голtми качества . Тукъ 
tой не се бори · само · срещу природата, но и срещу 
собс.твенитt си слабости. Този начинъ · за борба е 
значително по-тру денъ, . защото _тукъ пр-и известни 

обстОS!телства · рискуваме и самия живQТ'I?, 

. . .. 

· Въ е.ц_1-Ф такова тежко и ·кр,итическо врем.е, _дето · 
вследствие войнитt народитt с~ заплашватъ да се _ 

унищожатъ, тр·вбва д~ се стре.мимъ къмъ нtкакъвъ 
силенъ. мораленъ у_стои:. Ние .трi.qва да се, отка~емъ 
отъ 'еднос:гран_чивостьта ~а ~ спорта, отъ,, дребнитi 
и суетйИ: стр ~м~жи . . да ,i1р~възмо~немъ 1-i победю,i:ь 
нашитt сщбости и ·грtшки, защото· да превъзмогнемъ 
себе GИ е най-чистия изворъ за черпене душевни сили. 
. Да t_IОлетимъ _ въ планин-итt, тамъ въ ~риродата 
цето се -отваря новъ свtтъ . предъ нашитt очи! Нови 
познания ще се събудятъ въ насъ? Всичко, което 
ни е ·било по : рано скжпо, отъ · единъ пжть ще из
губи за насъ вс:J>каква ц_ена. Но-ви, по 1:олtми по-бла·-

Pyriит'h и Еле.нинъ връхъ Васщ1ъ ·захариев-. 

горсщни· ценности лежатъ прецъ насъ, да с·е стремнмъ 
къмъ тtхъ да ги спечелимъ, защото тt еж истински , 
и съ вtчна трайность! Обикнемъ ли еднажъ· природата 
то ние. нtма вече да сме · обвързани · съ материалното, 
съ това "'коетЬ· отлита, -за·щото природата ни е наса-

- дила въ сърцата дpyr!f, голtми и вели'ки бо:а:ства. 
Така ще се стреми духа на човtка неуморно 

нагоре, къмъ свtтлина , къмъ истина. Това се · казва ._ 
култура. Духътъ _иска да се освободи отъ . оковитt 
на .материята ; Трtбва да се минат~ много п)ктища, · 
докато проникнемъ въ _ познание на истината . . 

Нашиятъ животъ е едно пипане въ тъмнината, 

·за да тъ рсимъ свt·тлина . Но тамъ· нtкжде· проблtс_ва 
вече снtтжлъ лж.чъ , пжтя се очертава, той ясно личи 
предъ насъ . Да · не се обръщаме в? лtво или · в ;ь 
дtсно , да н~ държимъ за другитt, да вървимъ_ на
шия собственъ пж.ть. Труденъ и мжченъ е отначало 
този пжть , но то~ води кжмъ свtтлина, къмъ· исти• 
на, къмъ · вишитt човtшки „ стремежи къмъ чисто, 

бпагородно човtчество, , в. 
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ГР Адъ· E/IEJ·iд. *> 

Между старопланинскитt градове на Дунавска 
България градъ Елена заема особно.мtсто въ много от
ношения. Той поддържа най-тtсна връзка съ Търново, 
но оживени еж съобщенията и съ отвъдстаропла• 

нинскитt градове Стара Загора, Сливенъ и Котелъ. 
По-рано пжтьтъ отъ Търново за Еле1--1а вървtлъ по
край селата Присово, Фида бей (Марийно) и . презъ 
Горния боазъ. Сега пощата и главното съобщение 
върви презъ голtмитt села Драrижево, Мерданя, 
Минда и Долния боаз1>, 

Отъ Елена водятъ презъ Стара-планина много 

пжтища и пжтеки, но най-важни еж Хаинбоазкия . и 

Елена · 

Твърдишкия за Твърдишката котловина, Демирка

пийския за Сливенъ и Котленския за Котелъ . Пжтьтъ 
презъ Горния боазъ станалъ коларски · въ времето 
на Садъкъ паша, а презъ . Твърдишка Стара-пла
нина еж. доизкарали шосето · руситt (1877 -78 г.). 

Градъ Елена е разположенъ въ красива на

длъжна долина въ предпланинитt на Стара-планина. 
Редица добре залесени ридове се издигатъ на юrъ 
отъ града, а задъ тtхъ се подаватъ плешивитt вър

хове на самата Стара-плащша, която тука макаръ и 
да е 1;1.оста снишена, се още има височини надъ 1200 
метра , а най- ви сокия върхъ Чу.мерна се излига дори 
до 1535 м . Красивата планинска область на югъ отъ 
градъ Елена добре оприличава Каниuъ съ Срtдния 
Щаермаркъ въ източнитt Алпи. 

Градътъ се пр6тtга надлъжъ покрай дtсния 
· брtгъ на Еленска рtка ; по срtдата, дето е пазаря, 
той е най-разширенъ, а колкото отива п6 на западъ 
, .6 на изтокъ, толкозъ повече се стtснява и пред
став~ два реда кжщи отъ дветt страни на главната 
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улиuа. Е11ена има само една главна улица, характе.
ренъ белеrъ на всички старопланински градове. На 
юrъ отъ еленската старопланинска предпланина еж 

пръснати само колибарски .селища, а на северъ са~о 
rолtми села. · ' 

За възникването и наименуването на rрадъ 
Елена има много предания и тълкувания, но тt въ 

повечето случаи нtматъ нищо общо съ действител
ностыа. Хубавата при_казка за капиновската младо
женка Елена и твърдишкия младоженецъ Самуилъ, 
които загинали трагично близо до днешния rрадъ 
Елена въ мtстностьта Самуилецъ ни дава само идея 

за тtсната връзка · между 
населението отъ дветt стра-

. ни на Стара-планина, но не 
ни пояснява произхода на 

името на града. Колкото се 
отнася до възникването на 

града, то и за Елена важи 

.сжщия цикълъ на поселищ

. но развитие, който е общъ 
и за · другитt старопланин

ски градове. Мtстоположе
нието на rрадъ Елена въ 
стопанско и · съобщително 

отношение е много благо
приятно и затова тука мог

ло лесно да · се развие отъ 

колибарско селище село и 
отъ него rрадеuъ.-

Днешния rрадъ Елена 

станалъ до~:та отдавна cer:o, 
. защото въ една приписка на 

първата страница на единъ 

ржкописенъ служебникъ се 
фот.- r. Трачйевъ говоря за с~ло Елена подъ 

Стара-планина въ · първата 
половина на 17 вtкъ (1639 r.). До 1860 година селото 
и околностьта му се управлявали отъ субаша, както 
и друппt села, но отъ тая дата насамъ въ Елена се 
назначава мидюръ· и съ · тона ceJJOтo се припознава 

за градецъ. Но околното население и до днесъ 
казва : отиваме на село, вмtсто въ града. Така се 
1 ·овори и за другитt старопланински· градове ,' дори 
и за Габрово. 

Градъ Елена не е ималъ . никога много насе
ление и следъ Трtвна е най-малъкъ старопл·анински 

rрадецъ. Сега той брои около 2660 души. · Намале
нието или слабото увеличение на населението изобщо 
въ ПJ1анинскитt градове у насъ има почти едни и 

сжщи причини. Въ тур·ско време тия градове бtха 
създали домашна индустрия, чийто произведения на

мираха добъръ пазарь въ широката турска империя 
' . 

*) Тая статия представя извлечение отъ . статията, 
приготвена • за Сборника, който се печати въ паметь на 
Илариона Макариополски родомъ отъ градъ Елена. 



. « досiйвяха благосъстояние м жите,штt . имъ. Отъ 
Кримската война насамъ, когато западноевропей
ското влияние захвана да · се усеща . по-чувствително 

много отъ нашитt занаятчийски произведения изгуби
ха цена, а освобождението на България докара глав
ния превратъ въ нашата домашна· индустрия, която 

бt развита най-много въ планинскитt градчета • . 
Въ новата българска държава въ свръзка съ но
витt nж.тища, съ новото политико-административно 
и военно разпредtление, съ мноrобройнитt дър

жавни учрежцения, се създадоха нови важни градски 

центрове, които привличаха тъкмо енерrичнитt, по

буднитt и по-просвtтени жители на планинскитt 
rрадо~е. Градъ Елена спада къмъ ония планински 
градчета, които дадоха много държавни служители 

на цtла България и добри търговци въ по-голtмитt 
rрадове-

Градъ Епена лежи близо до покрай
нината Тузлукъ, населена главно отъ 
турци, но ТОЙ е чисто българско градче. 
И ако въ Елена не е имало ни-к~га тур
ци, нито е ражданъ тамъ турчинъ, както 

твъ_рдятъ еленчани, то може да се обяс
ни само съ обстоятелството, че този градъ 
се ползувалъ съ известни автономни пр.а

ва~ ·нещо обикновено за много планински 
градове. 

Въ етнографско отношение Елена 
спада къмъ Търновско съ чувс:rвител.енъ . 
преходъ на изтокъ къмъ Котленско. Как
то другаде, така и въ Еленско -личи яс

но, че Стара-планина не образува ясна ет
нографска граница между бълrаритt _, отъ 

дветt и страни както въ говора, така и . 
въ носията. 

- · . / 

въ него и въ околията не е твърде голtмо. Габрово, 
Троянъ, дори Трtвна, Тетевене и Етрополе стоятъ въ 
това отношение по-добре. Сеrашниятъ главенъ по

_минъкъ на населението въ града и околията е оти

ването на печалби въ чужбина и занимаването съ 
градинарство. Пазаря въ сж.бота, на който се про
даватъ главно зърнени храни и зеленчуци, е слабъ. 

Забелtзва се изобщо голtмо мъртвило въ града. 
Еленчани, пръснати изъ цtла България , не еж 

още свикнали да отиватъ лtте на почивка въ . род

ния си ·градъ, надаренъ съ . здравъ климатъ, кра

сива околность и изобилие отъ добри жил·ища. Труд
щпt съобщения пречатъ още затова. Голtмото бла
госъстояние, което достигнали еленчани въ началото 

на миналия вtкъ, създало основа за по-събуденъ 
духовенъ животъ. Тоя малъкъ градецъ има малко 

· Градъ Епена ималъ · своето злат!10 
време, своя стопански разцвtтъ въ мина

литt два вtка та · дори до освобожде
нието. Домашната индустрия била сил

Кж.ща въ Елена фот . Дрончиповъ 

но развита. . Еленскитt шаеци били търсени въ 
цtлата турска им11ерия. Еniнчани доставяли вълна 
отъ ,равна Добруджа, кж.дето тt носили вино и 

ракия. Особено сиJIНО подигнало поминъка на елен
чани копринарството, което достигнало своя най ·го
лtмъ разцвtтъ въ срtдата на миналия вtкъ. Тър
говията съ коприна и бубено семе въ чужбина била 

толкозъ rолtма, че всtка година идвали италиянци 
и французи да купуватъ тая стока. 

Преди освобождението отъ Тузлука идвали 
много турци на пазарь въ Елена. Туркинитt не ·бtха 
свикнали да шиятъ за себе си и за мжжетt дрехи, а 

купуваха всичко готово отъ пазаря. Това обстоятел
ство бtше много спомогнало да се развие въ Елена 
терзийството, което отпосле съвсемъ западна, щомъ 

се изс-е/Iиха турцитt, а селенитt българи ·nромtниха 
своята носия. 

Въ днешно време rр,адъ · Елена е съвсемъ за
падналъ въ стопанско отношение. И направата на 
проектираната , желtзна линия нtма много да допри
нес~ за · подиган~ на града, защотс;> .производството 

равни на · себ.е си български градове по брой нц 
дейци за нашето духовно възраждание, именити пе
дагози и отлични писатели и поети. 

Малко отъ. нашитt градове еж. запазили едно
родство въ своя . rрадежъ и стария планъ на ули- . 

цитt както Елена. Макаръ градътъ да е горtлъ въ 

времето на кърджалиитt (1800 r.) и въ руско:тур-
. ската война (1877 г.) запазили се стари кж.щи, които 
напомнятъ типичнитt · дървени кж.щи въ Трtвна, 
Дрtново, Котелъ и други планински градове и села . 

Сж.що такива дървени кж.щи се срtщатъ и въ го--::-

ристата Странджа.планина, особено въ Малко Тър •· 

ново. Старитt кж.щи въ България би1ш изцtло дър
вени, това се потвърждава отъ много с rари писа-

. тели. . Отпосле, подъ влиянието на Цариградъ и 
Одринъ захванали да строятъ · въ България и леки 

паянтови кж.щи, каквито и сега имаме много въ южна 

България. Многобройнитt прозорци, особено въ по
новитt кж.щи, характеризиратъ и еленскитt кж.щи. 
са·мо една кж.ща и нtколко обществено-държавни 
сгради еж. пострqени въ другъ , модеренъ стилъ и 
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разваляп; хубавово . впечатле~ие ОТЪ: единството в:ь .сов~икарскарi кула~и голt~итt чисти кжщи На' Елена . 
строе~а на цtлия град:~,. П~эедъ много юкщи се раз- пр1:1добиваме-~печатление, че тt далеко не отгоnарятъ 

. тилатъ надъ улицата лози,_ които му придаватъ ·кр_а- на мало6-ройнитt)i<Ители и на лошото стопанско · съ-
сивъ " \!изrледъ. У:лицитt еж добре постюэ.ни съ кал~ ' стояние . на на'<;елеJtието· въ :гоя градъ. То~а . несъQт
·даръмъ·. Чешми И kладенµи снабдяваtъ града съ вода. · веtствие трtбва да се отдаде на стар01'0 блаrосъсто : 

. Градъ Е1iена нtма старинни остатъ·цц ()ТЪ · го- '-- я ние на .· града И на ·обстоятелството, дето близо до 
л'J;ма . древность; но изненада и мило · впечатление града · с·ж разположени много -: колибарски селищ~, 
докарватъ на пос_етщелиtt· черквата ~в. Никош~ _· които поне . въ стопанско " отношение принадлеж~тъ 
съ · образи на св. Кли~ента И други бъ.тirарск·и С8е- . къмъ него. . ·, 
тии, старитt надгробни. кръ_стове _край . черквитt, ' Градъ _Елена се харесва- на . всt·ки посеtитель -
а особено ·чеiпмитt съ т~пич~итt образи ~ на в·ъзпра- - заради негов<;>тQ добро, разположение · въ надлъж1й1 
вени лъвчета, строени въ срtдата н_а· 18 и началото долина между хубаво зал·есе.ни · планинс.ки ·ридове, по
на 19 \ вtкъ. · ради · чистотата и спр_етнатостьта му, поради:"'убавитt 

Като гледаме rолtмитt; богато" укра·сени черкви, , и съ пространни дворове rблtми - ~жщи, ; по ЧJ,Jйто·· 
училищата и· други ·об_~е.ствени ~градй, каю,:о и ча- 'прозорц~ ~есто ще видите· iiаредени цвtтя _въ ~а-ксий. _~. 

. , Про<\J, А . Иширковъ . 

* ·'·_·-.;~ ~, -ДECETJ:{ _ДEt{J~.; ·f{~Ъ- Pf{flд.· 
- ·. ,v·!;tx~e· трима. Вървtхме цtла · нощь. Демиръ-·. rъ,р~, ·очитt му--блtсваха странно, погле~ътъ · му. блуж-
~а:пия, нtмаше~ край.

1 

Р~нiиц.итt прерtзв-аха раменетt, .. даеше, търсеше заровени несмtтн» съкровища. 
като че, бtха напълнени СЪ камъни·. Спирахме ~естс): . Посл.е~енъ . слънчевъ .riж.чъ багреше т.емет<;> на 
почивахме : подпрени г,ърбОJ\.1Ъ : до · нtкоя c{{aJJa и · _ . Мусалщ1. , За почивка и нощувка избрахме· ка'дифена 
тогава ·изведнъжъ - ни спо~ождаuiе ·_ др~мката, очитt · по_;{янка до рtката", Стъмни се. Защо ли ·.пакъ . въ 
се затваря-Ха - неусетно зас~ивах~е: · После пакъ · · мрачината, блt_стятъ голtмитt черни ' очи, Искъ.ра ; въ . 
тр;ьгва~ме ПО•f!ататъкъ. - \. - '~ . riро'тяженъ нiшtвъ нарежда:· ,,Човtш_ки глав:и на~ш-

' . · Премалtли спрtхме до ·нашата скала, - до· скалата.. р~пи, ~а~дут~ -има.JIО ~ . . 
еъ образитt. Накладохме оrънь. , . Зарони дребен:ь· . ! Не : зная· дъл~;о· ЛИ• съмъ спалъ. Събуди ме , нt-

,·дъждецъ, стана _ ◊ще по-тъмно. Завихъ се съ uлar- . - какъв~ шум~ . Свличаха се камън_и, нtкQй съ тежки 
- _ нйще-тd, , ореrъ,рнахъ караб1:1ната,··. унес◊хъ се въ тиха бавни стж.пки -слизаше изъ· _сипея . над:ь нас·ь. Огъня 
д,рtмка. · Сънувахъ безкрайни борови гори, дочуцаше бt , уг-асналъ . Д_пугит_t спtха. Мусалла _ облtченъ въ 
се : рев:ь на , далечни - iюдопади; с~алисти1 зж.бери QO.zi- калъфъ · отъ _черна коттрина стоеше · невъзмутимъ. 
пираха облацитt. Понесе се .отъ далечъ_ .сnодав.ен:l' .. Изправи rлав~ .още .единъ: ,,Ме-чка е, чу ли?" Тре,
пt_~;~н1:-;, , СtК~ШЪ_ нtкоt( ридаеше при, смъртно ·.л9же, 7'ИЯ ХЪр~аше_ умОсrанъ презъ глава ВЪ 0?ЧИЯ · СИ КО· 

. fl~сещ,та · се удр51ше въ канаритt; ехот'О я повръ- . жухъ. _Хвърлихме , сухъ · КЛ~f(Ъ_ въ_ огъня. Пламъци 
· щаше н-аrорё- въ мрачнитt небеса, водоirадитt бучеха, букнаха~ огнени езици заиграха по насрtщнитt карпи. 
чукари · се ·съ'ба.ряха. · · · Извикахме дружно три пж.ти. L Мечката се , · връщаше { 

· · . : O'!ворихъ очи ..,_ унесенъ бtхъ. _ Валtше още: нarqpe, : чупеше клони, . събауяше скали и камъни. , 
Сънь ли бtше- две черни очи, две бездънни тъмни Тогава надъ Мусалла, б~вно _се показа бледния .. 
езера съrледахъ. Млади моми седъха край , огъня. замисленъ образъ н_а . лrн;~та. 
Чуднq хубави шевици красtха . бtлиг~ имъ рж.кави: , _Сутрин~та про~ължи~ме. Чудни . есенни дни 
... ,,Тя е чорбад~и~ск~та щер~а, _ едниqка е цо ху- _ бtха: Тихат~ ~олина бt заляна съ _ свtт!lина. н_а ~:: _'. 

-бость ." ·напtвно въ хоръ отговаряха нейнитt друж~и. - ната борова завtса roptxa тънки . бtли свtщ11. р 
· . р · · Tt : · · . t б , •з _ зитt ср~_межливо __ навеждаха . глави, като златокоси. . 

азсъмваше. . , малинарк~п ързаха. апъл _ , малинарки. . . . . , . · 
. зеха изъ стръмния долъ, изчез~аха задъ . скалитt : . Радвахме'.се като деца на нашето малко царство. 
,като дивитt кори. Пр_езъ цtл~я день вtт~ра разна- . Берехме червени . боровинки, ловехме пастърва, къ·-
сяше 1.fЗЪ дефилето монотонната ицъ 1т~се~ь. пехме · се въ езерата подъ \ Канарата". -· · 

Мtрнаха: ни _ се нtк:жде х.о.ра · съ дълги пушки _ Следъ два _ д.ена въ тиха привечtфь · се на~~е-_ 
и пакъ се изгубиха изъ гората. Неспокойни_ дни еихме . надъ · "Рибнитt е~~ра" ; Спуснахме се изъ от-
бtха тогава-. вtсната изронена · пж.те9_ка. Край rо11tмото езеро 

Надвечерь - прехвърлихме „Капията". ~ "E:ro, стърчеха неподвижно две rолtми · черни пти_µи. На- ,. 
надъ тъзи дупка . до скалата . билъ -камъка съ таин- ближихме, калу"rери съ .въдици ловеха риба за мона• 

· · <:твения бtлtгъ ; когато го повдигнали i1ъснали тр_и стир~. По голtмата прtспа надъ езерото ·се · <шусн~ 
• :капи съ жъ11тици. Раздt_лили ги по равно. Тамъ, до още. единъ човtкъ. Гледахме : какъ се губи . високата 
гърбавия ·боръ търсили · други, изкопали чов~-шки му · фигура 1\!ежду ска:штt край ' :бptra .. . 
кости. Намирали често изъ долината _:_ нtкогашния Най-сетне плахо той добли'жи ' дО: , насъ - Р.Ж· 

. riж.ть за Разлога" .. -когато разправяше т_ова -бай- Пе- : · ста 'брада скриваше очитt, носътъ;: цtлото му лице. · · 
. » . . 
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·Тихъ и скр.оменъ при приятелска · беседа, п6~-к-ъсно~ 
разправи, че скита по тtзи мtс:га · - събира мате7 
риа.fш за п.жтеводите.ля си за Рила. Отъ нtколко дни 
нощувалъ съ' ~алуг~ритt 1<рай малкото _езеро. 

.• Въ кратко съвещание ние тримаrа решихме, .. 
· че тамъ i-ющесъ ще ни бж.де студено . .- Напълнихме 
манеркитt и се сбогувахме съ тия добри мили хора. 
Н~станихме ,се на · една малка тераса · покрита съ 
мекъ зеленъ губеръ. Тамъ на завtтъ, заград~ни съ , 
клекъ, между скалитt, · се чувствувахме отлично. 
Дълг() стояхме · около огъня, разно.образихме вече
рята пакъ съ прtсна пастърва, пихме чай: Насрtща 
въ тъмнината · се .губеха контуритtj на Джендема. 
Долу подъ насъ . езерата · 
още лъщеха като голtми . 

· оtйаiъосани огледала . .. По- · 
нататъкъ . гледаше голtмо 
кърваво · око. Тамъ, край 

ОГЪНЯ Още стърчеше_ ВИСО· . 
ката фигура на Отецъ Ан

тония. Презъ нощьта бtше 
доста хладно. Често под
к;iаждахме огъня. 

Когато слънчевитt л.ж
·,,. 1IИ ПОЗлатиха · Джендема И 
, ивици отъ разтопения ме
тал~ плуваха изъ голtмото 
езеро рибаритt пакъ бt

ха .: кац~али (п? ~ скалитt до 
водата. · 

. . не· успtхме да се с·бо; 

гуваме - далече бtха отъ 
насъ, бързахме. Надtнахме 

. раницитt, сега вече р.оста 

леки, спусна~ме се презъ 

малката дошшка . и- запыi

зяхме по -_насрtщния хре

б етъ. Отъ тамъ дълго се 
любувахме на чаровния 
пейзажъ подъ насъ. Огь 
езерата • се .издигаще лека · Демиръ напия 
пара. Рtкичката що из-
тича отъ тtхъ лъкатушеше · въ множество спирали, 

зигзаги, най-разнообразни к.риви ·ЛИНИИ. Блт,стяща, 
тя н~ш6мняше . убър,.кана паяжина, бродирана съ злато · 
на . тъмно-зелена коприна. Qтъ къмъ Джендема_ из-. 
плуваха дрипави , облачет·а. Лекитt и~ъ сtнки се 
гонеха надъ езерата, по дtлата доли.на. 

Последенъ проrii,а~енъ поглепъ. · 
Къмъ пладне заобиколихме „ Смр~дливото езе

. ро". Тъмни - облаци, като грамадни пиратски кораби, 
_ · плtниха слънцето. · Дочухме далеч,енъ · гръмъ ... Из
брахме удобенъ пезулъ п~ който ~с11езохме до езе
рото_ - 1;1ай-голtмото . въ _ Рила . . 

На едно странно . предание дължи то грозното 
си име. 

✓ 

- нtкога, никой не зн~е кога, надъ rьва малко 

• море се· извила страшна буря. Гро~енъ _ ураrанъ · . и~
плискалъ водитt му навъръ. Брtrоветt. бt1JI11 gркрити 

.ci, ри.ба, побiшели като снtгъ. Дълги_ години , с.тiедъ· 
това тия м.tста мерише:ли на риба. 

Закапаха тежки дъждовни :капки, мъгла з~кри . 
насрtщния ррtгъ. Дъжда: усилваше. Трtбваше да се 
подслонимъ нейде изъ клека. Тамъ, приютена ·· до 

! . •< 

една скала · намtрихме . малка срутена . колибка. Тя . 
бtше дост~тъчна за тримата. Закрихме . съ ~ пл~тн~
щето продънения покривъ, настанихме се , вж.т,ре, 

свити единъ 'до. другъ. · 
· Вtтъра фучеше съ_ страшна с~ла. Презъ вра

тата се виждаше часть отъ езерото . . Водата закипе. 
Най-първ_о ' бt тъмно-сива~ · после черно~ж:ьлта. Край 
брtговетt се об:разува свtтла ивица отъ· бtла пена. 

. , 
фот. Г„ Трайчев·'!\ 

.Щумеше езерото. Величествено бtше .. ·. Не . бtхм.е 
виждал'и такава . буря въ Рила. до , вечерьта не MQ· 

· жахме да . излеземъ изъ колибата. ~ , 
.Когато престана · урагана, небето на - западъ с~ 

разкъса и пропусна последнитt лж чи на заходящето 

слънце. . . . 
' Тъмнtеха , се .брtговетt, не бtха побtлели като 

снtгъ защото въ езерото отдавна вече не се въди риба. 

На другото ·утро свалихме шаrщи .съ по~:71онъ и 
се сбогувахме съ нашия малъкъ дворецъ, нашия„сна- , 

сителенъ домъ. 

- Презъ цtл~я . день . · се лутах~е иэъ вtковнитt 
борови гори край Рилскат~ рtка. По'тта.zщхме пон:kкоrа· 

· на малка пж.течка, ·rя се губеше пакъ.- · Гораrа ста~аше 
все · по,- гжста. Отдалечихме се д()ста · отъ рtката; 
едвамъ долавяхме -- НеЙН!iЯ шумъ . . Плiтека1:а пак~ ,се 
изr.у9и. На -:кжд~? . Рtшихм~: ще ,я i10.тъ,рщ друщrф 
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Щe- -i16чit~a•rъ, kotato 'я ~амtря ще l:13\ЗИКамъ и тамъ 
ще ги чакамъ. 

: Върве~ъ .{1Ъ:Т1го. Тукъ-тамъ лиt\еха слtди отъ 

нtкогашна пж.тека. Гората закри небето, не се виж
даше вече слънцето .. 

Въ таинственъ полумракъ се · 1,1зправяха вtковни 

борове. По клонит~ и дънеритt висеха паяжини, 
·-парцали • отъ --мъхове. , 

· Земята бt. покрита съ счупени клони, съ пQна
лени &тъ буриtt гиганти. Труповетt имъ се - разла

. гаха : Край тtхь раст'еха червени отровни гж.би. 
Пж.теката ме изведе до малко _воняще блато. 

Зелени пари се дигаха надъ ·кадифената му повъQХ· 
ность; Да11и . тука се крие хвъркатия змей ? 

Насрtща се хилеше прегърбенъ . старецъ съ 
дълга · бtла брада . До - него запълзя чудноватъ ·звtръ. 

Извика:хъ.· Никой не се обади;· Повtорихъ. до• 
. чухъ крtсъкъ на · нtкаква птица. 

После когато се завърнахъ, моитt другари не 
бtха вече тамъ отъ кж.дето тръгнахъ. · Викахъ, не 
ми се обаждаха , Тръгнахъ rro посока къмъ . рtката, 
нататъкъ гората стана по-рtдка . Провиде се и не
бето .. Дочухъ кучешки лай. Вървехъ още цtлъ часъ.:/'' 

Другаритt ме чакаха отвъдъ рtката. · Изнурени 
въ сумракъ бtхме на „ Кирилова поляна". 

,При пламтяща клада тамъ сладко . се , спи следъ 
. дълъгъ пж.ть. 

Следъ хубава почиRка, когато насрtщнитt скали 

• пламнаха, зачервени отъ милувкитt на слънцето, · из
търсихме раницитt и слезохме въ монастиря. · 

Тамъ бtха пристигна:11:и м:ногЬ 11оклоiiници. 

Василъ За~ариевъ. 

* 
· по . ЗА/IЕСЯВАf{ЕТО t{.A Bft.TOЩA 

(по поводъ и.нициат:ивата .на апековци) 

·Активнщ1тъ туризъмъ е винаги въ пъленъ кон.
тактъ съ природата; последнята е неговата срtда ·и 

основа. Затова истински туристи ставатъ само онtзи 
любители на движението, които обичатъ природата, 
~ознаватъ поне нейнитt общи 'закони и изучаватъ 
.нейнитt тайни. Съ други . думи, туристътъ трtб~а . да · 

· проявява спроти природата естетически и научни ин
тереси. Само така той може да се преобщи съ нея 
и да изпита върху си нейното благотворно въздей.:
ствие --' да получи заслужената награда за свойтt 
усилия. . Пог~еднато така на·. съвре~ения · туризъмъ 
и .на неговитt взаимноот_.ношени.я съ природата, са:
мото ходене отъ самоцtлъ се uревръща въ g>едство 
на по-висока естетично научна цtлъ .. Полезно само ·· 
по _ себе\:и·; -ходене.то при ~ съзнателния и осмисл~нъ . 
турJtзъмъ изпълнява една · чисто механическа роль. 

Коrато : тази · механическа работа погълне всецяло 
физическитt и • .моралiш сили иа излетника, послед
ниятъ не~ може: нито :да . изпита пълна_ художествена 
нз·сл~да„ ниJ'(> пък'Ь - да. ·спре вниманието ~и . надъ при
роднитt зага.д:ки. Затова .колкото повече въ ·_една страна 

или: _едн~ м .t стнQсtь се, ·развив~ туризма;, Щ>лкото по

в.ече. ~е ~ цредоляnа : · мех~щиче~ката страна на _ неговия 
животъ и се дава по-широкъ просторъ н~ духов
нит,;h , и стопански ·· проявления · на творческия тури
ст_ич.ески· · духъ: . по този·· начi:tнъ: , се раэширяватъ 

. естетиче'скйтt, . научн'и И riрактиtJески задачи . }13 на
шата органи·заци.я· · и се: издигатъ ДО :Стеhенъ на об-
щестiзени : :зад'ачи: . . . . . 

Сл~дъ като привършиха своята х~жа; посветена 
на "riамётьта на незабравимия iцаСТfIИВецъ, сбфийскит_t 
дру~-'аРи''подё~а съ сж.щия ентусиазъмъ нова една об
щёё-т1iена эада'ча .:.__ залесяването ·на· Витоша . Общата 
културно-riросвtтите.тiна цt.11ъ на нашето Дружество 
включва въ себе си и. грижата _да · се _ покровител
ствуватъ и · подържатъ природнитt _ хубости. Между 
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последнитt. се редятъ: покровителството . на живот• 
нитt, на цвtтята и на гор·итt. Пазенето на. rоритt; 
кждето има такива, е една отъ го;1tмитt задачи на 

всички туристи безъ изключение. За съжаление, 
нашата красавица Витоша е толкова · по;.хубава ; ко
лкото по-отдалеко . се _наблюдава. Единствената при
чина за това . е унищожението на гори·тt ~ ~ ·пости

жение на т·ьмното минало и на непросвtтеното още 
настоящ~. ' 

Споредъ преданията и запазенитt исторически 
докум_енти, не много qтдавна, не само гористия поясъ 

но и l-JИЗКИтt ПОЛИ на Витоша, че дори до София и 
Княжево всичко. е било покрито съ девствени · ле

сове отъ дж.бови, букови и иглолистни гори : М~жду ' 
Княжево (Бали еф~нди) и София е· имало непро
ходими гори, отъ които еж се възхищавали на вре
мето си всички пж.тешественици, които еж. имал·и 
възможность да посетятъ софийското поле; Така из • 

· вестният0ъ турски пж.тещест·веникъ Е-влия Челеби отъ 
срtда;а на · XVII ~tкъ п_ише : Набли-зу (до _Княжево) 
се намира мtстностьта Бали ефендов.о бранище. То 
е една гж.ста гор·а, пр_еэ-ъ , която стрtла не · пр6!"fиква, 
куршумъ не работи. Тази гора е красива съ ·своитt 
високи до небеса чинари, джбове, тоriоли. Подобн'и 
се срещатъ . само . въ Босна, _· въ Равненскитt гори и 

_Чемрен~китt планини. Навсt·кжде изъ това бра.нище 
текатъ извори .. -. Чудна· е тази мtстность ! Отъ тtзи 
ИСТОричес·ки лесове СЖ Ос:rанал~ само отдtЛ.НИ ПО· 

_т6:Мци,_ които ' стърчатъ още като 'стройни старци ил_и 
_ грохнали хралупи _ изъ б9роват.а култур~ _надъ КнS!
жево. 

. . Витошк'итt гори . еж. били . запазени чаiъ до вто-
рата половина на · миналото . столtтие. : 

Презъ време на турското господство, Витоша е 
била единъ важенъ ру~арски центъръ за добиване на 
меко желtэо. Главниятъ ·поминъкъ на· селското насе-



ление изъ политв на Витоша е произтичалъ отъ доби
ването на желtзната руда. Последниятъ владетель 

на тази планина и кри_ящитt_ се въ нея минерални 
богатства е билъ прочутия Хорсовъ паша, адмиралъ 
презъ времето на rръuката революuия и великъ ве

зиръ въ последствие. Неrови_тt мадани, видни и са
мокови се простирал11 дори до Александровия мостъ 
надъ 'Княжево. 

Споредъ изучванията на покойния и мноrозаслу
жилъ на младата българска · природоизпитателна на
ука професоръ Г. Златарски, работата на селянит·в 
е била ангария. За една кола желtзна руда селянитt 
полу_чавали отъ пашата по една кола дърва и една 

кола въглища. Денонощното · производство въ Вла
дая било около три расвачи ( кюлчета) по 120 стари 
оки, ---:-- порядъчно количество за тоrавашнитh при

митивни производствени средства и неволенъ трудъ. 

Обаче следъ смъртьта на Хорсова (1855 год.) не само 
че западнала рударската индустрия, но така еж.що еж. · 

били унищожени и rоритt по Витоша. Софийскиятъ 
_мютесаривъ Османъ. паша да;1ъ широка свобода . на 
разрушителнитt инстинкти на потисканата селения и 

тя се справиJiа по своему съ · девственитt гори, които 
охраняваJiи по-рано пазвантитt на -Хорсовъ паша. 

И до сега личатъ естественитt и изкуствени 

вади, съ чийто води е -промивана почвата и се срt

щатъ купища сгурия отъ отдавна заrасенитt видни 

около Златнитt мостове. 
СJiедъ унищожаването на гqритt, Витоша се 

превърнала въ пастирски центъръ. По нейнитt со
чни пасбища пасли голtмитt стада на панагюр-

Вито°:1а нрезъ а прилъ 

скитi; джелепи, които следъ Хорсовъ nаша станали 
владетели почти на цtлия витошки масивъ. Мtстото 
на което е построена хижата Алеко е било владе- , 
ние на старата джелепска фамилия Хаджи-Деянови. 
Но съ освобождението на България едрото ското

въдство западнало окончателно. Въ еж.щото това 

време нtкой отъ старитt храсталаци били запа
зени и въ послеа.нитt 40-50 години се издиrнаJiи 
хубавитt днесъ смръчови гори подъ Резньоветt и 
Селимиuа, кж.дето се издигнаха дветt туристически 

хижи. 

Оrъ освобождението на България вече изми• 
на половинъ вtкъ - достатъчно време за да проличи 

разликата между дветt епохи. За rолtмо съжаление, 
що се отнася - до горското дtло на Витоша не мо

жемъ да се похвалимъ съ нищо. Досега тамъ не е 
досадено нито едно дръвце нито отъ държавата, нито 

отъ общинитt, нито отъ частната инциатива. 
Затова инициативата на а~ековци се посрtщ~а . 

не само съ съчувствие, но и съ пълна rотовност-ь за 

всестрана подкрепа. 

За организирането на тази · симпатична иници
~тива е изработенъ и специаленъ правилникъ. 

Подготвителната работа е вече започната·. Съ 
съдействието на Министерството на Земледелието -
Отдtление за rоритt още тази пр_олtтъ ще бж.датъ 

засадени първитt 40,000 барчета. Залесяването_ ш.е 
започне отъ хижата и конuентрично ще се разширява 

къмъ Резньовеrt и синитt. скали при Петровъ rробъ. 
Новат~ културна инициатива на -алековци заслу

жава най-широко съдействие. 
п. д. 

акв . А.11 . 6ожttнов), 
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_ (географска беле~,ка). 

- - . . ' . ' 

Въ ЩJскриптОМJJ ~ъмъ - статията ~и „Чудо" (Раз : 
ви,r6ръ бр_. 177) съобщихъ, : че между Рила и Леринъ 
има СаМОСТОЯТеЛЙЗ планина : riO-BИCOKa . ОТЪ 2000 М ; , 

. КОЯ1'0, !ie е . ПОЗ!iаТа на rе.Ографитf. ~атО Отдtлна та
.·. къ~:з,. _ : . въ· _немската · генер·ащ.1щбна карта ·: е отбелязана 

J{ато Л~РИ!-IЪ ,' а , въ· нашата· -- като . Рила. . , 
1Тази шщнина се н:ариt~а отъ населението днесъ 

l{Ыiо1пна или Капатово .. . · 
.. Запитаха ме . с:,ь · rtисма, .защо я .~читамъ за са;-

мостоятел1:1а планина. ~ 

.. . · .. Прос_торil.~тt ~·асб-ища по~ Рила, ~ъпотна и Ле
, ,ринъ :· сj били владения на турската: аристокрация, 
ко·ято ·· -г,резъ rf6следнитt два вtка · на ,· отоманското 

- iзл~диче~тво · с·е амби·цирала въ скотовъдство на м~ого · 
.... .. • ' 1 

девствения разliожки · боровъ лесъ Ilрангалица); _ кж.
.дето извира Е?истрица, ·носи днесъ отбелязан6ю въ 

картитt название Ай-Гидишь: А тази равнина д,;t.тщ 
Рила от1э 'Къпот·на пл~шша: на . северъ .-"- Ай-Гид~къ 
- е Рила, на югъ 13еднага почв& Къпатово или kъпотна. 

Ай-Гидикъ . е турско -название и· значи:- л ж. тек а 
и л и п· р ох о д ъ към :,ь -с в е т е _ц _а. 

Смятамъ че това название·"отбелязв.а почването 
на Рила _т. ·е. тукъ по_чва П,?:анината „'!с1а светеца". -

Турцитt ~ бегове . и овчари - които еж iвла,
деяли шiс·бищата · тукъ, не с~ . могли ·да не схванатъ 

· дъ[Iбоката разлика_ ~ежду дветt планини. 
Ай-Гидик-1г е величественъ ~жатъ, многоводенъ, ,, 

со1!енъ, който бавно но ~еnречупвано се издига до 
самото . било - на Рила и 
върви · близо . 20 . кriм. -на 
ширъ (непре~ъсвано отъ ни
какъвъ лесъ GОчно · пасби
ще) · до самитt извори н,а 

Радюва ptiщ (наti'-вщ:окия 

, прйтокъ на _Рилс~ата рtка). 
· Тъкмо .обратното е съ 

·. рел'ефа на . J{ъпотна · · пла-
. н·ина южно > отъ долината . 
· на 13истрица. Той е · ,едно : 
стра·шно нащор.бено чер- · 
ногорие. Тази планина е 
нtко1·а жестоко · раздруса
на . . Издига с.е еж.що бавно; 

· kато Ай Ги1цшъ, но на бли- · 
за киломе,търъ и половина 

разтояние , ЧОВЪШК!'fЯ кракъ . 
:· но. е ·могълъ да . прокара 
пж.тека: озж.били се - (лег
Jtали) четириж.rлени бло-. 

· кове, грамадни, 1<ато моно-

.. Jшти. . По · тtхъ расте рt-
Пцр!!нъ; ~ТJfедна Фот .. -К. х. _~>ад<_>новъ . · . .п.ъкъ и неве_селъ (раскри-

- . _ , ._. " _ . · венъ и нисъкъ) боровъ лесъ. 
; широка . ржка : , J:lj,~-aт_a HQM~HI<-Jiaf ypa . н~ щ~би'щата Такъвъ е ската; по който. се достига - билото - на близо 
ту.къ ·.л ДО щ1есъ: е ,owe. тypq_Ki::~ ··-~ -.. св:ь:рзща съ·· ба- 2000-м. височина.· А 1укъ вече се , открива „ О б ш иsр' н, ь 

~}ч·ид (к<>ш~ф11) :::-- сущаНск~1::р.~ft:ск11· · и пр._ . п · о ле · на . повече ◊-тъ 15 _ ю1м. ш11рина. То е почт.и 
, - Така турцитt с~ ·щэ~у~:йли-- по ч_исто сrопан- равно; северната r~ол6вина ·съв.с~мъ безводна, издига · 

с1н.1 интер~с:Б ; -:-:- , ~ного „бсдо.вно - тtз11 планин~. . тукъ-тамъ -ма_лки • ~-ърхо'ве, · отрошени и почернtJiи 
·,· Като · се .. водя - от-ь характера_ на тtхната (тур• ., отъ. бури ·и :пекъ. · Е.двамъ въ южн.ата -половина раз

- ~ката) )HO\\'IИtIKJiaтypa , н~·мерtJХ~, ; че и' т_t не . еж. . се .' ·тителносыа в~че гали окото, но даJiечъ_ не напом~я ,. 
, излъгали · въ I самdстоят.елн~н; характеръ на К1>потна . Рила. . . , 
планина. : · · И най--. 09икновениятъ пжтникъ ту,къ нещ:жоле: 
·_. -,~ _ Турцитt не одухотв.оряват~ природата: .. тtхщiта би~о би решилъ :. нашата_ карта тр_:l,ба да се ко_регира, 

,.· ·щ~минк~атура се придържа строrо' ИЛИ • ◊ очебиющъ .,- Рила nq'чва отъ Ай-ги~икъ, аплаНИ!iаГ-а южно отъ . 
·. харакrер;ь tia мtс:r-ностьта, или о.името_ на - притежаiеля доnината на Бистрица ,. е или Н~ЩО , от"д~щIО, цли 
и 'връх.ъ на Р~ла: Ка,ра Меретъ . т. · е. : t;Iерца,Пр"окле~ :ф_tбва да се причисли К'ЬМЪ Перинъ. , .. . '! ,:- , 

ЩЯ; ',връх:ь- ,, ·на Gт;ранджа_ i Осма!-JЪ ба°Ifръ-, връхъ Ji'a • _В1Jечатлени·ето з.а самостоятелно~гыа на Кълотн~ 
.: ' Стара планина: Мара -Ридикъ или м·и·ара _Гидикъ -т. е. планина отъ югъ, КЖ.J.('ето Пре,iщ:л-ската Клисура я дtли 

пж.т.ека, прехЬдъ · на Мара или п~тека~ преходъ· презъ . от.ъ Гидикъ, не е тъй · сигурно. Вододtла между Мё• 
.пе1цери~:t ). --• . . . - ста и Струма върви п,о ниска седловина,_ която. бавно 

Северния _брtгъ _ на тt_сната р~внина ( току надъ слиза. отъ Перина, обаче н.е тъй- 'бавно се ,издига 
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~ъм:.ь ti:ъ~о·тна. 1\къ ·е мtст·ностыа tlредялъ: навtрно'; . , йъзл·иэането · и ~лизането - отъ _ къмъ Разлога .; е 1 

това_ , на·звание. , озна~ава :.- предiщъ- между Места и · подвигъ · даже · за туриста; Възлизането отъ -къмъ . · 
С~рума. Но при едно . по~взирчиво разглеждане, то е Ай-гидикъ съ натоваренъ добйтъкъ _е яемислимо .. •Не •·. 
„IIредялъ"; и ~еждуЛер,инъ и·:къпотн:а. Наис_тина сте; е много по~nеко и отъ J<~МЪ Перинъ. · Само ОТЪ · КЬМЪ 

·и ата на .. ПОСJiедната :iу~ъ не е ТЪЙ .щърба,- както е Струма I плаю~ната, .е r;IO~ досrжпна. ' ,.. • 
срещу ; Ай-гид~къ, · но пакъ изведнъжъ се·, издига Така названието kanam-oвi:J, напълно посреща · 
страшно стръмна и <;тОи по-висока и по-сто}Jовата .· · шаблона въ турската номинклатура: ·строго покрива 

-срещу все- по-снишавания . къмъ за_падъ Перинъ. орографския характе ръ ' на планината. · 
Благодарение само на тоя релефъ . на дветt. планини _ , И Ьтъ кащт-:- ова е ·обр'азувано бълсарското На-

. тукъ, мнозина отъ · интелегенцията въ· Раз:лога ечи- патово (както' _еж.: Севлиево отъ селвилиова т. е. п'оле 
татъ Къпоч:на като пр.одължение на необят11ата и l\iO· на ,топо:11итt. Карлово отъ - Каарли.-о~а _т. е. снtжно 
гущ~ P~Jia:: Р~збира се, 'едно rе_олог.~чн-о .прох~ва1:1е поле, Карлуково _ отъ Каа рлък-оваси т. _ е. поле - на 
~а: ,планин.ата ще рёшJ-1 · по-точно въпроса. Вероятно _прtспитt и т. н.) · · - :- · · · 
това е една срtдищffа верига, идяща У.:ли dтъ Родопитt . Допустимо . е и - н: азванието -Къrtотна да е . про- . 
(и е била щес·токо q:речупена, та· е дала мtсто на Раз- . изводна от~ 'Капатово. о~ончан·ието „ово" у насъ 

. ложката котJiОвина), - · или е f!РОдължение и издигане · върви· съ номинклатурата: на поселиiца,-=- не: на плз- · 
на Малешевскитt планини. Къпотна на занадъ не се нини. За нашия народъ •' планината е J-Ieщo одухотв6-
много снишава и че-ртае д·ьл_- бо~ата клису;ра на· - рено и носи отсечено име, като чо_вtкъ -отъ мж.жки 
Струма между Г6рна-Джумайската и С,имитлийска или женски родъ: _ Перинъ, Рим, . Люлю-i'ъ, Витоща, 
котловини. ' Странджа, JU~(pъ, Бабуна _,:,и пр. · Тъй- к~то ; къ·потна -

Названието на планин.ата _.би· могло,._· навt'рно, е . високъ и обшир:енъ :. масивъ то . И назвцнието · м·у . 
с,жщо да подчертае самостоятелния и характеръ . . то-_ не · може - за Н~ШИ·Я народъ - да звучи к_атсГна• 
сигурно произхожщ1 отъ турската . номинкJJатура 11 зван-и е J-Ia нtкакво посе.ri'ище. 
първично ще е било Капатова, което значя . затво · · - ~ · · . 'А. Страшимиров~. 
рен.о поле*. Високото. и необятно .б.ило на Кьпотна 
планина е грандио?но . плато отъ. най-малко _200 {{В. 
клм., . което е наистина · затворена поле. 

t - Бат- ова .между Варна и Балчикъ е ·образуванЪ .си- . 
гуръ отъ Б'ат!\Jъш-ова, потънало поле · 

. , . ,• 

! . / ' • "* .,· 
; . 

~ ]VIO·tt _Ъ . · :В/IАН,Ъ· 
nърв~т_о nреминааане '_ GЪ , . ·ек.и отъ Courmaye.ur э·а ф1amon.i:x, . i7.~ 21 , апрQ~ъ 1-~24. 

<?;ъ : Ру .ttо-~фъ . ф~нъ · уарнвръ *) ' . . , ~ ~· 
. \ . . . .. . -, ,) ' 

Пжтуването съ ск·и, то.ва . е .:~ висшата · цtль на , Макинац~; тt · пре_м1;1н~ли- планината оrъ Смахюте- , 
~лпийскитt скьори. Онtзи пж.тиiцаJ които ·_ ни даватъ' · за Гран~ь Мюле. Онt~~, · ~оито пър~и 'се опитали д~ . 
малко разнообразие презъ лtтото й затQва rи из~ : се изка1.1атъ съ ек~ ;С~ .от_каза,!_Iи порад_и ; студd~ет:в . и 
бtгваме~- ни достав5JТ,Ъ истинска 1щслада презъ _зиr,tата. - бурит-в :_ Най-добрит1> италшшски алпинисти· , сж. ·,.- взи
Има вече , много време отъ какъ Вилхелмъ Пау-11ке _-и . мали участи~ въ тtщи · р~ич1, · , но . усл.овията никога 
:Викторъ фонъ Боклеръ отъ академическия ·а1шийски · не еж. -,ги ,благ0.приятствували. Презъ _ 1944 г. _два , . 
клубъ въ· Цюрихъ еж прекръстосали Бернскитt пла~ опита пропаднаха ·при До~ъ . дю Гуте.,. f1резъ време 
нини, · а Роберт1> Хелбинrъ _ - Валисъ. Това. бt.ха . на Олим·пиttс·китt игри · излетни_uи отъ Щащ>Ни лро~ 
най-значителнитt излети съ ски въ Швейцария. Следъ никнали. r,1резъ Гранъ Мюле до тамъ, нq би,л_и ·.при- _, 
това; последва.ха излети до Силврета, Бернина, Гор- . нудени да се . n'овъ-рнат:ь ... Една ,поголtма италиян<*а . , 
нитii Алпи; Готардъ, Бе.рнс.кия ОберлЗндъ; Ш~ейцар- · гру_па се опита презъ, март:ь отъ Курмеьрръ и : .и~а 

' ския · мо·,н-ъ Бланъ. Къмъ това моrатъ да се: прибавятъ . ДО толкова успtхъ-, че . могла да прем11не Домъ дю 
-Грейск11тt AJinи, което се , извършв'а оба~е малко . Гут~, _но следъ като .оставила скитt в:ь ДОМ){(QТе. ;Р~3Ъ 
по-късно. Като последна· и най-голtма з~дача о·стана да достиrнатъ върха; .тази група се върнала ,въ Гранъ 
11рещшава~ето -на Мон:ъ :Бш1нъ. Като преходъ' за ·ски .. Мюл~ и I.Па~о~ни· ., •. . . . . 
ТОЙ стои· еди'нст.венъ въ Алпитt. . . , . - , . Това изкачване ме занимава _отдавна и азъ ВЪЗ• . 

Зимни изкачван·ия на Монъ Бланъ еж. често . 1:1з- намерявахъ да го изпълна на нова го-дина 1924. Едно . 
вършвани както отъ къмъ Курмеьоръ, така и отъ нещастие ·- обаче въ . Ортлеръ ме възпрепятствува. ,r, 
Шамо}ш, но вннаги и311етницитt еж ·предпочитали -· Трtбваше ли толкозъ отдавн_а носени мечти да ·_изчез- · 

' да _се връi:цат1> · , п~ сжщия пж.ть. рървото ЗЮ,ШО . из- · натъ? - 'Мойтt крака бtха въ такова~ ~ъсrояние, ·че 
· 1,<ачване е станало. отъ къмъ _ Курмеьоръ и.а 5 януарий предварително не· можеше и дума да став·а эа излети 
1888 г. ОТ'q Виторио CeJia, В. А. Донкиuъ и ·Х .. Фоксъ · ·съ ~ки. Бъ срtдата· на мартъ се поподиrнах1, и по_ч• 
съ водачи.тt :_ Ха~съ ,Фишеръ, Емилъ · Рей, ~ Дщ:iиел~ нахъ да се упражнява,мъ въ самотни пж.туван·ия презъ .. 

*) -Загиналъ на 14 юлий 1924 г. при Финсiеразрх~нъ. · Силврета, безъ да подозирамъ, · ч_е италиян~итt еж.що 



hравеха п~езъ това време свбйтt опити къмъ Монъ 
Бланъ. Презъ срtп.ата на априлъ се сдобихъ съ малко 
свободно време и а_зъ веднага решихъ да изпълня _ 
моето желание. Моя приятель У J,Iрихъ Виландъ и азъ 
заминахме презъ нощьта на 15 априлъ отъ Цюрихъ. 
Едва стжпили BJ> влака , ние почпt съжелявахме за 
нашето ' Рf~ш·ение. Почна да вали и ВЗJJЯ цtла нощь. 
Въ 9 часа · 15 мн. стигнахме Орзиеръ и заминахме 
веднага пр~3Ъ Прадъ де Фортъ 33 <{>ерре. Малко мо
жахме да си служимъ съ скитt. · Съвършено измок
рени пристигнахме къмъ обtдъ пр·и малката хижа 

• Ферре. Следъ единъ топълъ чай потеглихме къмъ 
Колъ дю Гран·ь Ферре. Потжвахме, снtгътъ бt стра• 
шно лошъ; значи трtбваше много да внимаваме и 
сё пазимъ отъ : лавинитt. Скоро попаднахме_ въ rжста 
мъгла . и трtбваше да се ос_ланяме само на компаса. 

търъ. Най-хубавия~ ltзrJieдъ оfъ тукъ· е къмъ !rиR 
де Трелатетъ съ. грамацнитt увиснали глетчери. Сжщо 
билото Бруилардъ е чудно отъ тукъ. · 

Скоро ни напустнаха тежко натоваренитt во- . 
дачи и отъ тукъ -нататъкъ бtхме предоставени сами 

на себе с,и чакъ до връщането ни въ Шамони 'На 
Великдень 1924 ~ 

Къмъ 1 часа и половина напустнах-ме убеж"и
щето си. Единъ стръменъ скатъ, презъ който трtб-. 
ваше да носимъ скитt ни отведе до глетчера Домъ, · 
Нощьта бt ясна и ние можехме да се движимъ СВО :
бодно безъ фенеръ. Наденахме пакъ скитt и се ПО· 

. катерихме . бавно къмъ ' гребен·а · на Егий Гризъ : 
Страшни пропасти и· стръмни скатове ни принужда
в~ха да правимъ г_олtми обиколки. · Нашето снаряже-

. ние все не бtше въ редъ :_ ту се скъсваше нtкой 
ремъкъ, ту нtкоя .връзка; бtхме възбуден·и. Следъ 
едно ,цълго преко пж. туване по напразление ко·лъ дю 
Домъ за нещастие пререзахме една лавина и цtлия 

. скатъ iючна да се движи. Въ тъмнината не забелt
захме голtмаrа опастность и бtхме повлечени. Свли
чането обаче скоро спре и ние успtхме да се из
ровимъ отъ снtга. Къмъ 8 часа се намирахме вече 

-,Внимателiю се движехме все напредъ и моя прият~ль 
си изпъл,ни блtскаво задълженията, защото само на 
петдесеть крачки отъ височината на прохода ние до
<;тигнахме. билото. ·Слизането обаче къмъ Пре де Баръ 
изщеждаше ужасно. Дрезгавината бt настж.пила, на- · 
вс1жжде тъмно и мрачно. Това ни с'rруваше наистина 
не малко трудъ. Ската - за.почна да оживява и скоро 
бtхме принудени да свалимъ скитt. Бавно .се прояс-

-- подъ Егий Гризъ и смtнихме скитt съ . желtзни· 
котки. Още въ горн:итt краища на глетчера, подъ" 
билото, бtше започнало да духа, а когато стигнахме 
на хребета бурята- ни· почти събаряше. За нещастие 
бtхме при това завързани . и това ни пречеше да се 
движимъ така напредъ. };два бtхме горе и ни стана 

. няваше небето, почн·аха да .се виждатъ и звtзди. Въ 
Ла Ваmей, из1-щкнали като отъ облацитt, се ·мtрнаха 
приказно ·остритt зж.бери на Пьотерейското било. 
Гледката на този сХОрдъ хребетъ на Алпитt е нtщо 

. вълшебно. Небето · ставаше все по я.сно . и съ нова 
вtра ние ·забързахме надолу · къмъ Кур~еьоръ. Въ 
23 часа почуках,ме на вратитt на хотелъ · Савоя. 

Следния предобtдъ прекарахме въ покупки и 
приготовления. Тукъ чухме за първи пжть за ита
л_иянскитt излети. Точни_; подробности обаче узнахме 

едва вечерьта. 8ъ 14 часа напустнахме Курмеьоръ. 
Половинъ часъ по-късно · вече ·можехме да си слу

~имъ съ скитt и„ с_е покатерих_ме бавно по Валъ Вени> 
· Вре!'!fето бt великолепно, никакво облаче по небето, 
но по върховеr-J> бушуваше страшна буря. . 

На- Велики . петък:ь потеглихме въ 4_ часа и се . 
~закатерихме презъ грамадни морени за Миаже глет
черъ. ~Безкрайно ~и се струваше това изкачване презъ 
почти равния r11етt1еръ, до като да стигнемъ въ под

-ножието · на гребена Егий Гриtъ. Но тукъ ни об -
хва~а силенJ> ''вtтъръ и ни даде да разберемъ какво 
ни . очакв~ дрirия де1;1ь. Ло стръмнитt ·скат_ове, наб
раздени съ лфшни, които водtха нагоре к-вмъ _Дом
хюте, тр~вацн~ д.а .н-()симъ снtжни обуща и затова 
се движ·ехме ·}fнoro ' бавно. Само да намеримъ хижата 

; J;" , 

бt цt.тiа мжt<а, защото тя бt съвършено заснtжена 
отъ КЪМl> западъ . . Бt'хме: се изкачили затова твърде 
рисоко· и трtбваше да· се връщаме. Въ 13 часа 
стояхме Qредъ хижата. Скорq слr:дъ това се · появиха 
двама водачи отъ Курмаьоръ, дошли да смъкнатъ 
рставенитt отъ нашитt предшественици ски. Опита

хме . се да- захванемъ огънь и изкопахме отъ начало 

е.цна каtrtина въ почти 2 l't{eтpa високия снtгъ. Следъ. 
2 часа напразенъ трудъ се оставихме отъ ~щвенеrQ 

- и използувахме ·-нашитt · прибори. - · 

· ясно, че по-нататъкъ не може да се върви и реших

ме да се върнемъ. Настроението . ни съвсемъ бt от~ , 
паднало, когато слизахме по сж.щия пжть. Къмъ 

, обtдъ стигнахме Домхюте, отгдето бtхме тръгнали 
преп:и 11 часа съ такава самоувtреность. Тамъ горе 

. бушуваше още бурята и Монъ Бланъ се криеше въ 
заплашителни облац~. Следобtда прекарахме въ 
спане, ядене и сушене на дрехитt - Запаси обаче 
имахме малко и трtбваше· да пестимъ. · 

Малко _следъ полунощь напуснахме отново хи
жата. Тозъ пжть се движехме по-бърже, всичко оти

_.ваше добре, а и вж.же10~ не ни пречеше, защото по
чиваще спокойно въ раницата. Още въ 4 часа бtхме 
на Егий Гризъ и се покатерихме веднага къмъ Домъ 
дю Гуте. Азъ носехъ моитt ски подъ мишниш1та, 
док·ато приятеля ми ги мъкнеше следъ себе с·и. Bt- , 
тора духаше още достатъчно силно, но все не както 

предния день. Скоро нагазихме рохкъвъ снtгъ и 
само на било:го имаше малко твърдъ снtгъ. На го
лtми · разтояния .ед~нъ отъ другиt така че нtкой 
п~ть не се , виждахме, се, кач!Jахме бавно нагоре. 
Скоро обаче попад1;1ахме въ гж.ста мъгла и бурята 
започна. Скит-в на моя приятель бtха вече два пжти 
прехвърJiяни отъ ,,вtтъра презъ върха. Времето все 
се разваляше, но никой не помислюваше за връщане~ ...., 
Вече мислtхме да сме на Домъ, но това било едиц:ь 
преденъ куполъ и пжтя · на ,натат:ькъ бt въ неиз- · 
вестность. Нашитt вълнени шапки бtха съвсемъ за- • 
мръзнали '•И . дъ1iги дедени бради висtха по гърдитt 

Хижата е сравнително доста , за~азена от1_:~ вt- ., ни. Ед~а о:гваряхме очитt с_и, клепки:rt бtха прето-

:. 



варени съ ледъ. Най-после стигнахме истинския 
Домъ и тамъ небето се проясни малко. 

Трtрваше ли да · заминемъ направо за . Шамони 
и да зарежемъ Монъ Бланъ? Бурята ни бt доста 
съсипала, че едва Шf бихме се решили- за това; трtб
ваше да съберемъ всичката си · енергия- за · да оду
шимъ желанията ..-.а тtлото. Въ Колъ дю Домъ за-

. бихме .скитt въ cнtra J-1 се покат~рихме къмъ Ва~ 
лотхюте. Искахме тамъ да потърсимъ малко защита 
отъ вtтъра. Но.· скорq се . отказахме отъ тази на
дежда, когато приближихме по-близо. Пр11бежището 
бt из_цtло ?tло, една ледена сте~а . закриваше всt

_какъвъ вхо.дъ. Щастливи бtхме да намtримъ друго 
убежише; дето можехме за момеJ-Jтъ да отдъхнемъ. 
Но 1:1 _тукъ не изтраяхме дъл_го . Времето се бt до
статъчно оправило и по-нататъшното изка'-,lв·ане къмъ 

върха лежеше ясно предъ насъ. На rолtми разтояния 
единъ отъ .nру·ги се качвахме н~горе по Турмете
rратъ къмъ върха. Колкото бt възможно използу
вахме западната страна на билото за да бждемъ за
пазени отъ бурята. По-нататъкъ обаче бtхме прину
дени да се -ДВИЖИМЪ по самщо било И 1 рtбваше да 
внимаваме да не бж.демъ отхвърлени отъ вtтъра. 
Точно подъ върха ме пресрещна моя приятель, който 
бt достигналъ вече най - високата точка и сега бързо 

търсеше едно защитено мtсто. Сµедъ 3 часа отъ 
почивката на Колъ дIQ Домъ пристиrнахъ и -азъ на 
най-високия куполъ. Едва се мtрнахъ - rоре и веднага . 
се обърнахъ кржгомъ и бtгомъ потърсихъ Ви.тiандъ, 
когото намtрихъ въ едно закътено и защитено м-в
стенце. · Времето се бtше в_еJiиколtпно промtниJiо, · 
въпреки силния вtтъръ грtеше СJiънце и една 

· приятна топлота се промъкваше до треперящето 

тtло ... 
Предъ насъ се намираше Тр_елатетъ, който ни 

импонираше толкозъ много отъ хижата. Сега той · 
лежеше 900 метра тамъ подъ . насъ и се губеше като 
незначителенъ -образъ въ другото . хълмисто море . 
Тамъ пъкъ далече се забелtзваха засн~женитt ска-

. -тове на Парадизо, гдето се ·хл~;згаха нашитt ски 
преди година ... 

. Отъ Колъ дю Домъ поносихме малко нашитt 
дъски надолу до къмъ Гранъ Плато и тамъ ги на

дtнахме. Снtrътъ тукъ бt веJшколепенъ и въ гладко 
хлъзгане полетtхме надолу къмъ Гранъ Мюле. Тукъ 
б_tхме съвършено защитени отъ вtтъра и можехме 
д3: · се наслаждаваме отъ пжтуването. Леденото обле-

-кло се ст9пи отъ насъ, жилеткитt изчезнаха въ ра-' 

ницитt. За нещастие обаче тъкмо предъ · Гранъ Мюле 
се . счупи една отъ · с кит-в. Въпреки това къмъ 16 ч. 
стояхме .на · Жонксионъ и тукъ за първи пжть се· 
зав1>рзахме. За по-нататъшния зименъ пжть съвсе~1ъ 

· не бtхме ориентирани и 3З нещастие-опитахме да 
слtземъ презъ Монтанъ д.е ла Мотъ. До къмъ Монъ 
Корбо всичко отиваше добре и ние се движе~ме спо• 

КОЙJ:10 напредъ, ма.каръ че стръмнината бt твърде 
rолtма и трtбваше да · но,симъ . скитt. Опитахме се 
отъ начало д_а слеземъ по Мрнта1:1ъ де ла Котъ о.:r.ъ 
къмъ Шамони, но трj.бваше да се повърнемъ пор~ди 
пропаститt и така къмъ 19 часа бtхме _пакъ при . 
Монъ Кор90. Опитахме се и отъ друr~та стран~ но 
безполезно . Къмъ 21 часа и половина решихме да се 
оставимъ отъ всtкакъвъ цруrъ опитъ и ··да прено-

- щуваме. Б-вхме вече 20 часа на пжть и ~дна почивка 
бt необходима. На едно сухо запа_зено отъ вtтъра 
мtстенце прекарахме _ нощьта безъ много да . мръз
немъ. Дълбоко тамъ нtкжде блtстtха лампитt на 
Шамони, гдето би трtбвало вече ~а бждемъ при нор
мално време. Но на · насъ които скитаме безъ водачи 
подобн(} нtщо често се случва: за ви_сокитt. и опасни 
мtста ,!;ние сме внимателни и пжтя за тамъ разучаваме 
по- рано, за слизането обаче отъ хижата всtки се 
надtва да налучка пжтя _ и за това често се сбърква. 
Въ случая ние и 'безъ това много не разпитвахме, 
за _да не • възбудимъ подозрение-. За това трtбваше 
сега да се задоволимъ само съ супата. Една наистина 

доста uълrа нощь . ; . 
Нtмахме вече никакви запаси и когато потегли

хме въ· 5 часа трtбваше да се задоволимъ . съ малко 
чай и захарь. Снtrътъ бtше отвра1ителенъ и съ 
rолtма мжка, често съ мъкнене на скитt пристигна
хме най-после следъ 3 часа при Жонксионъ -Преко
сихме глетчера Босонъ до подножието на Еrий дю 
Миди и по неговата северна страна слtзохме надолу 
къмъ Пиеръ а л 'Ешелъ. Прекосването ·до станцията 
Пиеръ Поантю б-в твърuе неприятно ~ -трtбваше 
много да се внимава защото пжтя бt още заснtженъ, 
а снtгътъ твърдъ като камъкъ .. Много бавно се при .. 
движвахме напредъ кат~ държахме въ едната р.жка 

пикела-готови . да r() забиемъ, а съ друrата-скитt 
_н_а . рамото за балансиране. Това б-вше н~й-тежката 
часть отъ слизането и ние си отдъхнахме когато при

стигнахме Пиеръ -Поантю. Както по късно разбрахме 
би било по-добре да продължаваме прекосването ПО 
подножието на Еrий дю Миди и после flепосред
ствено·_ да слеземъ rio наклона къмъ Шамони_. Скоро 

-започна да вали снtгъ и дъждъ,· но -това не ни пре-
чеше вече, защото крайната точка ясно · личеше предъ -
насъ . Много още потъвахме и доста неприятности 

. претеглихме до · като да стиrне·мъ желtзницата за 
Шамони. Малко преди 14 часа пристигнахме въ .ю

·тела де ла_ Гаръ. 
Преминаването на Монъ-Бланъ но- обратна по

сока не е · за препорж.чване nоради· това, че билото 
на Еrий Гризъ _ е постоянно заледено, а и пжтуването 

съвсемъ не е приятно. При тtзи зимни излети винаги 
трtбва да се има предъ видъ силния вtтъръ, което 
затруднява употрtбата на снtжни обуща~ · 

Из~ Die Alpen. · 

Отъ нtмски В. 
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' Навънъ; въ: равнището, изъ подъ стжпкитt на 
•' забързалата се вече богиня Флора' . ~икнатъ едно 
следъ друго· цвtтята на пъстрия пол·ски килимъ. Ще 
минатъ -още нtколко недtли', ' Нейното топло ·дих.ание 
ше Се ' усети И' ~О СКЛОНОветt' НЗ ' ПЛаН~НИТt, Ще 

,. бжде волята й,r и тtхнитt кам~нни плещи ще ожи
вtятъ. Ще се зана:дпреварятъ · по тtхъ, · каточели за 

да участвуватъ ВЪ · КО~Курсъ ~а :красота, · ВС'БКаКВИ 
·цвtтя. 

оХаберлеа . изъ Урумовъ 

Тоrазъ~по сkлоноветt на: Централни~ Балканъ 
и на Срtднитt Родопи · ще се · разцъфти и · ,, цари

·цата" на та:м9шната растителность ; ще _цъфне ху

. , ба вата · Haberlea. 
Това раст.ение · не е така голtмо ~е да спъва 

.минувачитt. Haberlea-тa собствено не расте и- на 
пж.'тя имъ. Нейнитt. розетки отъ кожесrи, тжло на
зж.бени ло . краищата си, лttста съ благородна сма-
раrдена зеленина, · еж. лtпнати ·- по ·отвеснитt скали, 

,главно. изъ itхнитt пукнатини и нtкои тъй много и 
така наблизу; една д.о др yra, че придаватъ на об .-

, . ширн_и повърхнини , своя особенъ колоритъ. На не
много дълrи дръжки се крепятъ ,виолетови, често съ 

червеникавъ отенакъ, или пъкъ почти син~,,1, цвtтове. 
Тtхнитt проточени въ долната си· часть като трж.

бица венчета еж. посипани отвж.тре съ по-тъмни 
петна. . . . . · 

Haberlea та не е между ония растения, които 
оте~:-чаватъ съ широко разпространение навсtкж.де из ь 
полета и планини. Тя е чис-;о ба.тJкансf\и жител~ _ и· .с~ 
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една очуд~аща упоритость се държи само на нtколко 
нашенски мtтонаходища. П.riанинитt извънъ грани-• 
цитt иа Бъ·лг~рия не познаватъ това цвtте. · 
' '"'~ Haberlea ·има съв,семъ малко ;,сродници М'ё{Кду -
растенията на цtлия европей.ски континентъ. Сродно _ . 
ней · е -цвtтето ·:Ramondia, гордость на сръбскитt 
планини, друrъ ВИДЪ отъ което населява Il!fринеитt 
Въ ·близки · родствени отношения аои :нашето ра
стение . още . и съ Jankea, . флористиченъ · елементъ 

- на планината Олимпъ. Tt, тритt, образуватъ e.ri~o 
· затворено ~роднинство, стояще изолирано срtАъ · ос
таналата европейска растителнОС'IJ,. Ч~къ въ тр6nи
ческитt мtcra; · въ неточна Индия и въ ,·малайск-ия 
архипелаr-ъ, растатъ: друrитt имъ' сродници ,' 

Но: тов.а не ще юiже, ч·е· Haberlea ·е· т~ропическо 
· · цвtте,· :заселено . i<Ой знае п·о .. какъвъ на чинъ у'' насъ. 
Не. Нейна родина еж. · оълrарски.тt ; планини, отъ 

, ' които тя и сега съ една консервативность, присжща 
на стара · възрасть1 не · се отдiля. -

Счит.а се,··· че далечиитt riрарОАйтели , на т6ва 
растение, както и на други нtко11 разпространени и 
сега по балканитt р~стения, еж. участвували въ съ
-става на флората · ·пр~зъ време на Терци_ера, когiто 
и по нашитt мtста е владtлъ единъ благ?, съвсемъ 
различенъ. · ?тъ сегашния, кл_иматъ. Измt~илит-t се 
климатични условия следъ тази отдавна - изтекл~ гео

лоrична · епоха еж. унищожили, отчасти проrони.тi!1, до 

тоrавашнитt зелени · обитатели. Отдtлни _единици 
измежду тtхъ, 6баче, еж могли да се- удържатъ, раз-

. бира се, чрезъ едно ~:фиспособяване към:ь НОВИ!t, . 
:ПО·_сурови условия. Та_ка ще да е възникнала и На-~ 
berlea отъ своитt . терциерни прароди,те.iш, .които· ще 
да еж. могли да се · приrодятъ · · Кl?МЪ условията !:fa 
осо6·ния планински животъ · подъ единъ континента·-

,/ ' 

ленъ климатъ. 

Боfаницитt различаватъ два вила Hal;etlea .. 
Н. rhodope_nsis и Н. Perdinandi Coburgi. 

Н. А. 

* * * 

КНИЖНИНА 

·Die Alpen - Les Alpes .' - Отъ първи Януарий :r ази 
година Швейцарскиятъ Алпийски Клубъ слt своитt три 
издания: Alpina (официалния ме~ечникъ на к_J1уба), L'Echo 
des Alpes (меtечникъ · за . рсiманскитt секции) и Jahr-

, buch (годишникъ · на клуба) въ едно месечно списание -
Алпитrь (Ще Аlреп· - Les Alpes). · Клубътъ намира. че 
под'I!ржането на три издания /въ тия усилни времена озна
чава само едно разпокъсване на . сищпt и .интерес1пt, 
единъ недъгъ, който въ последнит~ години почналъ да 
става твърде чувствит~ленъ. Оrъ· друга страна специал- . 
нитt задачи; които всtко едно етъ тритt досегашни. изда-

. ния и· особено годишника на кJiуба еж удовлетворявали, еж. 
вече почти напълнq разрешеви, системното изучв~l!.е и 
ра~криване на _ Алпитt въ общи черти е привършено., и 
сега органътъ на клуба трtба · да има за . цель да обедини 
планинарската мисъль и· да разкрива на всички свои чле

нове въ възможно най-добра форма богатството на алпий-
ската култура. . 
· Новото списание на клуба обема две Уасти: една 

~ -литературна и една орrанизациоцо-новинарска. Първащ 



ще дава статии и студии изъ всички ·области, които мо.~ 
гатъ да предсiавляватъ интересъ з,~ планинаръ и люби
тель на Ал·питt : а втората · ще съдържа официалнитt. съ
общения на клуб,;~, · съобщения и отчети на секциитt (дру
жественъ щивотъ), планинарска хроникi малки съобще
ния 11 · новини отъ интересъ за члено~е:r-t на клуба, книж
ю-Jна и обявления . Въ списанието ще се · застжпватъ 
всички- национални езици (нtмски, френски, италянски и 
романс~и), като- официалнитt съобщеция и нtкои съоб _, 
щения на клоно.ветt се печататъ и на тритt официални 
езйка, а останалитt работи само на националния езикъ. 
Пр.аkтически две тр·ети от.ъ· съдържанието е на ~ нtмски и 
една трета на френски, а италиянски и романСf\И ёж за-
стжпени по слабо. . , · . 1 . 

ловъ, въ hродъ1лж'ение· на мес:еu.ъ ~и пол·овина "той я кръс-
. тоса на длъжъ и на ширъ, nроучв·айки . ;rлавно планинитt 
Люлинъ, • Витоша, Рила ;- Пиринъ_ и Стара - Лла.нина. Въпре
ки · неговитt 67 години проф. Пенкъ ·, с'ъ- пъргавината . . на 
юноша се изк~чваше ~а най-високит:t :,~ърхове .. на . наш·итъ 
планини. Долната снимка го представя ' на Мусала, · най-ви-

. сокия връхъ на България, пъкъ и · на U:tлия Б_алкански iю. 
· луостровъ; поздравляващъ отъ тамъ нашат1t страна, която 

· откри предъ . първия майС"t:оръ на географската наука без
брой интересни научни проблем.и и диени красоти , 

Отъ излезлитt ДО сега три книжки на „Ал.питt" 
личи, че новото списание на Швейцарск_ия . Алпийски клубъ .. 
ще върви на .първо мtсто между . вс~чки алпийски и ту- ; 
рис'rически списания, .били--· тt частни или .аружествени ·. 

· Къмъ всtка книжка еж приложени . на специыша хартия 
по десетина художествено изр~б_отенfi . репродукции отъ 
qэотогр~фни снимки, повечето в:а - цtла страница, а къмъ 
първата кни~ка ,е дадена . освенъ това и една цвtтна реп
родукция на акверелна карнша съ алпийски , мотивъ. 
И~искано и съ вкусъ редени, съ отбр~но съдържание и . 
художествено възпроизведени · илюстраuии „Алпитt·• за
служаватъ внимщшето на , всtки планинарь. Швеийцар
скитt ни д,ругари съ право могатъ . да се гордеятъ не 
само съ . Сf!оята дивна природа, но и съ. нейния духовенъ 
1 ; зразитель - тtхния новъ месечникъ 

п. 

· ТуриЗЪ'1:ЬТЪ въ Българ.и~ 1899 -:1924 съ следното 
съдържание: 1. · Дрончuловr, !{р., . Турисtъть и природата, 
2. · Козаров'Ь Г, Начало и бждеще на българската тури
стика, 3. Галчов'Ь Н., Новитt насоки на туризъма, · 4. Ба
лан'Ь Тод0ров'Ь А., Преживяно, споменъ, 5 . . Де//,ирадев'Ь 

. П., Мисли върху . българския туризъмъ, 6. - Додов'Ь Н. С., 
Съ Алеко в-ъ Поrановския монастиръ, 7; Цвtьтковr, А. Д. , 
Изъ живота на „Ро'допски туристъ", 8. t:озарев'r, П. Д-р'Ь, 
Туристически спомени и възпоминания, 9. Галчов'Ь · Н, 
Три- дни въ Пv.ринъ, 10. Пtьйо, Двадесеть и петь години 
Българско Туристическо Дружество, 11. Приложения. 

- Книгата, издадена още миналата -година по случай 
25 годишния юбилей на дружеството е· снабдена .и съ 20 
снимки на известни наши красиви и дивни , български кж
тове . . Сега е· у добре на • и отъ · М-вото · на Просвtтата съ 
окр. № 3631 отъ 19 февруарий 1925 tQд. Цената пъкъ 
от;ь · 50 лв, я прани дост;кпна . за в.сtкиrо. Умоляватъ се 
всички · туристя да направятъ възможното з.1 пласирането 

на та:зи книга и съ това се · освободятъ ангажиранитt 
суми, толкозъ нужни за издаването на дружественото 

· ~писание Български Туристъ. · · · 
Иванъ Ва:ювъ, С~чuнения, т. XV, XVI, XVII. Въ 

тtзи три тома еж_ ~ъбрани и издадени най-хубавитt опи
сания и впечатления отъ нашата природа. Тукъ всtки 
наново ще преживtе това, което е почувствувалъ въ Рил
ска:rа пуст~,ня, I3Ъ Недрата на Родопитt, по висинитt щ1. -
Бал,кан~, Издание на . Afl. П аскалеJJъ. Цена на тритt тома 
по: . 12,17·25,1990лв .- · -. 

Шишновъ Ст. Н. Централна презродопска желtз
ница ц презъ кжде да се прокара. Съ 17. илюстраций, 
една карта и таблица. Пяовдивъ 1925 r. Цена 15 лв. На
мира се у автора, известенъ нашъ туристъ, ул, Дюстаба
новъ 29 ,_ Пловдивъ.~ 

* * * 

BECTfi f{ ВЕ:/IЕЖ~И 
Д-ръ Албрехтъ Пеннъ> известенъ професоръ по 

география при оерлинския у,нивирситетъ, бt гостъ на Бъл
гария презъ миналото лtто заедно съ Виенския профе
соръ по география ·Вдуардr, Брюкнер'Ь. Придружаванъ отъ 
ученицитt си професоритt Ж. Рад~въ и д-ръ Кр. , дрончи-

. Про_феш~ъ Пенкъ поднесе на б, Т. Д. , ·възторжено 
щ1с мо и приветствията на нtмското алпийско дружеспю 
(Alpenverei11) коеrо го бt • натоварило да го представя на 

, 25 годишния юбилей, въ · деня на който той не можа да 
се случи въ София. 

· Пенкъ е ррденъ на 25 IX 1858 г. в:ь Лайп.циrъ. Отъ 1885 _ 
- 1906 г. е заемалъ катедрата ·по география при · -Виенския 
университетъ, а отъ последната година е пр~миналъ на 

сж.щатs~ длъжность въ ·Берлинския университетъ. · Той е 
предприемалъ множество научни пж.тувания въ Северна ' 
Америка (1897 и ·1904). южна Африка и Египетъ (19(15), · 
Ав~тралия (1914), Хавайскитt о-ви, Северна и източна А'зия, 

- западна и северна Европа. Брои се за единъ отъ първит'ъ 
географи на света. Издалъ е многобройни научни трудове, 
между , които еж ·много ·известнит·в ,-съчинения . Герман
ската империя, Холандия и. Белгия (1885, , 1889 г.). Морфо
логия па земната повърхнина 2 тома, 1894 r., съ ,Брюкнер» 
-- Ал1Jитt презъ ледената епоха 1908 r. и много др. 
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земя. Защото заедно· съ родината еднаюiо трj,бва да оби
·чаме и· св1пътъ. HI!e обичаме родниtt братя; . н·о искаме 
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да обичаме и човtчеството. · 
И въ това тежко време което прежи:вtва човtчест

вото въ напъна къмъ ·утришния день !{Ие викаме: 
- - Назадъ къмъ природата! 

Защото природата може да ни научи на · добро и 
разбиране на живота. Хармонияrа въ природа,та е дl1_!JHa, • 
че всичко у нея има своето мtсто и дtлъ за нея/ Ако 

Д р у r а R и, ние хората достиrнемъ до това, че доброволно да се раз
бираме и . уреждаме нашит-в· ОТf!ОШения тоr<!ва насилието 

С:rа-налитt напоследъкь събития въ Родината ни и u_еправдата между насъ нtма да - иматъ мtсто и ще на-
. създадоха условия пр~ които ~ невъзможно да · · с.е стжпи ,хармонията въ живота. · . 
състои тази · годишния ttИ редовенъ дружественъ _ · Що сме ние ако не по основа човtци и добри. Не 
съ_ боръ,· опредtленъ на 3,_ 4 и _5 май въ гр· . Стара- ... е присжщо , на човtка да върши зло . . 

· Като е тъй...:...що не станемъ човtuи и добри? 
З~гора.~ Предъ видъ на това решихме съборътъ да , Природаtа-та ни у-чи , да бждемъ съ размахъ добри !'l 
се отложи за по-къ~на дата, I_<Or~тo всички ще бж- прости и силни по духъ, да обичаме като себе си всtки 
датъ до~татъчно успокоени и ще можемъ- да се от- срtщнатъ на rужтя. Що не се поучимъ и научимъ и ста-

. · немъ такива? · ,, .. -
дадемъ rакъ спокойно на своята _мирна и културна Прихода отъ ~ тази :мчеринк·а . е предназначеIJъ за 
работа въ полето .· на родни·я :туризъмъ . набавяне сигнална камбана: за :хижа. Алек·о. .. · _ 

Д р у r а .Р и, Софийския клонъ Алено · Констант~нов:ь по слу-
чай ·инициативата, подета отъ него за залесяване на Витоша · 

Държейки здраво !'(а необходимостьта ~ друже- въ близката околность около хижата е издалъ следния 
ството ни~ да -обединява хората 0тъ раэличнитt cpt- , ; п O з и в ъ 
ди и убеждения и все 11акъ да _ ст_ои далече отъ пар- къмъ всички туристи ц любители на 81.\тошкит'h 
тийнитt и политически борби въ ·страната, ние красоти. 
обаче, · немож.емъ да с.е откажемъ да бра.нимъ съ Витоша и София еж така-нер ll_З , 
всички средства Ш}й-ценното _:__ свободата и неза- д1;лни , както Везувий и Неапол~. 

. , .' ·туристи, . . . . ' . но с 11 s t е t t; r. 
висимостьта народни, безъ · които е невъзмо_жна Витоша-люлката на бълц~рс;кия туризъмъотъ вtков'е 
каквато и да било туристическа или друга култур11а е привличала вниманието на : чуждитt пжтешествениuи и 
работа. Ето защо като _имаме· предъ ВИДЪ тежкитt _учени, които винаги еж оставали 11оразени · отъ нейното 
моменти, които преживява народа ни и последствията великелепие и · мошь. · 

t · t б t А било е _ време и · то не много отдавна коrато есте-
С>тъ 'Г хъ, ако врагов_ет народни иха усп ли, апе- ствената красота на _стараrа Скомбъръ планина· се е усил-

• 5шраме къмъ всички другари да застанатъ безре- вала отъ тайнственностыа на нейнитt _ непроходими дев-
зервно подъ родното ·зна~е и да изпълнятъ своя ствени лесове. Но безгрижието и алчностыа на пitшвтt 
rражлан~ки и отечественъ дълrъ съ пълното съзна- и секирата на невежеството „унищожили: тtзи ,див1ш кр!f 

· · соти и ценни обществени богатства. · 
ние, че изпълняватъ сжщевременно и своя туристи- . · Време е да възстановимъ тi>зн красоти! ' Инйциати-
чески дълrъ. - Здравейте I вата за залесяването на Витоша е подета · съ подобаващата 

За централното настоятелство на б. Т. Д. снерп-:1я и ентусиазъмъ. -
Пре-д:се:п:атель : и. Антоновъ· За по-скорошното реализирание на тази високоь 

Секретарь :<асиерь: в. Хр_ истовъ кул!урна задача . на_й-i·о.т1ъмия дtлъ по-право и · длыкность 
се пада на Софийскитъ туристи и ·любителитъ на. прщ~од • 

_ Групата нленъ отъ Алено Константиновъ е дала нитt красоти. Десятки хиляли борови фи)!.анки еж вече 
на 28 мартъ третата си традиuион11а зелена вечерь въ · отнесени при 'Хижа .Алек_о" за залесяването на о_кол1штt 
салона на Дома на ·изкуствата и печата. Турист,~ Д. Ри- поляни веднага следъ стопяването на снtговетt. Други 
зовъ _е произнесъл.ъ следното сл._ово оm'Ь клек'Ь :- Никой. десетки хиляди _ ще бждатъ засадени 11резъ есеныа : И ра- -
а Т'В еж мнозина, не знаятъ ЩО е клек'Ь като растение, ботата ще процължи до . като пустиннитt дI!есъ ·склонове 
Други знаятъ; но за него си спомнятъ съ чувст·во на тя , на Би,т.оша не се превърнатъ въ величе~твени ларкове , 
гость. Tt· не обичатъ то,ва уродливо въчно зелено дърво : Изграждането на дветъ туристически хижи п_о· витош• 
което се сплита и прегражда пжтеки'l't. къмъ висинитt. китt висини показа на ка к-во е способна твърдата тури-
Мислятъ за него съ не добри спомени. . . етическа воля и готовн.оеть :за о'бщестени :- дъла, Залесяв·ас 

За, насъ клекъ е символъ, чието значение раз,плитаме нето на самитъ висини не иска о_тъ васъ ни повече трудъ 
предъ васъ : · ' · · ни по вече средства. Достатъчно е само да отбиемъ горе 

- Клекъ е преодоляването. временната си трудова повиность и да отдtлимъ по нtкой 
_:.. Клекъ е самообJ1адание и · съобразителность. . лев;ь за лесов:ъднитъ марки, приходитt отъ които ще слу-

. ~ Клекъ е· импулсъ на волята, която неспирно трtбва жатъ изключително за залесявание . на Витоша. ' 
да действува· въчно движащата се , воля - динамиката на Туристи и любители на природата, 
волята. Волята на човtка, , който гледа смtло напредъ· и -_ Тази година в. ръб н м ц а ще се празднува -и като 
къмъ -цtлыа и трtбва да преодолява препятствията · пролътенъ день на залесяването. Истинскиятъ праздникъ 

Още: може да се празднува само съ ·;цtла. Голtмиятъ още снъrъ 
- За насъ клекъ е символъ на обвързвание · чрезъ обаче не ни позволява да пристжпимъ на този цень къмъ 

дувствата и дtлата на чоаtшината. Защото ние · сме за пзпълняването на нашата собствена лесовъдна програма-
Ч()брото и чов1>щината. . · залесяването на високото плато около хижата. За то:ва 

_ Клекъ не е учение, групата ни не е се·кта въ тури- нека всички да . вземемъ участие въ общото праздненство 
зъмъ ~ нi>ма тя nра.вила и граници ;-; Защото туризъма не _ а вечерыа до единъ елате на · 
е религия и не е доrма. Т,ой е вtчния и възраждающъ се · ЕСКА ·сРЕЩА ВЪ 
инсJ·инцъ , къмъ цри.родата- •на обшуването ,и едt1нството · ОБЩАТА ТУРИСТИЧ . . . . . -·• · . 

· съ прир9дата. Ние,обцчаме роднитt .план_ини и. тt~нитъ .чуд, .. РЕСТОРАНТА „СЛАВЯН<:ЖА Б~СЕДА". 
НО ~раС,ИВИ върхо~,;))Т~ гдето ПОДЪ НОЗетt НИ .Се раздИПЛЯ ' .* -1 Съ_ · една ·леСОВЪДНа марка· ОТЪ , 1 Л~Вi~ :1--

, красотата на родинаi'а. · ще се посадятъ на Витоша 2 борчета ! 
- Но ,ние -се стремимъ да ооичаме планинитt на цtлата 

РеJiак-торъ: Ив. Велковъ Придворна , Печатница 
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