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Фот. О. Barlcllay 

MF\CИBF\ И ВЪРХF\ МОНЪ·БЛF\НЪ 



Подъ Aiguille du GoOter фот. о. Ba rl ellay 

КЪМЪ ОБЕДИНЕНИЕ 

Близо година откакъ започнаха между Българ

ското туристическо дружество и Бълrарс1<ата ту

ристичес1<а федерация разrоворитt за обединение 

на пръснатит-1; туристи<1ес1<и сили въ страиата . Въ

просътъ ~1ина презъ много перипетии. Трtбваше да 

се преодоJ1·l;е напластеното недовtрие, създадено 

отъ редъ условия, а най-много отъ недостатъчно 

познаване на дейцитt помежду си. Естественото, 

ма1<аръ и благородно съперничество, не допус

каше да се признаватъ заслугитt и на другитt. 

Недовtрието у по-старигl; идtше най-много отъ 

недостатъчната закрепналость на новитt друже

ства. Измина, оба,1е, доста време, въ 1<оето тt до

казаха, че еж годни за самостоенъ животъ и че 

иматъ вtрни разбирания за единъ твор<1еши ту

ризъмъ. Така чрезъ своитt усилия и полож,ител

на дейность тt победиха недовtрието и скептици

зма у по-старитt имъ събратя. Най-важното бt 

вече сторено. Останадото ид1.1аше само по себе 

си. Нtмаше смисъль да сжществуватъ успоредно 

две отдtлни туристически организации съ една

,къвъ съставъ и съ едни и сжщи цеJ1и. Всtки мо

жеше лесно да схване какъвъ поде~1ъ ще даде 

11а движението едно обединение на туристит-1;, 

каква п,1аномtрность ще легне въ тtхната работа 

въ планината и срtдъ обществото. 

Преговоритt, отначало мудни, бързо на-

11ред11аха, щомъ стана ясно, че има и у двегl; стра-

1 1и добра воля за обед:инение и че не сжществу-
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ватъ никакви· принципни разли,1ия въ нашигl; 

разбирания за туризма. Едно открито и честно 

разглеждане IНа въпроса разпръсна вс·ички подо

зрения и всички останаха съ убеждението, че 

обединението ще се сложи на трайни основи. 

Ц. Н-во на Б. Т. Д. въ редъ конферен·циЙ 

изясни предъ клоноветt въпроса за обединението 

и подготви нуждrното изм·l;нение на устава отъ 

Ловчанския съборъ. 

И трtбваше чов·l;къ да присжтствува на съ

бора, за да види съ какво съзнание, дисциплина 

и единодушие се разглеждаха и приемаха измt

ненията на устава, тъй ·важни за организацията 

ни;трtбваше да бжде тамъ за да почувствува съ 

1<а,кви симпатии и ентусиазъмъ бt посрещнатъ 

зовътъ на председателя за обединение и да чуе 

оня rръмъ отъ ржкоп11tс1<ания, който изпрати 

думитt на председателя на Б. Т. Ф. г. Е. Ивановъ, 

дошълъ да поздрави събора, за да се у'беди, <te 

първата и най-решителна стжпка за обединението 

бt вече сторена - нtщо повече, че самото обе

динени е въ съзнанието на всички присжтс
твува

щи бt вече фактъ свършенъ. 

Формалната уставна пре,1ка за приемане въ 

Б. Т. Д. на дружествата отъ Б. Т. Ф., като отдtл

ни 1<1101-юве е вече премахната. Сега иде редъ на 

Бмгарската туристи•tеска федерация да направи 

втората решителна стжт,а за да стане обе

динението. 



Нека се над·\;ваме, че дейцитt 01ъ Б. Т. Ф. 

ще ,оценятъ по достоинство сторената стжш<а отъ 

Б. Т. Д. , ще взематъ часъ по-скоро нужднит·h ре

шения, ще сторятъ нужднитt прегрупирания, за 

да влtзатъ дружествата имъ въ редоветt на 

Б. Т. Д. 

Така ще се наредятъ нсички добри туристи 

подъ свtтлото знаме на „щастливеца" Алеко ! 
Съ този свои жестъ дейцит1 t отъ· федерацията 

ще докажатъ не само своето високо съзнание 

за куJпурнО'ГО д·\;ло на туризма; съ това тt ще 

докажатъ още, че културнит·h организации въ 

България еж надрасли по духъ партизаншото 

сектантство: което разяжда обществения ни жи-

1.ютъ, и най-после тt ще до-кажатъ, че еж rото11и 

винаги да се обединятъ подъ знамето на една 

чиста идея за да дадатъ своя приносъ 1<ъмъ 1<улту-

рата на България. Н. Галчовъ, 

HR МОНЪ-БЛRНЪ 

l{oraтo презъ дълrитt зимни нощи, свити край 

огнището на Хижа „Алеко", ставаше дума за вис
·шит-h прояви на щ1анинарство и зименъ спортъ, 
мислитt ни неnолно се носtха къмъ тая дивна 

страна, станала nече класическа съ вtчно сн·hж
нитt, -красиви Алпи - Швейцария - и къмъ пър

венецътъ по висо4ина въ стария матери1<ъ -
Монъ-Бланъ. И всtки отъ насъ възже;аваше 
_страстно да види тая •1удна земя, която повечето, 

а1<0 и не всич1<и, отъ насъ познавахме само по 1<ар· 

тинит·I; що виждахме, по книrитt и описанията, що 

ни попадаха на ржка и по разказитt на щастлив
цит-h, 1<оито б-l;ха имали uече uъзможность да ми· 

натъ или пожин·вятъ тамъ. Слу•1и се така, ч е неу
ведаемитt пжтища на сждбата ме отведоха и мене 

въ Швейцария ... Това за 1<оето н·hкоrа блtну
uахъ, стана действителность, а заедно съ това ми 

се явяваше случай да завлад·hя~ поне за миrъ, 

uарыъ на европейс1<итt планини. Съ тая мисът, 
тръrнахъ, съ нея дойдохъ и жив·\;хъ до с1<оро. Сега 
пъ1<ъ жиutя съ сломена си за него, върха на вър• 

ховетt и съ надеждата да го споходя пакъ. 

При пристигането си въ }Кенева зрителното 

ми поле се ограничаваше, поради мъглитt, що 
ревниво с1<жтваха всичко въ сивитt си пазви, до 
близкитt, над~-1и•1ащи въ града, монотонна по про

фила си и съ незн·ачителна височина планина -
Saleve и Voirons. Отъ време на време се" провиж

даже по между тtхъ и единъ 1<01-1усообразенъ 
връхъ, напо,мнящъ въ много отношения Тодоринъ 
Връхъ - le Мбlе. Напразно взора ми се мжчеш
да пробие сивата п реградна стена на мъrлитt. И 
ето, че единъ день стана чудото. Разхождай1<и се 
сутриныа по 1<ея, обърнахъ, по лридобитиятъ на· 
ви1<ъ, очи на юго-изтокъ. Въ даJiечината зърнахъ 
н·\;що призрачно, бtлtзникаво, сливащо неопредt• 
ленитt си форми задъ тън1<ия воалъ отъ пари на 

утрешната мараня. Изтръпнахъ. Влерихъ погледъ 
наново и не го отдtлихъ оттамъ до когато хори

зонта не се избистри и вълше-бното видение не 
придоби по-ясни О4ертания: Монъ-Бланъ. Блt-

На сафийск111111ь планинари. 

стtше той -на изто'l<ъ подъ яркит-h J1жчи на су

тринното слънце, мам·вше и ме 1<анtше при себе 
си. Но защо е толкова далече? 

Месецъ авrустъ. Въ в11канция сме. Сега или 
никога! Следъ ц·hла седмина прекарана въ тр·hс
кави приготовления, на третия день отъ месеца, 

сJ1едъ обtдъ, влакътъ ме но-сtше 1<ъмъ Шамани. 
Страшна ·задуха; добре, •1е съмъ по гащета, надъ 

1<оито ·ми се присмиваг1, разни съмните11ни „алпи

нисти" ( тукъ названието „ туристъ" е ранносиJiно 
на оби,да за планинара). Оби,кновенъ пейсажъ на 
пресечена м·встность, който уморява очитt. - Пж

' тувахъ самъ и ми е скучно: женевскитt ми дру-
гари еж баби, необичащи п11анината, 1<оито вс·вко 1·а 
ми се надсмиваха на желанието ми, станадо вече 

idee fixe, да възкача Монъ-Бланъ. }К. п. ста1щис 

SaJ lanches. U·tлия1-ь вагонъ ахна, почна да ея 

суети и трупа по прозорuитt: веригата на Монъ
Бланъ е цtла предъ насъ, величествено строга, 

П()ЧТИ неприветлива. ,,Кжде е върха, кой е Монъ
БJiанъ"? знпитватъ отъ всt1<жде, а той, отъ непо

rrижиг,н~та висота и.а ледения си тронъ, пренебре· 
житеrrно свеыда тежъкъ погледъ 1<ъмъ тая тълпа, 

която жандо ще се трупа въ Шамани около вперt
нитt, нarm1 очи на телесколитt, що го разсъб,111 -
чатъ и cch ьµбш;атъ от далече нахално дёвствt:· 
ностыа му, що ум·l;ятъ да тачатъ и почитатъ самJ 

възторженитt му поклонници - планинаригl;. Въ 
St. Gervais се прехвърляме въ б·hJю-синит·I; ва
rончета на електрич еската жел·J;зница, тол1<ова ха

ра1<тер11! ! за французка Швейцария и подалпийска 

Фра~-щиs1. Веригата на Монъ-Бланъ се скрива. Пж
тувахме срещу течението•:на р. Arve. О1ъ ж.' ~п. 
станцин Les Houches отново можемъ да се лю· 
буваме, ако не на върха, поне на веригата му и 

глетчеритt, които на мtста слизатъ почти въ до

лината. Следъ малко се провижда пакъ върха: ние 

сме въ Шамани. Бързамъ направо за бюрото на 
водачитt (guides), съ надежда да се присъедина 

1<ъмъ нt1<оя готова за тръгване група. За сега та
юша нtма, нито пъкъ нtкой отъ водачитt. Оста-
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1шхъ адреса на хотела си. Когато следъ вечеря из

лtзохъ да се поразтъпча, бtше вече тъмно . Гъм
жеше отъ елегантенъ свtтъ и луксозни автомобили 
и азъ, по гащета, всрtдъ тtхъ. 

.,Барабаръ Петко съ мжжетt" ! 
Горе нt·кжде блtщукаше свtтлината на нt

какьвъ хотелъ, а върхътъ и веригата отъ всевъз

можнит·I; .Alguilles" (иг11и), надвесени и като че 
ли готови всtки мигъ да се сринатъ съ дива сила 

надъ тоя нищо и никакъвъ мравунякъ •отъ хора, 

спятъ, завити въ сиво-синкавата плащеница на 

нощьта . Вълшебна картина, · на която окото се не 
насища. Прибирамъ се въ стаята си и си лъгамъ, 
но с,1едъ малко бивамъ събужданъ отъ водача. 

Младъ 28-годишенъ човtкъ, истински планинецъ, 
шампионъ на ски въ Франция за последнитt три 
години - Martial Payot по име. Уговаряме марш

рута: nрезъ Grands Mutets или nрезъ Aiguille du 
Gofiter? Спираме се на последния, едно защото 
има друга rолtма група, която щtла да върви 

фот. А.. Lugon 

Заслонътъ на Aiguille du Goflter' (3835) 

nрезъ тамъ и евентуално, при нужда, ще ни по

мага, и второ, защото въ хоте11а Tete Rousse е 

било несравнено nо-ефтино откот<ото въ Grands 
Mulets. Тръгваме следния день въ 1 часа следъ 
обtдъ. 

Съ влака обратно въ St. Gervai;; и оттамъ съ 
з,кбчатата жел·l,зница до • станцията Glacier de 
Bionnassay (01<оло 2200 м.) - разноски около 
100 фр. за двама ни. Отъ nос'ледната до хотела 
Tete Rousse (3017) пеша презъ островърхи и на
хвърлнни въ безnорядъкъ скали, по доста добре 
очертана nжтека - за 1 ¼ часа. На височината 
на хотела нагазихме въ вtчнитt снtгове. Отсреща 
ни е Aiguille de Bionnassay, а по между насъ и 
нен, едноименния глетчеръ. Половина часъ следъ 

насъ пристига голtмиятъ керванъ, около една ду

зина планинари отъ Martigny, Швейцария. Хори

зо1пътъ е забуленъ отъ завеса тъмни обалци, раз 

сичана отъ време на време отъ мълнии. Слънцето 

зал·i,зе 1<ърваво-червено. Обща заrриженость за 

времето . 
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Събуждатъ ни въ 2 часа сутриньта. Първата 
ми работа е да се види какво е времето - голtма 
nромtна отъ вчера нtма. Реши се да се върви до 
Aiguille du Gofiter и, стигнали веднажъ тамъ, да 
пре;юставимъ по-нататъшния си пжть на Божията 

промисъль. Водачътъ ми е пръвъ, азъ непосрtд
ствено следъ него, _на пжть къмъ „Голtмия Кори

доръ", както тукъ наричатъ улейт·I,, които се спу
щатъ отъ върховетt. Utлиятъ е заснtженъ. От
весътъ е доста rо11·!,мъ, но въ старанието си да не 

изостаuямъ назадъ, устремилъ погледъ въ клатуш

кащата се, споредъ крачката, ту на лtво, ту на 

дtсно свtтлина отъ фенера на предшественика ми, 
азъ едва при единъ малъкъ отдихъ можахъ да кон

статирамъ, че неприятното, пъкъ и опасно, чув

ство на „виене на свtтъ", което поради четириме
сечния ми градски, затворенъ животъ очаквахъ да 

ме връхлети, бtше вече, незабелtзано, премина

ло. Почна да снъжи. Дочакахме голtмия керванъ. 
Следъ малко съвещание реши се да се отиде на 
всtка цена до подслона Aiguille du Gofiter и от
тамъ да се продължи само при хубаво време. Ко

ридорътъ отдавна вече е минатъ и ние се ·кате

римъ по скалистия rребенъ на върха. Колкото -по

вече напредваме, толкова повече отвеса става по

голtмъ и катеренето по-трудно. Сн·!,гътъ валtше 
доста силно, на мtста чупливата и .слаба скала 
бtше заледена и трtбваше да се очистя съ пикела 

и опипва внимателно при изтеглянето по нея или 

слагането на крака. Payot се катери бързо като , 
коза все въ зигъ-загъ, та при евентуално срутване 

на камъкъ, линията на падането му да не попадне 

върху находящитt се подъ насъ съизлетници. При 

все това, обаче, камъни се ронtха и търкаляха, а 
една порядъчно голъма плоча неусtтно се изплъз-
на подъ крака ми и, презирай•ки усилията ми да я 

задържа, префуча като стрела на една педя само 

надъ главитt, на опашката на кервана. Разнесе се 

викъ: ,,Cai11ou" (камъJ<ъ) и находящитt се на 
пжтя му можаха 6 време да се снисятъ. Горко то-

мува , когото би ударилъ! - Последнитt десетина 
метра на гребена, макаръ и най-стръмни, бtха из

минати на бързо и когато се намtрихъ на чистъ 

отъ скали снtгъ, малко подъ върха на „иглата" 
въздъхнахъ съ облеrчение. Защо бързахме толко-
ва и не бъше ли по-разумно, както обикновено го 

ттравятъ, да се вържемъ ? 

По оставенитt отъ водача стжпки се запж-

1тихъ къмъ хижата построена на юго-западната 

скалиста страна на Aigui11e du Gofiter (3836 м.), 
до самиятъ ржбъ на скалата. Несвикналиятъ на ал

пийската хижна архитектура ще се пита доста 

кжде е входа и ще го намъри та,мъ, кждето никакъ 

не очаква - къмъ бездната! За влизане въ хижата 

се минава по единъ тtсенъ тротоаръ отъ суха зи
дария, издигнатъ около хижата, надъ пропастьта. 

Малко неуда,бно, наистина, но затова много пра'!<· 

тично, защото се избtгва затрупването на ВJi:Одо

ветt съ снtrъ. Всички хижи по масива Монъ-



Бланъ, които видtхъ еж строени го ре-долу тш<а, 
за всtки случай нито една на зав·втъ, а все на от

крити за вtтъра скали, кждето снtгътъ трудно се 
задържа. (На вниманието на хижестроителнитt 
комитети!) Въ заслона заварихме четирима души 
н·вмци, ( отъ тtхъ една жена), които, предишниятъ 
день, еж се били напразно опитали да nъзкачатъ 
върха и сега, поради литтса на провизии, се готв·l;
ха да с;гl;затъ въ тотела Tete Rousse. За ц·l;т,та 

бtха се навързали съ вжжета, безус110внЬ необхо

дими, ако не за качването, то поне за сяизането по 

гребена. В 1, групата имъ се числеше и единъ, поч
ти осл·l;пt11ъ друrарь, който неблагоразумно е хо
дилъ, при силно слънце, по снtга безъ цвtтни 

о,шла . Хората о•тъ голtмия керванъ се прибиратъ 

единъ под11ръ другъ въ заслона, а заваренитt 

презъ следующ11я день, ще трtбва да се върнемъ. 

Решенъ съмъ, оба ,1 е, да чакамъ тукъ до тогава до 

когато се оправи времето и да не с-е връщамъ безъ 

да ида до Монъ-Бла нъ: кой знае дали ще имамъ 

другъ пжть случай за изкачването му! Ц·l,лиятъ 
следъ об·l;дъ м,1на rн. разказването на нещастни 

с.1учаи, жертва па ко~1то еж станали стотици хора, 

1<аr<то знаменити а~ r:инисти, така и неподготвени н 

самl)над·t.яни л.с,5ители. Беседвашитt ги знаеха 

почти вси,r ки, въ r.одробности, които понtког:: 
повдигаха спорове между тtхъ. Изреждаха се 
много имена, чужди и непонятни за мене, чужде

неца на тия планини, но близки и святи за съ1бе
седницитt ми, които въ много случаи извикваха 

възторга имъ при спомена за особенното изку
ство и неустрашимость на нtкой покойникъ, заги-

L'Aiguille Verte и Mont Maudit съ фонъ Berner Oberland фот. О. Barlellay 

нtмци я налущатъ. Снtrътъ се сипе, а вtтърътъ 
яросшо удря стъклата на дветt прозорчета. Боrъ 
да и1,1ъ е на помощь. Следъ малка почивка и увt
рението на водачитt, че изкачването презъ тоя 

день на Nlонъ-Бланъ е изключено, още трима оть 

rолtмия керванъ се вързаха, cбoryвaxil и поеха 
обратния пжть - на следния день трtбвало да се 

яватъ на работа. Мене пъкъ като ч е ли ме втресе 
и азъ се гуша подъ одеалата. Въ полудрtмка чу
вамъ какъ бурята вилнtе навънъ и мисъльта ми 

съпровожда слизащигt. . . . 
Къмъ обtдъ снtгътъ бt засипалъ източното 

прозорче и отъ тамъ лесно ~е 'черпtше снtrъ за 
спиртника, за вода. Ядохъ неохотно, почти на сила. 
Настроението на всинца ни е подъ нула при ми

съ111,та, ч е, бидейки на н·!,колко само часа отъ вър

ха, при евентуално продължение на бурята и 

налъ всрtдъ ледоветt или раздранъ отъ скалитt.. 
За н·l;·кои тая игра съ смъртьта може да бжде лу

дость, но за алпиниститt не ,е освенъ благородния 

рискъ, съпровождащъ „занаята" . Н·t.кои подроб
ности въ разказитt наистина правtха да настръх

_ватъ човt,ку 1<оситt, и тогава неволно се запит

_вахъ: ,, нtматъ ли първитt право"? 
Между това снtгътъ бt престаналъ да вали, 

бурята постепенно стихваше и слънцето се мжче

ше да пробие мъrлигl,. Въ заслона ставаше все 
по-св-\,тло и nо-свtтло и неведнажъ -се чуваха въз

клицания: ,,Слънt.tето, слънцето ! " Най-сетне то 
възтържествува. Привечерь мъrлитt паднаха подъ 
насъ, образувайки грамадно море отъ облаци, 
които на вълни шарtха на ,горе, на долу и въ стра

ни, споредъ капризното направление на вtтъра, 
който, изглежда, още не бt утихналъ въ низината. 
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На изтокъ се виждаше бtлоснtжниятъ 1<упенъ на 

Dбше du Gofiter (4304 м.), чието възлизане 

ни предстоеше на следния день, а отсреща блtще

ше, подъ хоризонталнитt лжчи на захода Aiguille 

du Bionnassay ( 4052 м.). . Страш,штt му ледени 

отutси бtха на мtста разцtпени и11и образуваха 

1·рамадни прагоuе и вълни, uсрtдъ които се от-

1<рояваше, тукъ-таме, по и·l;кое парче иазжбена 

скала. Водачътъ ми обяснява -какъ става изка•1ва

нето на тоя неприв·l;тливъ, леденъ върхъ отъ тая 

му страна. Нищо невъзможно н·l;ма, значи, за кри-

11атин •1оutш1<и духъ ! Мъr11итt покриuаха почти 

ц·l;лия хоризонтъ, съ изr<лючение, може би, на 

Pointe Percee, Pointe Blanche и Pointe du Midi 

висо1<игl; точки на които изплуваха като малки 

островчета на западъ, 1<ждето се топ·l;ше и умира

ше постепенно деньть. СJ1едъ малко с11ыщето се 

уърку1111а задъ гонещит·I; се вълни отъ облаци, ос

таuяй1<и надъ т-l;хъ 1·рамадно сu·tтJшнно поле, сияе

що uъ nурпуръ и здато. !10 едно време uъ тъмна

та зав·l;са отъ облаци б1гJ;снаха две огнени о•ш, 

фароuегl; с-tкашъ на UJiaкъ, който бърза въ нощь

та к·ы1ъ неизвестна це11ь, и всичко отново се пота

ш, въ мракъ. Надъ насъ забл·tщукаха звtздици, 

зъзнещи въ своята самота вср·J;дъ всемира. 

Съ ужасъ слушахъ въ неспокойния си сы1ь 

1<акъ n·tтъра свисти навънъ: ,,има си хасъ времето 

и утре да е 1юшо ! " [ Iроrностиката, която се на

прави преди лtгане ужъ со,1еше 1<ъмъ благоприят

но време, но тукъ то е капризно и непостоянно, 

като св·tтска дама та1<а, 'Ie чов·Ь1<ъ на всичко тр·l;б

ва да е готовъ. Въ 4 часа сутриньта бtхме на кракъ 

~,, сJ1едъ малка за·куска, тръгнахме призори. Очак

вахме 1<ой знае какъuъ студъ, бtхме се завили 

ц·J;ли, сJюжи11и хартия подъ чорапитt, trаушници

т-1; и якитt, а въ дейстuителность времето бt срав

нително меко . Наистина пръститt на краката пре

мръзваха отъ време на uреме и ние бtхме принуж

дана ни да ги мърдаме, вжтре въ обущата, едно

'lременно съ кра•1енето ни на горе. Отъ снощната 

мъrJ1а н·J;ма нито поменъ. Надъ и подъ насъ е чи

сто. На изтокъ се снпва зората, а долината съ Ша

~юни и отсрещнитt п11анини се nиждатъ 1<ато на 

д11ань, но еж още въ полумра1<ъ. Слънцето ни поз

драви на засн·l;жения гребенъ свързващъ Aiguille 

du Gouter съ едноименниs1 купенъ (dбme). Стръм

нината и по двата склона на гребена е доста от

весна, но за насъ почти несжщестuува, защото 

вс·J;ки е забилъ поrледъ въ с11еди1--f; оста 13ени въ 

ПJJ'Бсния сн·f; гь отъ предшествуващит·I;. Вързани 

с~, е на три вжжета - две отъ по четирима души 11 

третото, нашето, отъ трима: взех~,е на заемъ единъ 

•10вtкъ отъ rо11·l;мия керванъ, защото, пжтуването, 

вързани по двама е опасно. Ср·tщатъ се цiшна

тини, които водачътъ на първо-то вжже заобикаля. 

Най-сетне изкачихме купена. Предъ насъ се от-
1<ри широката и разнообразна ка ртина на всевъз

можнитi; aiguilles, които 1<раснтъ t<ато драгоцеш,а 

дантела вери гата на Монъ-БJ1анъ. Зоната на ц,J;пна -
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натинигЬ бидейки измината, по1<аниха единъ ти

ро,1ски гидъ, 1<0Нто б·tше тръгналъ ужъ самъ, но 

вървtше все последенъ по готови стжпки, да мине 

напредъ, Зn да попр:ши и той пжртина изъ прtсния 

сн·J;гъ. I-1апраано, защото отъ тукъ на горе по

връхностьта бt вече заледена. Отсреща ни се пери 

въ еиюш лаЗJ'РЪ върхътъ, а подъ него еж се сви11и 

обсерваторията и заслона ( 4362 м.), нареч ени, 

на името на учредителя имъ, Vallot. Достжпа иа 

nJtанинари въ обсерваторията е забраненъ. Казваха, 

че е бю1а )Шого кvмфортно мобелирана: пос11ана 

е била съ персийс,ки килими! Заема доста голtмо 

пространство. Малко надъ нея, въ дtсно на една 

скала е построенъ заслона . Пы1енъ е съ снtгъ, но 

б·f; далъ, въпреки това, подс110нъ на трима ита

лиянци, които поради лошото време еж били при

нудени да прекаратъ предишната нощь на палатка 

подъ самия Монъ-Бланъ. Това струваше, обаче, на 

единъ отъ тhхъ, тръп-1аJ1ъ JIOwo е1<Ипиранъ, пре

мръзването на краката и ржцет-1; му, които той, 

въпреки · всички предупреждения, продължава 1.11 е 

да пече на СJtыще: ,. така му било хубаво" . Не1<а 

му мисли( 

Почивка, придружена ~ъ малка закус1<а. Ядохъ 

съвсемъ малко, защото nродължаnамъ да чувству

вамъ общо неопредtлено неразположение. Сгtrа

ме върху обущата си кот1<и, необходими за изкач

ването на посJ1еднитt 500 м., които еж само ледъ. 
Безъ котки всt1<а кра •1ка би трtбвало да се 1<опае 

. съ nи1<ела и чов·l;къ пакъ би се чувствува11ъ неси

гуренъ при голtмитt отвtси, 1<оито предстоятъ да 

се иинатъ. Тръгваме. Стръмнината по Petite Bosse 

и Grande Bosse (,,гърбица") е доста гол·Ьма, а 

повърхностьта имъ е Jiедена. Отстрани главо·ло~ши 

спусъци. Вода•1ътъ ми бърза, насти,·а и заминава 

тръгналит-1; предъ иасъ две вжжета. Напредъ е 

самъ тиролскиятъ водачъ. Настигаме го и вър

uимъ непосрtдствено с11едъ него. Азъ правя 

свръхъ-усилия да не изоставямъ назадъ - бъ1r

гарски инатъ. - Диша се трудно и често. Н·J;що 

като че 11и ми натиска гърдитt и азъ се разкоп

чавамъ все повече и повече, но и това не ми пома

га. Пъ11зимъ вече по Mauvaise Arete (,, 110шияrъ 

хребетъ"), който тая година не е „лошъ", защото 

отъ самия с1<аJ1истъ хребетъ н·J;ма нито сл·f;да и 

сн·l;гътъ е образувалъ точно ло вододtл~, широка 

01<0110 nоJювинъ метъръ площь, по която 11есно се 

върви на горе. ИмаJ10 rо•дини, казваха водачитt, 

когато хребета не е могълъ да се минава освенъ 

ездиш1<0мъ . Слава Богу, че тая година не е та1<а, 

защото при връхJiетелата ме отпадна11ость не зная 

какъ бихъ го миналъ, тогава, когато склоновет·J; 

му и отъ двегl; стра ни, особено л·f;uиятъ, еж вра

то1юмно отвесни, при дълбочина око110 3000 м. 

Тамъ е заrиналъ нt1<ой знаменитъ водачъ, отъ 1<0-

rото не е останало ни с11еда. Съ t<оп<ит·J;, обаче, се 

върви твърде лесно, а самото вжже кара човtка 

да се чувспзува така сигуренъ, като 'le 11и върви 
по ас.фалтир:н,а улина, а не висящъ, на nоJювинъ 



метъръ широкъ езикъ, между небето и земята. Не 
че то е действително кой знае ка,ква опора, осо

бено като се има предъ видъ бързия ни и нехаенъ 

ходъ, при който, въ случай на нещастие, падна

лиятъ би повлекълъ неминуемо следъ себе си и 
другитi,, но самото му виене предъ краката на чо

вtка вдъхва куражъ, самообладание и решител

ность. Има случаи, обаче, когато вжжето е един

ственъ надежденъ друrарь, помощню<ъ и спаси

тель, особено за тия що могатъ умtло да си слу

жатъ съ него. Внушението упражнява и тукъ маги
•1еската си сила. Но и самъ чов·hкъ лесно се при

способява 1<ъмъ околната обстановка, свиква съ 

опасностыа като необходимо зло и обикновено 
нещастнигh случаи се дължатъ на нехайность, на 

Пристигане на Монъ Бланъ 

надценяване силитt, на вироглавство и11и най-сет

не на фаталитета. 
Но ние сме вече на широкия Jюбъ на Монъ

Бданъ, по който се ходи свободно: дъ11rо люл·t.е
ната мечта е вече действителность! Най-силното 
чувство, което на първо време изпитвамъ, е това 

на самозадово11Ство поради постигането на цельта. 

Идва следъ това радостьта отъ изненадата, която 

ни донесе хубавото време, тогава когато всички 

бtл"ме за,губили надежда и къмъ нея се напластя

ватъ полека-лека чувства, толкова сложни и раз

лични по количество, съставъ и интензивность, че 

чов·hкъ се питаше на кое по-рано да отдаде нерв

ната възбуда, която б·в обхванала вси1ща ни, които 

съ изключение на водачитt и носача, за nръвъ 
пжть се 1<ачвахме на Монъ-Бланъ. ( 4807 м.). 

Следъ ю,то се поуспокоихме и свикнахме съ 

мимолkгното си пuложение на най-високостоящи 

хора въ Европа, вм·!,сто нетърпеливото шарене 

околовръстъ на жадния ни за впечатления погледъ, 

любознанието зае авторитепю припадающото му 

се м·t.сто. На върха е топло и приятно, слънцето 

весело гр·hе, а в·hтъра едва-едва милва зачервени

т!, ни лица. Забивамъ пикела си въ cн·t.ra на висо
чина удобна за сtдане и отъ висотата на тоя си 
неудобенъ тронъ въ царството на вtчнитt снt
гове поrлъщамъ жадно съ nогледъ вел·t.лtпието, 
що се шири наравно и подъ мене въ всич1<и наnрав

дения и слушамъ водача си, който, изnравенъ задъ 

мене, ми изрежда наименуванията на лабиринта 
отъ планински вериги. Почваме отъ юrо-западъ: 

les Alpes du Dauphine• съ върховет·I, - la Meige 

фот. О. Berlellay 

lэ Barre des Ecrins и les Ai;;neaux; Monte Viso, 
!е Grande Paradis, Grivolat долиннта на р. Aoste 
Monte Rosa, !е Cervin, Mischabel,:(кoйтo брои еди
надесеть моrжщи върха и служи за водод-!;лъ меж
ду долинитt Dermalt и Sasse; !а Dente Blanche 
Идва следъ това ц·влиятъ В rner Oberland, който 
заслужава да се nропжтува специално, даже и по 

долинитt, съ всевъзможнитt му върхове, нарича
ни Horner - Weissl1orn, Breithorn, Matterhorn и т. 
н.; la Dent du Midi, от1<рояваща въ синия лазуръ 

профила си на грамаденъ конусъ съ отрtзанъ на
з,v,бенъ върхъ. Езерото Leman не се вижда, но мt
стонахождението му лесно се отгатва поради по

кривалото отъ водни пари, що се носtха надъ него. 
Не видtхме нито Женева, нито находящитt се 
надъ теrо: Saleve и Voirons. Веригата на Юр·а 
сжщо бtше забулена въ утрешната мараня. По-от-
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самъ ц·вла редица отъ по -ниски планински вериги, 

тъмниятъ видъ на които, при наличностьта на тол

I<ова моrжщи тtхни съперници, носители на отяи

чието за височина - вtчнит·в снtrове, невояно 

отблъсватъ погледа ни. Идва редъ на самата ве
рига на Монъ-Бланъ : Mont Dolent, Tr1olet и все
възможнит·в Aiguilles: Courte, Droite, Verte, du Char
donnet, Charmos, du Plan, du Midi, !е Crepon, 
Mont Blanc du Tacul ( 4248), Mont Maudit и ита-

• 
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Леденъ блокъ фоr. Andre Lugon 

лиянсI<иятъ Монъ-Бланъ, пре1<ръстенъ напосле
дъ1<ъ Benitro Mussolini и т. н. На юrо-изтоl(ъ отъ 

тм1 верига: Aiguille du Gant, !е Grand St. Bernard, 
прочутъ по прохода си и най-дъJirия ту~1 елъ, маси

ва Trait-la-Tete (3911) и т. н. Уморихъ се да слу

шамъ безI<онечния помениI<ъ отъ вериги, върхове 

и долини .. Предnочита,мъ да гледамъ, да се възХ!'f• 

щавамъ и насJiаждавамъ отъ страхотнитt зжбери, 
игли, купени, вериги, - цtJ1ата панорама, I<оято 

се разстила околовръстъ и представлява при раз

I<ошното слънчево освtтление и ясния авrустовъ 
день, р·l.;дка по вет11<олtпието си I<артина, ~оято 

поради rрамаднитt си разм·ври, гол·l;мото си раз 

нообрази е и богатството на багри, тонове и 1-110aiic11 
мжчно се запечатва въ паметьта. Приличамъ нз 
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скжперниI<ъ, I<ойто, намtрилъ се неочаI<вано предъ 

rрамаденъ куnъ драгоценности и злато, бърI<а съ 

дветt ржце въ него, преобръща го, остава моне

титt и зърната да текатъ между nръстит-в му, но, 

не знаейI<и на I<aI<вo по-рано да спре вниманието 
си, гу,би истинското си у до1юJ1ствие. Зрtлището, 
р·вдI<о по nредметъ, по просторъ, по разнообразие 

и по красота и вtлиI<олtпие, бt достойно .за •1ет

ката на н·вкой голtмъ .майсторъ, но то като че ли 
е само праздникъ за очитt ми - душата ми, сърд

цето ми нtкакъ си еж нtми, безучастни. l{жде е 

възторга, който чувствувахъ, сладкото чувство на 

истинска, чиста радость и душевна наслада, които 

изпитвахъ, когато зърнtхъ: отъ Черни-Връхъ -
стария Балканъ или веригата на Рила, съ всичкитt 
ми познати и тъй близI<и очертания на нейния про
филъ; отъ Мусалла - гордия Пиринъ; отъ Елъ

Теnе - Рипа, Осогово, БtJ1асица, Шаръ, цtла 
наша, въпреки всичI<и договори, Македония? Ни
какво безгранично, исI<ренно нълнение, ника1ша 

дълбока тжга, никакъвъ коnнежъ! Гледамъ, но 
като че ли нtкой другъ, а не азъ, гледа и очит-в 

ми му служатъ само като срtдстrю, оржжие. Ни
кога не можехъ да предположа, че nриро,дата може 

да ми се стори тоm<ова чужда. Липсата на бпизъкъ 

друrарь, обстоятелството, че изпизахъ за пръвъ 

nжть изъ Апnитt, съ които не съмъ свързанъ съ 
какъвто и да било сnоменъ, ипи, общ<УIО ми нераз

положение не играеха ли тукъ rпавна роль ? Или 
привързаностьта ми I<ъмъ вси•1ко близко, родно, 

наше действитеJIНо упражннва такова силно в:ьз

действие върху ни, коет-о до тоя моментъ азъ и не 

nодозирахъ ? Всички градове въ чужбина, презъ 
които съмъ минавалъ или въ които съмъ жив·влъ, 

nове•1е и11и по-малко, не можаха до сега да събу

дятъ у мене тж,rата и ко-пнежа по родината. Трtб

ваше да ида всрtдъ nпанината за да ме обхванатъ 

тая тжrа и тоя копнежъ! 

При вс-е това доста неохотно тръгнахъ на 
долу. Водачътъ е сега последеиъ. Слизането съ 

коткитt става съ „пача" крачка, като краI<ата се 
слагатъ на възможно по-голtмо раздалечение на 

широчина, така, че да се избtrва преплитането на 
коткитt и съпроводеното съ това падане. По тон 
начинъ тtлото се клати на лtво-дtсно-, сnоредъ 

крачката, и вървежа . наподобява много тоя. на па
тицитt. Минаваме внимателно La Mauvaise Arete, 
а останапиятъ nжть взехме почти ти•1еш1<омъ. I{от

китt еж великолtтно приспособление и държатъ 
здраво. На срtдъ nжть до заслоня Vallot срещнах
ме двама отъ италянцитt, които изкачваха, на свой 
редъ, върха. Предложихме имъ сушени сливи. Азъ 

изядохъ н·l;•I<OЛI<O сушени кайсии, но стомахътъ ми 
веднага повърна всичко, което б·I.; прие;1ъ отъ су

триньта. Организмътъ ми се бунтуваше. Дали това 

се дължеше на пресилването ми, спедъ четиримесе

ченъ седящъ животъ, на лошата храна, която ми 

сервираха въ Шамоии или на въздействи-ето на 
разредения, при -rолtмата височина, въздухъ ? Во-



11.ачътъ ми го отдаде на последната самопричина, 

а аэъ съмъ по-скоро наклоненъ да го отдамъ на 

съвокупностьта отъ всички тия причини. Не мога 

да кажа, че ми бtше много але, но отпадналостьта 
ми се засили. Мжчи ,ме адска жажда и азъ rълтамъ 
по мат~о сн·l,гъ. Лрезъ цtлия день НИЩО не хап
нахъ. Спрtхме малко при заслона Va!Jot. На ита
лиянецътъ, който не бt послушалъ съветитt да не 
си пече измръзналитt членове, ржцет·I, и l(pal(aтa 

бtха се преобърнали въ рани и течеха. l{al(ъ и дали 
ще мо,же да слtзе? 

Натоварихме раницитt си и продължихме, 
безъ l(QTKИ, слизането си презъ Dбme du Goate 
эа Grand Plateau, държайки севера-източна посо 
!(а. Цепн.атинитt се ср.tщатъ все по-често и по
често. Стигнали на „голtмото плато", водачътъ ни 
посочи пжтьтъ по ,l(ОЙТО въ сж.щия тоя августовъ 

денъ 1786 год. Balmet за пръвъ пжть е И31(ачилъ 
върха (тоя пжть, нареченъ презъ Roshers Rouges 
е сега эапрtтенъ за вода•1итt) при преминаването 
на цtпнатинитt първиятъ изпитва, крачl(а по 
крачl(а,съ пикела эдравината на „мостовет-1," (по· 
l(рититt съ снtгъ части на цепнатината) и стжп

вайки леl(о, ,безъ ка1<вото и да било спиране, ги ми
нава бърэо. Минаването имъ става по единично, 
като другитt внимаватъ да не би то-й да хлътне, 
за да взематъ 6 време мърки за изтеглянето му. 
Слънцето пече беэпощадно върху тила ни. Свm1ча
ме иэJ1ишното облtкло. Следъ малко се провижда 
станцията на телевъэдушната желtзница. Хоте

лътъ Graпds Mulets още е заl(ритъ за иасъ. СJJед

вайки направлението дадено отъ водача, стигнах

ме до едно мtсто, кждето стихията б·I; преобрази
ла обикновената пжтека въ :цълбокъ прагъ, грани
чащъ по въ дtсно съ roJJ·l;мa беэдна. На лtво ПЪl(Ъ 

се бt надвисила бtлата смърть въ формата на ле
дени блокове, наречени seracs които, като че JIИ 
държей1<И се на ·косъмъ, ,гроэ·l,ха ВСЪl(И миrъ да по

лtтятъ на долу. Докато водачътъ ни размисляше 
кой пж.ть да хванемъ, настигна ни второто вжже, 

начело на което б·I, носача, по-младъ братъ на во

дача ми. Виждайl(и, че въ направлението, което 
бtхме първоначално избрали, нъма изходъ, той _съ 
решителностьта на младежьта эацiши cнtra право 
подъ тия ледени блокове. Братъ му иэтръпна, но 

бъ принуденъ и той да последва примtра му, l(ато 
предупреди и дветt вжжета, че трtбва да се пре

коси по възможность най-бързо разсто,янието по
сtто съ изпопадали, подъ собствената си тежесть 
или поради влиянието на атмосфернитt условия 

ледени блокове. Всtки трtбваше да знае, че про
стото ехо отъ по-силенъ човtшки гласъ можеше 

да събуди спящата стихия. Намtри се, въпреl(и 
това, единъ отъ второто вжже, който като че ли 

не искаше да съзнае критичното ни положение и 

съ виковетt си изкарваше всинца ни вы1ъ отъ ко
житt ни. Цtли десеть страшни минути се въртtх
ме изъ лед,ената морена, овъртай1<И се отъ време 

на време боязливо къмъ с1<рития и коваренъ смър-

тенъ врагъ, докато най-сетне съ облеrчение се на

мtрихме вънъ от.ъ пояса на поражението. Безпо
l(Оеше ни сега преминаването на третата група, 

която бt доста назадъ. Опасенията ни се оправда
ха, защото следъ като бtхме загубили отъ очи 
фаталнитt ледени навеси, единъ силенъ rръмъ 
разцtпи въздуха. ,,Чухте и разбрахте ли, че тоя 
пжть ефтино се отървахме", 1<аза водачътъ ми. 
,,Лавината работи". Ние вече бъхме въ безопас-

фот. А. Lugon 

Г. Стол1iтовъ съ своя водачъ на в. Монъ-Бланъ 

ность, а третото вжже, знаемъ, е много назадъ. При 
пристигането си въ хотела Grand Mulets тt ни 

съобщиха, че блоl(ове отъ по два и повече куби
чески метра еж се търкаляли точно по оставенитt 

отъ насъ следи. Съжалихъ, обаче, че не можахъ 
да зърна картината на рушащия се и търкалящъ 

се ледъ. Сигурно ще да е било едновременно и 
страшно и импозантно! Следъ безброй серпенти.ни, 
поради •тестигl, пу1<иатини, успtхме най-сетне да 

се доберемъ до Grands Mulets. Построенъ върху 
една Сl(ала, l(ОЯто изплува като островъ вср·J;дъ ле

дения океанъ, хоте11ътъ се достига чрезъ l(атерене 

по скалата. Нtма пжтеl(а, но за удобство на пжт
ницитt е опънатъ по скалата тель за придържане. 
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На перилата на малката площадка предъ построй
ката еж накацали десетина водачи и носачи, които 

отвръщатъ студено на поздравитt ни. Хотелътъ е 

доста rолtмъ, но е ужасно скжпъ: бутилка лимо
нада струва 10 фр. Едно пренощуване съ вода•1а, 
би струвало, заедно съ храната 200- 300 фр. Ако 
човtкъ се храни отъ'"])аницата, плаща, на хранене, 

по 12 фр. За „заеманото мtсто". Всtко послужва
не съ сервизъ се плаща. Въобще не е лжжица за 
нашата уста. А мене ме мжчи жажда, 1<ато че ли 

съмъ въ пустиня Сахара. 
Следъ малъкъ престой се връзваме отново и 

тръгваме. Снtrътъ с-е топи усилено и открива на
трупания отъ в·l,кове ледъ, добилъ твърде неприя

тенъ за гледане цв·lпъ. Пжтеката е стръмна и на 
м·вста опасна: едно непредпазливо подхлъзване и 
110в·hкъ може да се нам·hри въ дъното на нtкоя 

цtпнатина. Липсватъ естес_твени мостове по леда 

и затова презъ по- широкитt цtпнатини, на нtкол
ко м·hста, еж спружени обикновени дървени стъл

би, безъ перила. Една отъ тtхъ, най-дългата, е 
при слизане, доста опасна, защото е почти отвtс
на, самата пжтека що води за нея е стръмна и хлъз

гава и човtкъ рискува да падне въ цtпнатината 
преди още да е док·осналъ стълбата съ 1<рака си. 

Тая rлед1<а на зtйнали, черни дупки, 1·отови всtки 
моментъ да поrълнатъ •юв·hка, постоянното напре

жение, съпровождащо преминаването имъ и че

стото прес1<ачане на по-т·!;снитt ц·hпнатини 11и се 
вт·ръсватъ и азъ 1<упнея да стжnя по-с1<оро на твър

да почва. Краягь наближава. Между това отъ 1<0-
ридорит-l; (улеи) на AiguШe du Midi на два пжти 
се сриваха мат<и снtжни лавини, подобни на 1<оито 
бtхъ виждалъ и по нашия Пиринъ, та нtкакво осо
бено впечатление не ми направиха. Подъ тtхъ, по 
протежение на едно пространство отъ 01<оло 300 
-400 метра се търкаляха и прекосваха пжтеката 
ни порядъчно rолtми камъни. Спрtхме се да си по
чинемъ и следъ това на единъ дъхъ, nо•пи тичеш-

1<0-мъ минахме благополучно и това последно пре

междие. 

Ето ни въ станцията на телевъздушната же

;1 ·hзница, кждето стотици очи на охолнитt обита
тели на Шамани, дошли да погледатъ отблизо Mer 
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de Glaces (глетчера) и; Mont Blanc съnровож- -
датъ завистливо вс-hко наше движение. Отъ ту1<ъ, 

следъ малъкъ престой, за двадесеть минути сре

щу 40 франка сме въ низината. Продължава да ме 
мжчи страшна, неутолима жажда .. Иначе съмъ от
лично. 

Не бихъ съветвалъ никого да предприема из
качването на Монъ-Бланъ nрезъ Grands Mulets 
Не само, че е по-скжпо ( безъ пренощуване въ хо
тела не е възможно), но и човt1<ъ рискува въобще 
да не се 1<ачи на върха, защото пжтьтъ е много 

дълъrъ ( около о,семь часа), и отеrчителенъ. Трtб
ва да се тръгне въ 1 часа следъ полунощь, по тъм
но. При прtсенъ снtrъ ходенето не само ще е 

трудно, но и опасно, защото неусtтно може да се 
нагази въ нtкоя слабо покрита отъ новия снt.rъ 
пукнатина. Ако ли пъкъ, поради много непосто-ян

ното време евентуално стане нужда да се престои 

повече отъ единъ день въ хотела, излетътъ ще из

дt.зе соленъ. Изпълнениятъ отъ насъ маршрутъ е 
наистина малко nо-опасенъ (изкачването на Aiguille 
du Gouter, но затова пъкъ е несравнено по-еф

_тинъ, по-кратъкъ и по-приятенъ. Освенъ това ни-

1<ога да не се тръгва самъ, както поради незнание 

на условията и дипса на другари сторихъ азъ, за

щото таксата на во,цача и разноокитt му и за единъ 
и за десеть души е една и сжща. 

Това бt.ха горе-долу мислит·J,, които размt.
них;ме водача ми и азъ, седнали на терасата на едно 

I<афене. Подъ насъ се пtни, бунтува се и гърми 
р. Arve, а отср·l;ща ни I<има прив·l;тливо глава на

шия близъкъ вече познайникъ - Монъ-Бланъ. 
Разrоворътъ все се ·върти око,ло него и ние ·не 

можемъ, I<ато хипнотизирани, да отклонимъ погле

да си отъ сребриститt му скдонове, които се кж

пятъ въ потокъ слънчеви лжчи. 

Когато привечерь седнахъ, изморенъ и кап

налъ за сънь въ влака за Женева, бt.ше ме налеr
на11а такава апатия, че просто не ми се поглеж

даше J;Iрезъ прозореца. Все па1<ъ не пропуснахъ да 
се сбоrувамъ съ Монъ-Бланъ и веригата му при 
последния завой, 1<ойто rи закриваше постепенно 

за взора ми. Ще ли -ги спохо,ця нtкоrа пакъ ? 

Ил. Стол1.товъ. 



РОДОПСКf\ ИДИЛИЯ 
{Изъ .Родопитt. отварятъ СВОИ'Тt. съкровищници"). 

Слънцето едвамъ се бt изкачило надъ чала, 
когато стигнахме влашкото селище: 50-60 ко
либи, струпани въ единъ ж.гълъ на I{ур,ово поле. 

Отиваме ·въ дома на кехаята. Въ колибата 
пламти голtмъ огънь отъ су:юи борови ,клони. 
Огнището нtма куминъ - на покрива е пробита 
малка четвърmта дупка, но димътъ рtдко благо
ВОЛЯ,Ва да -се промъкне преэъ iНея, а се събира 
горе като лекъ оинкавъ балдахинъ. И може би 
затова· влашкитt колиби се строятъ съ необик
новено висо1<и тавани - инъче съвсемъ не би мо
гло да се диша отъ пушекъ. 

Влашкитt колиби - Бtловци не правятъ раз
лика между власи и кара,1<ачани - нtматъ про
зорци. Две-три отъ дъскитl, на покрива 

еж оставени подвижни: когато играе 

слънцето, вдигатъ ги за св·l;тлина, а ве

черь ги затварнтъ. Вали ли дъждъ, 

дъскитt не ~е вдиrатъ и въ 1<олибата е 
полумра1<ъ. Повечето врати еж безъ 
резета: на двата си кран вратата има две 

малки КОJ1чета, които влизатъ въ две 

дуп1<и извъртs1ни въ подпорнитt ~·реди 

- на гl;зи колчета вратата се крепи и 

движи. 

Колибит·I; еж доста обширни. По
строени еж отъ нед·l;лани борови стебла, 
наредени хоризонтално едно надъ друго 

и покрити съ .капаци" - така се на

ричатъ първитt дъски, които падагь 

отъ облия трупъ, когато бичкията му 
дава правожгълна форма. Цепнатинитt 
на 1<ОJ1ибата еж 1-1атъп1<ани съ мъхъ. 

На Ботьо СавоiJ'Ь, автор6 на родопската 
пое.ма "Бабекъ". 

подслонъ на добитъка, власитt нtматъ сърдце 
за буйни викове. Само бързатъ - часъ по-скоро 

да стигнатъ въ недрата на плани,нитt, гдето. се 
чувствуватъ у дома си. 

Безбройнитt имъ стада се движатъ почти без
шумно и ·оставатъ следъ себе си гжстъ облакъ 
прахъ. Старъ оселъ, съ два газени сандъка на са
мара, крачи предъ стадото и непрестанно крои 

съ ушитt си, сt-кашъ отмtр,ва крачкитt си, че 
безъ да гледа назадъ, върви точно споредъ ов

цитt, нито избързва, нито изоста.ва. 

Рунтави песове съ бодили по ·опашкитt, плахо 
се щуратъ край стадото: всички селски чучета 

неистиво ги лаятъ, а децата ги замtрватъ съ ка-

. ., 
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Власитt носятъ интересни вълнени На слизане нъмъ Orands Mulets фот. О. Barltllay 

дрехи, които по кро/.11<а напомнятъ старин-

но во/.!нишко обл·l;кло. Т,1; еж ноыадс1<0 племе и rлав
нш1тъ имъ поми 1-1ъкъ е овчарството. Къмъ октом. тt 
слизатъ въ полето на Тракия, понесли 1ia мноrо

бройнитt си коне всичкото си имущество: тене

кии, масло и сирене; торби 1<ашкавалъ; кошове 

вълна и въ ,tхъ рошави деца; красиво изтъкани 
чували отъ чиста ~вълна, натъпкани съ покжщни

на; и черги, черги безброй: разноцвtтни влакне
сти килимчета съ дълги ресни. Tt еж постелка и 
завивка на семейството, гордость и разтуха на 

вла:юин1<Итt, които сами предатъ, боядисватъ и 

тъкатъ. 

Пъстритt кервани с•е движатъ съ шумъ и не

престанни викове. Но 1Викатъ -само мжжетt и де
цата. Женитt еж срамежл,иви и мълчатъ. 

Въ ранна пролt,ъ, керванитt потеглятъ обрат
но. Струва ми ,с-е, че връщането е по тихо: из

карали 1'ежка зима пълна съ грижи за храна и 

мъни. И кой знае защо, рунтавит·в горяни, които 

въ планината ,се давятъ съ ,вълци - и затова но

сятъ на врата бодливи гривни, ужъ звtроветt .. 
да не могатъ да ги одушатъ - тукъ овиватъ 

опашка предъ малкит·в палета и се притискатъ до 

овцигl;. Само ·когато поI<ажатъ зж:битt си, ста
ватъ страшни ·и наближилото ги пале съ -квичене 
избtгва, за да ги лае отдалече. 

Само два пж.ти въ год1ината: ранна пролtть ,и 
късна есень, с·елото вижда тоя пъстъръ и шуменъ 

керванъ, който носи милионно богатство. Презъ 
останаJrото време всичко си ,стои въ планината 

или на зимна кашла IВЪ Тракия. Никой не слиза 
въ селото, а още по-малI<о въ града. Тамъ при 
стадата, тt работять, женятъ ,се, бол,еду,ватъ и 

мратъ. I{ойто иска да ги види, трtбва да отиде 
при тtхъ - тt не слизатъ при никого. 

Изключение правятъ само ония власи, които 
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каратъ ,,.кирия". По тtснитt и урвести пжтеки, 

гдето· не може да мине кола, дървениятъ мате

ри_алъ се прекарва съ влашки ко1Не и мулета. Ки
рията е скжпа и е едно rолtмо доходно перо на 
с•емейството. Съ тоя занаятъ се занимаватъ мла
дитt, обикновено синоветt, а бащитt оставатъ 
при стадата. Женитt работятъ само въ кжщи -
нито пасятъ овцетt, нито наrлеждатъ мандритt. 
Скитането ·по планината е опасно и затова ревни

виятъ ·влахъ всичко е оставилъ за себе си. 
Но тази пъстра ,и жизнерадостна идилия вече 

е само -споменъ! ,Равенъ пжть прорtза дефилето 
. на 51деница, свърза Юндола съ желtзницата -
и живописнитt -влашки пжтеки запустtха. Тежки 
коли и камионетки запъплаха отъ планината къмъ 

града, де.нонощно пренасяха трупе, греди ;и дъски, 

брадвата по-безмилостно удряше - и красотата 

на родопскитt планини се превър11-1а въ оцапани 

банк-ноти. 
Идва пролtть, но безбройни стада не се въз

качватъ •въ Родопитt, нито въ късна ес-ень шум

нитt кервани ,изпълнятъ селото съ шумъ и бо
гатство. Кжде ,изче-зна всичко това? Едни ·о'Dид:оха 
въ крайморска Тракия и, подмамени отъ мноrо 
пари, оставиха тамъ всичко, що даваше смисъль 

.на простия имъ животъ. Какво ли правятъ съ 
паритt си онtзи хорица, които не можеха да до

чакатъ ластович,китt и рано преди тtхъ тръгваха 
-за родопскип поляни? 

Когато отида· въ Родопитt cera, споменътъ за 
м·ина,11ото ме .следи като милъ съпжтникъ, който 
хубаво разказ,ва тжжни нtща. Буйнитt родопски 
гори, безбройнитt стада, пъстритt кервани -
съвпадатъ съ моето юношество. И да си спомнямъ 
за тtхъ е радость, подобна на скръбtна усмивка . 

* * * 
Родопскитt „власи" били както казватъ уче

нитt, потомци на стари римски войници, засе

лени главно около планината Пиндъ, презъ време 
на римското !Владичество на !Балканския полу
островъ. Колкото повече мtстнот-о -наоеление се 
бунтувало, толко-ва римскитt rарнизоои се уве
личавали (значи, ще кажемъ ние cera, да тормо
зятъ мtстното население, било старъ занаятъ на 
власитt) . Следъ падането на Римъ, юолониститt, 
които -еж. били сбирщина, и не етническо цtло, се 
разбtrали по планинитt, кждето сюитатъ и до 

днесъ. У влаоитt има предаJНие, че нtкqra еж. жи
вtли въ Албания, но когато Али паша, прияте
льтъ на Байрона, се обявилъ за незавиоимъ -вла
детель, ИЗГОНИЛЪ ГИ iИЗЪ царСТВ()ТО СИ И Tt се 
пръснали по цtла южна България и Македония. 

Tt rоворятъ разваленъ ла'J\11\НСКИ ,езикъ, нари

чанъ отъ мtстнитt селяни, не безъ из,вестно пре
зрение - ,,влашки". Но всичюи ·власи знаятъ бъл
rарс,ки. Нtко1:1 говорятъ гръцки и турски. Зна
менитъ представитель на тtхната ,култура бtше 
Георги Граматика. По рtдко изключение, той бt 
rрамотенъ, имаше евангелието на три езици и 
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.минаваше за много ученъ. Надъ колибата си бt
ше окачилъ дъсчица съ следния .надписъ: 

Ego scribo 
Е1ш ypciqiw 

Азъ пиша 

Но този ученъ мж.жъ не можеше да бжде вt
ченъ: той се помина преди двадес·е'J\ИIНа години 

и ,съ неrо умрt и влашката наука. · 
Власитt из-общо еж. много неприветливъ на

родъ. Своенравни, жестоки, -свадливи, .негостопри
емни, алчни за пари. ,Когато купу,вашъ нtщо, лъ
жатъ т-е ·въ очитt ,и не с-е смущаватъ нито отъ 

най-явното изобличение. За тtхъ истина -и лъжа, 
спра,ведливость и неправда -се изчерпватъ ,съ една 

кратка дума: интересъ. Отъ хиляди години изгу
били отечеството ои, а заедно съ него изгубили 
всiжи обще-ственъ и културенъ идеалъ, тtзи лю
д,е еж живtли съ затворени души, обхванати отъ 
еrоизъмъ и жажда за обогатяване съ воички 
срtдства - чърти свойствени на всtки ниско кул
туренъ човt·къ . 

* * * 
Уморени отъ дългия пж.ть, ,ние почти цtлия 

день прекарахме въ колибата, край огнището. До 
оrЪ1Ня -всрtдъ лtто - и това е удоволствие, ко
ето домос-едътъ никога не ще познае! 

Всичюи мжже еж на работа: ,въ колибата еж. 
останали само женитt и децата. Седнала въ ,единъ 
полут1,менъ ж.rълъ, Гора, най-малката дъщеря на 

кехаята, влачи вълна по най-пър.вобитенъ начинъ. 
До нея .снаха и, права, преде, а майката наглежда 

децата и rотви вечеря. 

- Защо си губите времето така? Запитахъ азъ, 
за да покажа, че не Гора, а нейната работа неот
клонно привлича очитt ми. - Наесень, когато сле

зете въ града ще дадете вълната иа дарака и за 
нtколко лева ще я овлачатъ и опредатъ много по

хубаво отъ васъ, а сега можете да се занимавате 

съ ,по-доходни работи. 

Въпросътъ бt отправе-нъ къмъ Гора - иска
ше ми се най-после да чуя .поне гласа и, защото 
поJювинъ день 'вече тя не бt проговорила нито 

дума. Но тя не се о.бади, не отговори, не 1-Jаправи 

нито едно движение, за да покаже че моитt думи 
я эасtгатъ. 

- Така е, синка, обади се старата отъ жrъла. 

Така е, ама какво да правимъ. Обичаятъ ни е та
къвъ. Всички така правятъ и ние трtбва като 

тtхъ. 

Гора е най-малката дъщеря на домовладиката. 

Тя е само на 16 -години, а е едра и развита 

като 20-rодишна мома. Нико·rа не бtхъ виждалъ 
слtти две крайности: извънредна физическа сила 
н пленителна женственость. Гора отъ нtколко ки
лометра далечъ носи на рамото си rрамаденъ бъ
кълъ вода, който азъ едвамъ бихъ повдиrналъ. Тя 



ходи боса по заскрежената трева, когато азъ зъз

на подъ зимното си палто. 

Гледамъ я предпазливо, да не обърна внима
ние на домашнит-1; и. Тя е мургава и рум·l;на. Очи
тt и еж гол·l;ми и тъмни като бурни небеса, а мла 
дитt и гърди, аапразно стегнати въ rрубъ сук
манъ, се повдиrа'fъ мощно и пленяватъ. Устаитt 
еж въздебели, мургави и нал·l;ти съ кипнала кръвь. 

Съкрушителна страсть лъха отъ тази планин-

1<а, израстнала всрtдъ дивата природа и всмука

ла всичката и дива кра

сота ... 
Бt се стъмнило, ко

гато кехаята се завър

на отъ мандрата. Той 
любезно ни поздрави 

и седна до огъня ала
турка. Гора поднесе 

" ПЛОСJ<ата " и всички 
мжже пихме изъ кала

еното смука;ю. Следъ 

вечеря поднесоха по 

чаша 1< от мач ъ, едно 
обикновено вкусно пи

тие, приготвено отъ 

сrжстено млtко. 

Г6ра и снаха и разди
гаха софрата, съ наведе

ни глави И MЪJl'laJIИBИ. 

Tt не вечеряха съ насъ, 
дори не напуснаха ра

ботата си, докато ние 

се хранtхме. Обслуж

ваше ни С-'Гарата -же

ната на домаl(ИНЪТЪ. 

Па~<ъ се върнахме 
при огнището и запу

шихме. Трtбваше да 
побъбримъ малко, как

то е обичаятъ, и после 

да се смушимъ подъ 

черrиг!, за сънь. 

I<ехаята почва да ми 

се оплаква, че жи вота 

станалъ много тежъкъ, 

че гората се ос·!; 1<ла и 

,J -

- Гора ще женя, тя е вече годеница. 

Не знамъ защо, съ_рдцето ми се сви отъ мжю1, 

но казахъ ужъ зарадванъ: 

- Нека е ч естито. Ами за кого ще я женишъ? 

- Момчето е отъ околнитt колиби. Съ баща 

му сме добри приятели. 

Ами Гора ? Тя ... познава ли го? 
Не го поз~1ава още. 

Че какъ тъй ? ! 
- Азъ го позна

вамъ. Добро е момче

то. Имотно е. 

И той ми раз1<аза, 

че~~ споредъ т~хниsпъ 
обичай, момъкъ·гь и мо

~1ата се сгодяватъ отъ 

родителит-1; си. Не е 
1-1еобходимо да се по

знавагь. Може и да 

1-1е еж се виждали. Да
же два дни следъ в·l;н

чавката, момчето не 

може да види нев·l;ста

та си. Чакъ на третия 

день вечерьта, н1 му 

се явява съ отбулено 
лице. 

Въ надвечерието-на 
обряда, женихътъ · и 
сватовет·I; яхнали най

буИнит·I; коне, отиватъ 

да взематъ момата. Тя 
е 11а1<итена съ цвtтя, 

монетни накити, сър

ма и кърпа така много, 

че 11а главата и се 

образува голtма и теж-

1<а корона; а върху 

лицето и се спуща 

гжсто покривало. 

I<ачватъ момата на 
кон1, и, ср·l;дъ викове и 

гърмежи, за б·l;гомъ по

теглятъ момковата кж

ща. Ако младоженцитt 

вече кирията намалt

ла много, че горс1<Итt 

власти имъ забранява

фот. О. Barlellay 
Връзване преди тръгване отъ Grands Mulets 

еж отъ едно и сжщо 

село, конната проце

сия, при сжщитt цере

ли да пасятъ стадата си въ младата гора и пр. и пр . 

- Да. . . Да. . . Наистина животътъ стана 

труденъ, повтарямъ азъ безъ да го слушамъ и 

крадешкомъ поrлеждамъ Гора, която пакъ б·I; сед

нала до дарака. И използвахъ една малка пауза, за 
да обърна разговора: 

- Много работятъ вашитt жени, бай Митре. 

- Много! усмихна се той. Па трtбва и да бър-

затъ, че скоро ще имаме сватба . 

- Кого ще женишъ ? живо запитахъ азъ. • 

монии, заобикаля н·l;коJП<О ттжти селото. Тi;зи оби
чаи в·J;роятно еж остатъкъ отъ старитt времена, ко

гато м,v,жетt силомъ еж крад·!,ли женитt си. 

Деверътъ, по-младия братъ на жениха, заема 

почетно мtсто. Яхналъ лютъ конь, той iзърви най
наnредъ и носи „фламбора" - байракъ отъ чер
нена кърпа и на върха на върлината забучена 
ябъл,ка. 

Следъ вtнчаnката, предъ прага на момковата 

1<ж.ща невtстата взима тоягата отъ байрака и, пре -
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ди да влезе, подава я на мжжа си. Съ тази тояга 
младоженецътъ удря -нев-1:,стата нtколко пжти 
по гърба и после 11 я връща. Тя я приема и му це 
лува ржка. Тази тояга е свещенна: на нея съпру
гата тр·l;бва да преде и цtлъ живо,тъ да помни, че 

мжжътъ има надъ нея неограничена власть. 

- I<oraтo отивашъ при жена, казваше Ницше, 
не за,бравяй камшика. 

- Ела ту 1<ъ, у •нпелю . Ту,ка жената сама туря 

камшикъ нъ ржката на мжжа и па1<ъ е щастJ1ива. 

- Що е етика ? - Не зна~1ъ, ще отговори мж

дрецътъ, а ученинтъ ще ту.ри очила и ще прели

стя гол·l;ми ,книги. 
.:,.;. 

Нощьта бързо напредна и въпреки огъня, въ 

колибата почна да става студено. Гора безстраст
но сJiушаше разговора ни. Тя не се черви отъ 
щастие, когато се rоворtше за конното шествие 

отъ тази колиба до мо~шовата кжща, нито се въз

мути отъ мждростьта на влашкия Заратустра. -
Една ли! Тtзи налtти съ кипнала кръвь устни не 

~югатъ да не копнtятъ за ц·l;лувки; това разцъф
нало като макъ тtло не може да не rори за любовь. 
Но всичко е скрито дълбоко въ душата и далечъ 

отъ погледа на чуждитt, както подъ тази пепель 

въ огнището т;гl;е паряща жерава. 

Пакъ близо •до огнището, послаха ни влакне

сти черги. Бtше твърде студено, а презъ нощьта 

студътъ ставаше още по-гол·l;мъ. Отъ повече пред
пазливость азъ си облtкохъ паJпото, турихъ си 

~<аскета и заедно съ туристическигl; чорапи се 
rурнахъ подъ черrитt. 

Гора ме погJiедна, усмих11а се едва уJювимо, и 

отиде та ми донесе една ужасно де.бела черга. 
М·l;тна отгоре ми и бързо 1<ато свtткавица ме ·по
гледна подъ гжститt си вежди. И мимолетно пакъ 
се усмихна, повече поди·гравателно, отколкото лю

бовно. 
- I<акъ, тя се присмива надъ СJiабостьта ми ? 

Не, азъ не искамъ това . .. 

И безъ колебание пожелахъ да хвърля отъ себе 
си всичко що ми е дaJia нашата култура и •да обла

дая силата и живота на първобитния чв·l;къ. И въ 

полудремка, азъ сJiедвахъ ненсния пжть на меч

тата си. - Облеченъ въ сурови кожи, съ дебелъ 
кривакъ въ ржка, азъ дебня. Тя, полугола изподъ 

наметнатата звtрска кожа, нърви презъ гората. 
Азъ наближавамъ тихо и изведнажъ се хвърлямъ, 

сграбчвамъ я съ желtзнитt си ржце и я притис
камъ до · rърдитt си. Тя издава силенъ ревъ и съ 

не по-малка сила се м,У-чи да се освободи, да ми 
избtrне. Напраздно тя ме хапе - нейнитt зжби 
ми причиняватъ сладка бол-ка. Тя не може да се 
отскубне отъ ржцетt ми - съ тtхъ азъ съмъ из 

вивалъ вратоветt на най-свирепитt зв·l;рове. Тъй 
изминава 1<ой знае t<om<o време. Най-после тя обез
силена отпуща глава на рамото ми и затваря очи 

ОТЪ СJ1адосп1а ~IЖl(a. • • Тъй, въ мечти за силата 
и щастието на пещерния чоutкъ, неусетно съмъ 

заспалъ подъ топлитt черги. 

* * * 
Азъ присжтствувахъ на Г срината сватба, ви

д·l;хъ момчето и на буенъ конь, чухъ гърмежитt, 
и даже оти,11~1хъ въ съседнитt коJ1иби, за да видн 
1<акъ Г6ра ще подаде фламбората, предъ прага на 

ма;1.1ковата к,1,ща. И не знамъ защо, моето юноше•· 

ско сърдце се свиваше отъ мжка . .. 
Тъкмо ·! 6 години отъ тогава. l{ато преписвамъ 

тtзи страници, оная Родопска идилия отново из
раства въ душата ми. I{а·кво ли - защо да бждемъ 

сантнменталы1i Нали животътъ СJlедва своя пжть 
и руши вс11ч1,о, най-първо мечтитt ни! Не бихъ 

жслалъ да я DH!I.H вече. l{ато не се решавамъ !1.а 
отида на l<уртово, кждето всtко Jitтo ходtхъ като 
юноша. Защото разрушението е у,било всичко: 
красотата на родопс,китt лесове и красотата на 

родопското момиче. Само споментътъ е вtченъ, 
само въ душата ни красотитt не увtхватъ ни-
коrа. 

Люб. Владики11ъ 

ВЕСТИ И БЕЛЕЖКИ 

Днешното време и планината. - Въ близкото ми
ШiJJО се сочеше като идеаJiъ на •юв·l;шкото щастие оста
uс ното IШТО ш1следст1ю оть ДЪJll'ОГОДIШIIIИТ'Б господари 
на раята - 1урuит·l; -· сш1д1<ото бездейстl!ие. )l{итеJ1ыъ 
на нашия градъ - обикновено дребенъ есиафъ - н·l;
маше друrъ идеалъ. !{ъмъ пJiанината нашето население 
гледаше 1<ато на източникъ на rоривенъ материялъ и 

нищо друго. Известенъ е фак-гьтъ за безразборното оси
ч,ше на нашитъ баm<анн съ неговитt; сждбо,юсни по
следствия: суши, пороища, свлнча 11е на почва, обезобра
зяване общия видъ на страната. Повикътъ за спасява
нето на планината и за предохранение на настжпва

щето чрезъ това зло, 11а 11стнна е още само кrшжовенъ. 

Брадвата на бъ.пгар11 11а продъш1<ава въ сжщия темпъ 

негоuата самоубийствена работа. 

1.14 

I-lo ето че 01·ь из11ест1-10 uреме насамъ, подъ 1J111н1-
нието на Запада, стана едннъ знаменате11е1-1ъ пре11рмъ 
въ отношенията на най-будната част~, отъ нашето насе
ление къмъ планината. На въпроса Зflдаденъ нъ Парижъ: 
,,коя девойка какъвъ мжжъ предпо,1итэ", uсички запи
тани t:ж отгuuорили, • такъвъ, който се занимава и съ 
спортъ • .. Здрави ржце, изпъю1али гърди, со11 11дни крака, 
пъргаво тъло, изпечена, огорпла отъ с11ънцето кожа -,
ето I<oc двесъ е еднакво задължително както за фабрич
ния работникъ, така и за чиновника, пълномощния ми
нистъръ, дипломата, за домакинята и.тти за дамата отъ 

нисокото общество. 
·прн това ПОJIОжение въ опюшениита на културния 

чоu·l;къ l(ЪМЪ пш111и11ата стана ръзъкъ обрат:~,. 
1 Jланиниг\; з: почватъ да бждатъ все по-често по-



с1::щаваш1 . Хилядигl; жители на rрадовет-1; се ср-!;щатъ 
еднакво често въ недрата. на планината. Тамъ 1"!; за1<а
ляватъ своt:то т·l;ло, развивать своит·I; мишц11, венпши
ратъ и разышатъ дробовет-1; си, каю1тъ характерит·I:; си 
въ неустр~Jшимость и ра 1шовъсие, приобщанатъ се съ 
красотата, величието и тихата жнзнерадость на вели

ката майка природа. Отъ тамъ т-1; почерпuатъ нови чув
ства • И нови иде11, които раз1срив,нъ хоризонтитъ на 
други мирогледн и отношен1111 на хората ед11нъ 1съмъ 

друп,. 

Д-ръ Ст. Кадиееъ 

Вазовияn, нрай. - Собст1_1е 1 ю, пр11 ро1iниг!; хубо
сти вср-l;дъ KOIITO е роденъ, раСЪJIЪ, ВДЪХ IЮВIШ<IЛЪ 11 
~ ·дето днесъ броди духа на безсмъртшт п·t,вецъ наро
дr.11ъ Иn. Вазовъ. Пр111отенъ въ предхълмието, ц·l;;ю 
обрасло с ъхубаuа борова гора, 1соято издалечъ изгJiежда 
като тъмно-эеJ1еr-1ъ ю-1лимъ, град,1ето Сопотъ - . Ак11а
к~исе" (Бъла-църква) 1<окешо по1<азва островърхото 
кубе на църковната камбана 11 11·!;1<олкото си тополи 11 
ЮIГ1ар11си , горди с1111детел 11 на с.11анио минало II СJ1ав11и 

JlH H. J{ъ.1бесТ11 op·l;xo1311 дървета го заоб11калятъ„ ,1 без
брой плодов11тн дървета заглуша 11атъ жнлищатn II но
снтъ хладъ на 11зморею1·гl; и отруде1-11 1 об11тателн. Ш11ро
кнт·I; гърла на чешмит!; волно и безгрижно балбу1сатъ, 
оросн 13атъ и носятъ благодатъ на IIJIIPOКIIТЪ дворища. 

Кога слъ1ще се 11зв11е залъ кпчестия Богданъ, лека 
с·l:;нка хвърля своя плащъ иадъ т11я красотн ; нt,що 
зщэаво, с вежо, дншаще животъ се •1увствува подъ ши

роко разтворената гръдъ ; миризма отъ чубрица II липа 
пълни простора, на вълни долита и се смъсва съ тая 
на смолист11я боръ. А най-тъсногърдия широко отваря 
rюзщш, ди1.11а волно, обилно и благос11а1Jя Създател!! . 

Нъма като стражъ стърчи развалина, стара 1 tърква, 
съ зеещи дупки II б·l;ли стен и, конто блуждаещ1111 по
гледъ на п,,,тю1ка съ 1.11111зането с11 нъ Стрt,мс1сата до
л111-1а , не може да отм 11 1-1е. Ба11 кана гордо като веJ11 1канъ 
11зд11rа сuои·, .. 1; ш1ещ11 за да IJ'iaз1 1 въ rюднож11ето си 
цснносп1 за исто р111<а , и м1111ало катъ едр11 б11ссрн. Самъ 
испъстренъ съ 1J'Б1<0ш-11-1 боро1111 , бу1<011 11 , чамов11 1·ори, 
вср-!;дъ обш11р1ш зелен11 пасбища , n po p·J;зa 11 11 01·1, без
брой потоц11 11а б11стр11тl; Мо11 а ст11 рска 11 Л-J;е 131ща р·l;1си , 
съ KJIO l(OЧCЩII 113130pll на Осъма, l(ОГП в·!;тъ ръ подух11с, 
духъгь на Вазова съ тш, на борu11 11 н11тяз11 иародн11, 
п·l;ягь пъсеньта на сдадката с11обода 11 1·ръм.r11шо се 110-
с1пъ OTh долъ на ДОJIЪ, отъ хълмъ ШI ХЪJIМЪ, , . 

Тукъ въ по1<ои 11 самота, всръдъ XJ1i1J11111т·I; дебр 11 ш1 
бnлкана, гдето шума на лнста~са се cм·L;cua съ тон ш, 
сребр11сти потоци подъ самото чело на Амбар1ща се 
Г113ДЗ130 изд11га „Х 11жа", где грох 11а11ъ п;,,Tl ll ll(Ъ ПОДСJIОИЪ 
ще 11ам-l;ри. 

Черн11 облаци 1юга ю1двис1пъ, гората т,1-га обхваща, 
uсн•1но млъкuа ведно съ сремеж.п~шата цвелуга; само 

зловещ1111 вой 11а орлигl; бъло1·11 ;~ н11 раз1t11ратъ т11ш 111-1ата 
и каратъ ;ta тръпнятъ II боя зливо озъртатъ тъ11когр1-1 1Jн 
сърн 11 заr1 ас.11 1-1 · се на зелсн11 по11 111111 . 

А слънце коr·а от110130 блi;с11е, 11·l;сс111,та 1 1а сой,сата 
пъстрокрила paздlJIIЖBa дpeмSJ Щll 'l"I; JI IICTII, JICl·II IIJO под
скача въ утре111-1ия х11адъ II весеJю 111ушука 11а сво11т-l; 
дружки за 1-IОВЪ де1-11,, за HOL!'I, Жlll!OTЪ. 

Листака, гората, 1юлата, остро11ърхитi; бор1 1 заб11л11 
чела въ сииенината , безброй разноцвъп1и билк11 11 цв-!;тя, 
ведно съ хлада н т11хии ароматъ, отъ в·l;1со 13е 1Jcc с;нш 
пъсень п·l;1пъ, п·J;сеньта на Твореца, пъсен ьта на Всемо
rущието му. 

Свещ. П. 

ДРУЖЕСТВЕНЪ ЖИВОТЬ 

IV редовенъ нонгресъ на славянснит1; туристи ще се 
състои въ Софин отъ 22 до 25 септем1Jр11й при следната 
програма : 

21. IX. 1929 1·од. 

Пристигане и посрещане на 1·. г, де11 егатигl; 11 гости·, .. !;. 

22. IX. 1929 rод. 

1. 9 часа сутриньта - откр11ваие на конгреса 1tъ с11.11он;~ 
на Софийската Търговско-И-ндустрнална l{амара. 

2. Приветствия отъ страна на оф11цю111н 11 мi;ст;~ и ку11-
турнн организации. 

3. Прочитане и приемане 11 ~ nротоколитl; на пос11сдю 111 
(Люблянския) конrресъ. 

4. Докладъ на отд-l;лнитt съюзен11 дружества за нзвър
шеното презъ отчетната год1111а. 

5. 13 часа . - ОБъДЪ. 

6. 15 ч аса. - Продължеи 11е на зпсещ111ието : Рефеuатъ 
отъ члена на Върховннн съветъ г. Илин Анто1101JЪ 
1 1а 1ема : ,,Стопансното значение на туризъма". 

7. Предложе~111я отъ страна на г. г. делегатит-1; на съю
зенит-1; дружества. 

8. 20% ч. - Вечеря въ Градското Казино отъ Софий
ската община. 

23. IX. 1929 год. 

J. 9 часа сутри11ьта. - Разг11еждаие 11а София. 
2. 12 часа. - Тръ ,·ване съ автомобили за Витоша 

хижn „Алено". 
14 11аса. - Об·!;дъ на х нжата и е13е11туално продъл
жение на заседанията. 

~- 201/2 час,,. - Вечери въ хоте.,п, ,. IО11 110 11ъ Паш1съ • 
оп, Б•1 ,;1га рското Тур1,1ст11ч еско J[ ружсство. 

24. IX. 1929 год. 

1 7 часа сутр111 1 ьта. - Тръп1а11е съ а1_1томобш111 :1,1 Р11 .11 -
ск11 я мо1-111 стнръ. 

2. 13 часа. - Об·l;д·1, 11 разглеждане на мо11аст11 рн . 
3. 16 часа. - Тръгва~ , е за Чамъ-Кория . 
4. 20½ •1.аса. - Ве•1 е рн 11 1ющув 1са нъ Ч<1мъ-l(ор1 1 н. 

25. IX. 1929 год. 

1. 9 часn сутр111 11,1·,1. - · Отнва11е ло Сар,1--1 · i,iолъ - Ма• 
ричюшта долнна. 

2. 1.З •iaca. - Об-tдъ ~ъ Чамъ-J<ор1111 11 з:11<р 1 1вш-1е 11а 
конгрса. 

3. 1-5 ч аса. - Връщане въ София. 

Дуnнишки нлонъ „Рилски езера". - Презъ сезо1-1а 
клона е уредилъ 7 излета. Пос11ед1-1 11 тi; се посещаватъ 
доста много. Единъ отъ тъхъ е билъ до Осоговскат,1 
хижа, посетенъ отъ 25 излетника. Дадена е една 1сино-
11ечерь 11а открито въ градската град11на съ фш1ма къмъ 
върха на земята: (Монтъ EJJepecъ) , посетена 11з 1JЪН· 
редно много. Този фшrмъ даде гол-l;ма пропа ,·ан11а нэ 
туризма. Препоржчuаме на вс11чю1 клонове да г.о про
же1пиратъ. Моrатъ да ro изискатъ отъ l(ино Универ
с 11тета въ София. !{лона издана турис.тически .nист ,, 
" Рилски езера ". Изл-!;зе З брой. Изл11за месечно. Спал
ната е отворена и се посещава отъ м11наващи туристи. 

· хижа .Ска ,савица" се посещава доста много. При нея 
има уреденъ tl бюфетъ. 
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Дупница. - Хижата "Скакавица", построена презъ 
1·одинитt 1921- 1922 г. съ силит·!; и ср·!;дствата изключи
телно на Дупнишkитt турисп-1 и гражданство. Построена 
въ мtстносп,та Скакавица, на края на лесния поясъ на 
височина 1870 м . . надъ морското равнище. На лtвата 
р·!;чна тераса, подъ голtмия скакаnишки водопадъ, чиято 
р·kка води началото си отъ Скакавншкото езеро на висо
чина 2 100 м. Тя отстои отъ седалището на клона 13 клм. 
шосе и 6 часа умtренъ балкански пжть. Последния почва 
отъ курорта Сепарева баня по рtка Валявица до красfl
вото ез. "Паничище" - наl!-ннзкото езеро въ Рила пл. , 
вгнездено въ красива и голtма иглолистна гора. Нататъкъ 
пжтя води все изъ иглолистни гори и буl!ни балкански 
ПОТОЦИ . 

другъ пжть за хижата по долината на р. Отовица, 
прехвърля вр. J{абулъ 2535 м. в. и се спуска презъ стръм
ния неговъ северенъ ск1юиъ въ хижата. 

То!! е само за пешоходu.и и се мю1ава 11/2 ден,, съ 

нощувка въ балкана. 
Отъ хтката моrатъ да се правятъ следнитt излетн z 
!. До Самоковъ, пр·kко долината на р. Джерменъ 

по пл. Св. Духъ, за единъ день. 

2. Пр·kко водод-t,ла между р. Джерменъ и р. Черни 
Искъръ, за Искроветt и Самоковъ. 

3. За Еди г1,олъ (7-тъ езера) вр. Дамка 2673 м. 
Малко Пазаръ Дере за Рил. монастиръ за единъ ден~, ум-t
ренъ ходъ. 

4. - Съ отклонение отъ вр. Дамка до Елени вр. 
2731 м. за Рил. монастиръ. 

5. - Сжщо отъ Мат<о Пазаръ Дере за Градинскитt 
езера - Дупница за l l/2 день. 

. 6. - Сжщо отююнею1е отъ Малко Пазаръ Дере за 
Дупница 110 р. Дупнишка 6f1стрица за 1 дснь. 

Хижата има голi;ма веранда съ поrледъ за Само
ковско, пл. Св. Духъ и Голъмия Скакавишки . водопадъ. 
Етажа има две го11tми II една малка стая, кждето могатъ 
да пренощуватъ 60 хора. Тавански етажъ съ мi;сто за 
преспиване па ою1. 50 души. Общо хижата може да даде 
IЮДСЛОНЪ на 11 о ЧОВЪl{а. Въ OKOJIHOCTbTa на хижата има 
хубава поляна, обраснала съ хубави иглолистни гори. 
Презъ последната протича бистра и тиха при самата хижа 

р. Скакавица. 

Клона ни ypeдi•I на 19. V. 1929 г. rолtмо туристи
чес1<0 увесе11ени е. Последното б·k добре посетено и - д;~де 
чистъ приходъ около 8,000 лв. Спалюпt при дружеството 
се коренно преустроl\1ипъ и ще бждатъ готови къмъ 20 
юний. Ще се състонтъ отъ 10 пружинени легла добре 
обзаведени. Всички туристи отъ тази дата ще моrатъ да 
разчитатъ на добъръ и ефтинъ подслонъ. 

Хижа „Осогово" разттоложена подъ в. Кюнекъ в 1, 

Осогово на 1650 м 1-1адъ м. р. отстои на 4 часа отъ 
Кюстенд1111ъ, 3 •1аса отъ в. Руенъ, 1 Ч! •1аса отъ Черни
връхъ е изцъло завършена и има въ първю1 етажъ съ 

две хубави стаи широ1<11, стъклена веранда и кухни съ 
омшзалникъ, чешма, печка и необходимит-k кухненски 
принадлежности. На втория етажъ има три стаи, а uъ 
сутерена две помещения. Въ чеп1ри стаи еж поставени 
20 кревати съ пружини, туфлеци, чершафи, възглавни
ци. Общо хижата може да даде подс1юнъ на око;ю 
150 души·. Установени ся, такси за денуване и нощу
ване. Въ района на хижата, съ съдействието на бю
рото за укрепяване на пороищата е започнато залеся

ване. Залесени еж вече 22.000 борчета. Предстои ново 
залесяване западно отъ хижата н вододейиата область. 
По настонване на клона, пжтя който минава покрай хи
жата по напра1Jление ,къмъ крайгр·аничнигl; близки села 
е включенъ въ шосейната мрежа и е пристжпено къмъ 
направата му. 

Хижата, предметъ на наl!-голtмо внимание отъ 
страна на клоновитt ржководители, по своята уредба 

Редактuръ: Ив. Велковъ. 

буди •внимание и удивление въ вси•1ки посетители съ 
своитi; вжтрешни удобства, учтивъ пазачъ винаги на 
разположение на гоститt, телефонъ, хубава нежность, 
близки обекти за излети и пр. Хижата може да бжде 
използвана и като туристическо планинско лtтовнще. 
Подвоза на храна е удобенъ и сиrуренъ. 

Отъ друга страна хижата като подслонъ е винов
ница за създа~зане •на удобни пжтиша, се цени добре 
вече и отъ мъстното население. 

Хижата не е снабдена съ гърмоопюдъ и не е оси-
1·уре1-1а протнвъ пожаръ. Необходимо е това да се на-
11ра1нr, за да се избъrнатъ възможни евентуалности и 
загуби. 

Извършеното до сега отъ кюстендилскитъ турисш 
заслужа11а похвала и нашитt ·адмирации. Съ неутих-

1 1алъ ентусназъмъ тъ 11реодолi;ха голtмн трудности · за 
да нзградятъ този туристически паметннкъ, символъ 

на себеотрицание и турисшчески и общесmени добро
дътели. 

КНИЖНИН.1\ 

Упжтване за аитропоrеографсни изучвания въ Бъл
гария отъ Иорданъ Захариеuъ, Издание на Министео
ството на просвъщението, приложение къмъ „Учнл. 
прегледъ" кн. 6. 1928 roдiiнa. 

- Отъ сжщия авторъ. 

,,Село Слонощица", антропогео1·рафско изучване, 
прибавка къмъ „Учлл. прегледъ" год. XXVIТI, кн. 6 . 

Съ първата ·книга авторъть дава подробни упжт
вания за изучване селищата на б:ьл~·арскитt. земи въ 

нсъко отношение, а съ втората дава възможность на 
вс·l;ки. който се интересува да се запознае съ иачииътъ 
по който да събере и подреди събрания материалъ. 

Редакцията препоржчва горнитt две упжтван11 11. 

С К Р Ъ Б Н И В Е С Т И. 

- Н. Аленсиевъ, почетен'ъ ,;ленъ на Българското 
туристическо дружество, починалъ 11ъ · Нраца. За този 
нашъ старъ другарь ще дадемъ по-подробни бележки. 

- Панчо М. Маневсни ч11енъ на клона Равни чалъ 

отъ Костенецъ, починалъ на 16. VI т. г. при· автомобилна 
катастрофа въ Неврокопъ. 

- Давидъ Алвасъ членъ на Софийс1шя клонъ 

"Алеко Коистантиновъ", починалъ на 23. VIII т. г. отъ 
рана, получена при автомобилна катастрофа въ Паи

чарево. _ 

- Зора М. Лесева, членка на Долнобаиския клонъ 

„Ибърски туристъ" следъ тежко боледуване починала 

на 6. IX. т. ~-

Миръ на душитt имъl 

Съдържание: - Н. Г а л ч о в ъ, Къмъ обедUнение; 

И л. Стол i; то в ъ, На Монъ-Бланъ; Л ю б. 1Nr а
д и ки н ъ, Родопска идилия; Д - р ъ К ад и е в ъ; 

Днешното време и планината; С вещ. П., Вазовиятъ 

край; Дружественъ животъ. Снимки на масива и върха 

Монъ-Бланъ. 
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