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ПО СЛУЧАЙ ПРОМ13НАТА 
Cr, настоящата ,снижтса пr,рва списа

нието .Б1,лгарс1са mypucmr," навлиза вr, 
своята дваrlесеть и осма -годишнина. 

Не е zолrь,нината на последната циф
ра, 1соято трrьбва да подчертае идейната 
и обществена стойность на единr, п,кть, 
uзв1,рвян1, cr, твr,рде голrьлtи усилия .• Б1,л
zарсю1 mypucmr," гледа назадr, cr, достойн
ство вr,рху една изпитана традиция и 
добре изп1,лнена задача: да б,кде вrьр-
11.uя азразитель на вьзвишения cmpe.1.teJ1cь 

,c1,.1.t1, природата и планинитrь на Бr,лга
рия, cr, 1согото omr, нrь,солтсо десетuлrьтия 
Э1сав1ьят1, известенr, 1ср,кz1, хора, образу
ващи Б1,лгарс!Сl1Я Туристичес,си С1,юз1,. 

Cr, духовното и идейно израстване на 
бr,лгарстсия туриз1,м1, двата негови - на
zледr, прости - елементи : •tовrьтсыпr, и 
планината влизатr, вr, все по-сложно вза

имоотношение, ,соето е u вл,тоешното 

с1,д1,ржание на вrьчния походr, 1сiм1, пла
нинитrь. Cr, това задачата на списанието 
- да б,r..де вrьрния и в1,одушевен1, изрази
тель на духовнитrь преJ1сив1ьвания, тсоито 
с1,п,ктствуват1, J/савота вr, планината -
се все повече осложнява и задr,лбо•tава. 
Успоредно cr, това, обаче - за добра честь 
на бr,лгарстситrь турuстшtестси срrьди -

pacmamr, и силит,ь, 1сошпо се наематr, да 
се справятr, cr, та,са очертаната задача. 

И сега, тсогато списанието претендира 
вr, новитrь си форми да тьрси ново раз
решение на поставенитrь проблеми, него
вото ново р,юсоводство се cituma задr,л
жено да отбележи подчертано : 

1. Неразривната си връзка съ мина
лото на списанието вr, духа на една 
ос{юрлtена и призната традиция и cr, това 
да изрази признателностьта си 1сьм1, до
сегашното р,к1соводство на списанието а 

2. Твr,рдата си решителность да очер
тава истинския образъ на бълzарския 
туристъ и планинарь u вrьрната ,сар

тина на неговитrь преживrьвания и обще
ствено-организационни прояви, вr, илtето 

на тсоето призовава вси•tтси сr,юзни чле

нове, сы~дейници и сr,п,ктници omr, днит,ь 
вr, планинитrь да б,кдатr, негови вrьрни 
сr,трудници. Обвзети omr, общата амбиция 
да с1,здадем1, заедно едно изистсано ту
ристшtестсо списание II у насr, и да се из
равнимr, и вr, това отношение cr, по-на
предналата планинарстса 1султура на дру
zитrь. 
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ЗА ЗИМНИЯ ТУРИЗЪМЪ 

Всички си спомнптъ, каква борба се 
вод-t,ше, за да се наложатъ ск~тt, като 
ср·l;дство за завJiадяване на планината 
зимно време и като единъ хубавъ спортъ. 

Отначало нtкои смtтаха скиорството за 
.'1.vксъ, достжпенъ само за боrатитt, за
щото едни ски тогава струваха доста 

сю,шо; други см·втаха, че с1ш-спорта и 
зимния туризъмъ еж опасни; а трети -
отрнцатеJштt на всичко хубаво - по
срещнаха развитието на скиорството въ 

всичкитt му прояви съ насмtшка. Днесъ 
скиорстr.ото се практикува масово. Но 
ето че изъ невидtлица се дойде - неиз
вестно по какви съображенин, но из
нrстно по чии внушения - до акцизъ 

върху скитt! 
Този данъкъ преди всичко ще нанесе 

ударъ на зимния труизъмъ, така много 

развитъ презъ посJrеднитt години. Го
.твмн спънки ще срещне и ски-спорта, 
за преусrтtването на който се харчатъ 
маса срtдства и се полагатъ rолtми уси
, •шя. Но по-важно въ сJiучая е друго: ще 

се попрtчи на пJiанинското население да 
се приобщи къмъ едно поJ1езно срtд
ство за завJiадяване на ш1анината зимно 

време, а ВОЙНИl{ЪТЪ-Сl<ИОръ, който е отъ 
голtмо значение за националната отбра
на въ нашитt ПJiанински терени, сJiедъ 

излизане отъ казармата не ще има въз

можность да си СJIУЖИ съ СКИТ'В и да 
поддържа своя постояненъ тренингъ. 

Акцизътъ върху скитъ е неоправданъ 
и отъ гJiеднще на народното здраве. 

KoJiкo много мастило се ИЗJI'В отъ Jitкa
pи, хигиенисти и др., че излетитъ презъ 
зимата укрепватъ здравето на човъка. 
Ударъ ще бжде нанесенъ и на новозараж
дащата се ски-индустрия, която е чисто род

на. Изтъкна се и друго важно съображе
ние П!1Отинъ този ак~изъ: той ще даде 
по-маJiко приходи на държавата, откол

кото ще се паднатъ за специалния или 

1юмощния персонаю, по събирането на 
акциза върху скитt. 

Ако наложениятъ акцизъ отъ 1 О лв. 
з .11атни, който е по-гоJiъмъ отъ стой
ностьта на едни обикновени ски, не се 
отмъни, занапредъ нито зимниятъ тури
sъмъ, нито ски-спорта нъма да 6;,,;датъ 
практикувани масово, а ще станатъ М{)

нополъ и на отдtлни организации, както 
се иска. Данъкътъ върху скитъ тръбва 
да се отмъни за цълото бъJirарско насе
:1ение. ИдейнИТ'Б организации, каквито 
еж Б. Т. С., Ю. Т. С., Б. С. С и др. не 
трtбва да се оrраждатъ съ привилегии, 

каквито се даватъ на професионалнит-r, 
организации. Защото, ако липсва идей-

БЪЛГАРСКА ТУРИСL КООПЕРАЦИЯ 
У Л. КИ. КЛЕМЕНТИНА 4 ТЕЛЕФОНЪ No 61-19 

----:---
Предлаrа на МНОГО НИЗКИ ЦЕНИ всички при
надлежности за скиори, туристи и спортисти. 

На r. r. чиновницитt тримесечно изплащане 

В с t как в и поправки и м о н та ж ъ на с к и 

отъ майсторъ-специалистъ 

Урежда всtки праздникъ и недtля излети съ 

автомобили до хижа Алено, Mycana. Мальовица, Заврачица и др. 
ТУРИСТИ И СКИОРИ, 

за вашати екипировка търсете всичко отъ 

БЪЛГАРСКА ТУРИСТИЧЕСКА КООПЕРАЦИЯ! 



ность и съзнание въ тия организации, тt 
не ще оправдаятъ своето сжществуване 

11 ще се приравнятъ къмъ грубитt инте
реси на професионалнитt сдружения. 

Гледището ка Б. Т. С., да се отмtни 
:шциза върху скитt, е най-правилно и то 
трtбва ;1а се възприеме отъ всички. Да
нъкъ върху скитt, !(Оито се употрtбя
ватъ отъ мнозинството скиори-спортисти 

11 туристи 15-20 пжти презъ годината, 
не сжщсствува ник1r1де въ св·вта. Не 
трtбпа да с1r1ществува и въ България, 
ако правилно се разбиратъ интереситt 
на държава и народъ. Г. К. 

Изъ Централното настоятелство 

- Въ съ·става на Центр. настоятеJ1ство 
на Съюза, на 19. I. се извърши сJ1едната 
промtна: досегашниятъ редакторъ на 
съюзното списание г. Д-ръ Ковачевски 
пое поста съветни1<ъ, на негово мtсто за 
редакторъ на „Български Туристъ" бt 
нзбранъ досегашния секретарь г. Ст. По-
1ювъ, а за секретарь на Ц. н-во бt из
fранъ r. Василъ Радевъ. 

--Ц. н-во на Съюза е изработИJю и 
вржчило на г. Министъръ-ПредседатеJIЯ, 
на г. Министра на финанситt, на г. Ми
нистра на просвtтата и г. Министра на 
войната едно изложение по наложения 

данъкъ върху скитt, съ което иска пъ,1-
ната отмtна на този неумtстенъ данъкъ. 

СОФИЙСКИ КЛОНЪ „АЛЕКО КОН
СТ АНТИНОВЪ". 1935 година бt завър
шена съ оживена дейность. На 8 декем
Gрий се освети новата пристройка на хи
жа ,.Алеко" (втори и трети етажъ на 
южното криJю). Присжтствуваха триста 
туристи и скиори. При хубаво слънчево 
време, предъ хижата б·в отслуженъ во
досветъ отъ архимандритъ д-ръ Кирилъ, 

който произнесе слово за дtлото на най
голtмия KJIOHЪ на Б. Т. С. Председа
ТЕ'JIЫЪ на „А:1еко" д-ръ П. Пtевъ даде 
отчетъ за пристройката, !(ОЯТО вече с 
с,сжществена въ първитt дgа етапа, като 
C1i'i разходвани 220 хиляди лева презъ 
1934 год. и 310 хиляди лева презъ 1935 г. 
Новото крило представлява масивна же
;1tзобетонна постройка отъ партеръ, 
етажъ и мансарденъ етажъ, вмъкнатъ въ 

покрива, върху 120 кв . м . шющь, съ 

външна дъсчена облицовка, за да се 
даде алпийски видъ на хижата. Презъ 
] 935 год. бt,ха построени 7 спални и 
една т а в а н с к а с т а я, а цtJюто 
криJiо има десеть стаи, една таванска, 

три <1нтрета, четири клозети и три помt
щения за миене. Новат::с постройка е дt
;ю изключително на орrанизиранитt ту-

БЪЛГАРИЯ А. Д. 

Първо Българско Лжтннчесио Бюро. 

Централа: София, ул. .Мосиовсиа" 5 
(пл. Алеисаи.~ъръ), телефони: ~6-28, 

Продажба на желt.зоп.v,тни, параходни и 1 
еероплан1:<и билети, спални мt.ста, екскур. 
зии и паушални п.v,тувания. Ангажиране 
стаи въ хотели. На разположение в;,да
чи. Снабдяване съ паспортни визи, 

76-44, 76-45; пощенска чекова смtтна: Дава безплатно всички и н-
София 1174, баниова с-ка Бълг. Търг. форма ц И И за В С 1:, К а К В И 
Банка. Няонове: Русе, Лловдивъ и Варна П ~ ту В а Н И я. 
___________ ,_ _____________ _ 

ЭА ПРЕДСТОЯЩИТ"!:) ПРОЛ'ЬТНИ ПАНАИРИ 

урежuа групони пжтуRания до Лайпцигъ и Прага, съ отбиване въ Берлинъ, отъ 
27. 11. до 12. 111. т. r. Uена: 6.800 лв. за пжтни III класа отиване и връщане, rру
повъ паспортъ и всички необходими визи, легитимации за панаиритъ, първокласни 
хотели и храна въ ЛаАпцигъ, Берлинъ и Прага. 

ПОДРОБНОСТИ ВЪ БЕЭПЛАТЕНЪ ПРОСПЕКТЪ. 

XI. ОЛИМПИАДА БЕРЛИНЪ (]. до 16. VIII. 1936 г) по
сетете пакъ само съ екскурзиитt на Бюро • България·, което като представитель 
на Олимпиадата и МЕР (Мителейропейшесъ Райзебюро. Берлинъ) за България, 
готви 3 rолъми екскурзии, които по цена и грижлива уредба еж достжпни за 
всички възможности и ще задоволятъ всички. 

ИСКАЙТЕ ИЭЧЕРПАТЕЛЕНЪ И БЕЭПЛАТЕНЪ ПРОСПЕКТЪ 

БЮРО БЪЛГАРИЯ ще уреди подходящи. екскурзии 
и за панаирит1:. въ ВИЕНА, БУДАПЕЩА и БРЕСЛАУ. 

1. Bulgarisches Reisebiiro „ В U L G А R 1 А· 
А. G. Sofia, UI. Moskowska 5. 

1-erBureauButgare de Voyages„BULGARIA" 
S. А., Sofia, 5 Rue Moskowska. 



rнсти въ „А.1еко", като резулт<1 гъ на 
·1tхнитt грижи, трудъ и срtдства. Изка
зана бt 6;1агодарность на всички д<1ри
тr:1и и ,шца, които оказаха ycJ1 yrи при 

строежа - д-во БаJrканъ" Владо Топv
эовъ, д - во „Гран~тоидъ" и' др . Както· е 
1~звестно, най - голtмъ е дарътъ на 3а
страхоr.ате :шото дружество „Балканъ", 
което построи и обзаведе на свои ср1,д
ства, възлизащи на 60,000 JJeвa, една го
.тr,ма стая въ новата постройка. Говори 
и известниятъ туристически деецъ и пи

сатель г. Павелъ ДеJJирадевъ, който под 
несе поздравления отъ името на БъJJrар
скин алпийски клубъ и д-во „Балканъ". 
Поднесе поздРавления и кметътъ на с. 
Драгалев1\И, г. Тризлинцевъ. 

СJJедъ това бt уредена другарска 
·1рапеза въ салона на хижата; произне 

соха речи архимандритъ д-ръ Кирилъ, 
д-ръ П. Пr,евъ, Делирадевъ, Димитъръ 
Пантелеевъ, ТризJ1инцевъ, Лазаръ Нико 
:ювъ и др . По теJJефона отъ хижата бt
ха поздравени даритеJJитt и JJицата, кои

то с;,; подпомогнали съ заеми и по другъ 

начинъ голtмото хижсстроително дtло 
на „Алеко". с.~едъ веселие и пtсни, ту
риститt предприеха изJ1ети къмъ Черни
връхъ, п,1атото на Витоша и околнитt 
хижи. 

-- На 12 и 25 дске~шрий бъха уреде
ни две сказки отъ К~·,тгурно-просвtтнин 
комитетъ при клона. Архимандритъ д-ръ 
Кири .1ъ говори на тема „Духъ и приро
да". а r. Иванъ Раевъ говори на тема 
,.Обществ ено значение на бъJJrарския т~· 
ризъмъ". Сказкитt бtха много добре 
посетени отъ членоветъ на кJJона и со
фийски граждани. Презъ м. февруарий 
1936 rод. ще 6;,;датъ изнесени още нъ
колко сказки отъ Драrомиръ Цоневъ, 
Киро Т. Кировъ, Паве.1ъ Патевъ и Ди
~.•итъръ Пантелеевъ. 

- На 1 .f декемврии бъ уредена, подъ 
:rокровителството на министра на право

Сli'iднето г. Димитъръ Пешевъ, голtма 
туристическа вечерь въ салона на „Сла
вннска беседа". 

- На бъдни вечеръ на хижа „Алеко" 
(i·r, уредена традиционната забава съ ко
.>1една е.·1ха, томбола и други народни 
vбнчаи. Ч·1еноветt и гоститt на п:1ани
ната имаха въ.змс>жность да прекаратъ 

н·r,колко хубави часове на Витоша. Снt
гътъ отъ хижа „Алеко" до Черни -връхъ 
н Купена (it, у добенъ за ски. Разиграната 
томбо;1а даде 3.000 лева приходъ. 

- Дадена е една стая отъ хижа „А.пе
ко" за използvване отъ горскитt властн, 
.? а да ыоже · Витошкиятъ националенъ 
паркъ и резервата подъ Резньовегr, да 
се охраняватъ по - добре. При масово по
сещение на планината ще бждатъ уреж-

4 

дани дежурни охранитс;ши r<оманди отъ 

ч::еноветr, на „Алеко". 
- Врачанскиятъ клонъ „Веслецъ" отъ 

Бъ:1гарския туристически съюзъ въ Бъл 
гария, -· устрои въ са.1она на своп т~• ри

стичес:ш д:::~мъ традиционната Бъдни ве
черъ, при препълненъ салонъ отъ hай

виднитt ;sраждани. При слагане на род
ната софра, председательтъ на клона архи . 
тсктъ Петъръ Доrрамаджиевъ е привет
ствувалъ гоститi; и изказалъ благопожс 
.,ания за вeceJJo посрещане и прекарване 

на Христовитt праздници, давайки и ма
J1ъкъ отчетъ за дейносты{I на клона 

презъ изтеклата година. Въ края на при
ветствията Cli'i прочетени имената на ;1а 

рителитt презъ годината, а именно: 
Мичо йоловъ 13.942 лева; Васи.11ъ 

А. Вы1ковъ 5.300 JJeвa; Василъ А. МаJJевъ 
5.025 .,ева; Димитъръ Тодоровъ 5000 .1в.; 
Братя Дейнови 3.796 лева; Георги Ценовъ 
3258 лева; Пейко Орозовъ 200 JJeвa; Бо
рисъ Лазаровъ J картина съ блажни бои. 

Часть отъ горнитt суми еж били за
дължение на к :юна.._къмъ съответнитt ,1и-
11а, които доброволно с;,; ги освободили 
отъ тъхъ. 

Къмъ 12 часа е пристигна,1ъ Дtдо l<o
:reдa съ богати подаръци за rоститt и 
своето прочуто послание къмъ врача11и. 

ВссеJJнето е продъ.,жи;ю до зори. 

11111 

Водачъ на туриста 
111 Издание на Ц в н т р а n но то настонтвnство 
i' 

Трето издание 1935 r. 

Цена 20 лева 

Всички необходими данни за 

посетители на българскит-в пла

нини, градове, природни и ис

торически забележителности. 

Достави се отъ Центр. н-во на съюза 



Зима надъ Пирина Снимка Ник. Божиновъ 



Ранна зима на Мальовица 

ПО ХРЕБЕТИТЪ НА РИЛА 

Колкото ш,ни съмъ ималъ СJJучай дз 

мина по до '!Ината на Черния Искъръ, 

1 ОJJкова пжти съмъ намиралъ, че сrуше-

11ит-в между боровет-в се,ла Мала-Цър)(1за 

н Маджаре напъJJно отrоварятъ на съз

:1аJ1ата се у менъ представа за алпийски 

селца. И съмъ се искрено радвалъ,_ ч~ 

цивилизацията още не е надуши.~а тия 

красоти, защото рано и.rш късно ·1 ~'J<Ъ 

ще изникнатъ rрамаднит-в· блокови по

стройки на модернит-в хотели и ,ючив

ни станции ... 
Това б-вше презъ мартъ м. г. Групата 

ни се състоеше отъ петима души, четир

ма отъ които членове на Б. А. К. Оти

вахме на засдона ,. Мальовица" да напра

вимъ първото зимно преминаване на Ку

пенит-в и Лопушкит-в върхове, по посuка 

на Кобю1ино бранище. 

Нощьта б'h ясна като день. Профи

JIЪТЪ на върха Мальовица се очертаваше 

Снимка Вл. Заrоровъ 

БОЖИДАРЪ СТОИЧКОВЪ 

r.ъ дъното на додината съ особено въл

шебство. Сн'!:,гътъ пръщ-вше подъ на

тиска на с1<ит-в и създаваше у насъ впе

чат.,ението, че . е съставенъ отъ неиз

броимо количество бисери. 

Следъ полунощь стигаме на заслона, 

гдето па.зачътъ, не виждалъ хора отъ 

месеци насамъ, не ни остава на мира отъ 

приказки. 

На сутриньта, съмнитеJ1но отпочина

.,и и съ претоварени стомаси, потегляме 

за Купенит-в . Подъ Ловния превалъ сва

ляме скитt и ги привързваме добре 

къмъ раницит-в. Едни отъ насъ слагатъ 

1,.отки, друrит-в усп-вватъ да се движатъ 

само съ п11келит-в си. Върха Ловница 

i'\t:01e вече преминали и сега се движех
мr по южния склонъ отъ веригата, обра

::, , ·раща Купенитъ и Лопушкит-в върхове, 

подъ са~шп ржбъ. Вързани, въоржжени 

съ пике.•rи въ ржка, Еие напредвахме 
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Вр. Орловецъ Снимка Н. Миронски 

предпазливо, пазейки се отъ подхJ1ъз

в rне и отъ събаряне на лавини. Велико

лепното време облагодетелствуваше въ 

всtко отношение този инакъ значително 

труденъ излетъ. 

Съ из.1изане къмъ посJ1едния Лопушки 

връхъ, най-трудното отъ задачата ни бt 

нзпълнсно. Сега ни чакс1ше удоволствие

то на ски-спускането. Гр:~мадни, идеално 

загладени снtжни пространства се от

криваха предъ насъ, великолепни за ски 

~,tста. Следъ шестчасовото пълзене изъ 

50°-тt наклони на Купенитt, свързано 

съ голtмо нервно напрежение и физиче

ско изтощение, това спускане ни се видt 

като сдинъ отдушникъ. 

Utли 15 минути карахме ние по посока 
на Су-чала, съ събрани крака. Само Ми

ронскн, загриженъ и занятъ съ избира~-rе 

на фото-сюжети, отпреме навреме оста

ваше Базадъ. 

Къмъ 3 часа следъ обtдъ, съ подко

сени !<.рака, стигнахме на Кобилино бра

нище. Програмата ни е, сжщата вечерь 

6 . 

да бждемъ на Рибнитt езера, кmдето, 

споредъ Генчо, . има.ю нtкаква колиба на 

назачи и ,ш на художници. Но вече 6·Ь 

късно, а и дали тамъ щtхме да намt

римъ колибата, бt въпросъ. Бtхме ве•1е 

решили да се върнемъ по Горна лtвз 

рtка въ Говедарци съ втората груна. 

минала по сmщото време Купенит·в, ко

гато Миронски се досtща, че тукъ на

близо имало нtкаква колиба за пазачит~ 

на зоната. Всички се залавятъ ожесточе 

но да търсятъ и съ такова желание, че 

най-после я откриваме. Надъ снtга 

стърчеше само едно колче: всичко оста

нало бt покрито. Веднага се раздtляме 

на две команди: първата имаше за за

дача да разрови, почисти и направи 

сносна за нощуване колибата; втората 

трtбваше да снабди J1агера съ сухъ и 

зеленъ клекъ. Тежката работа се падна 

на Генчо н Гошо. ПосJ1еднитt бtха из-

вадили всички предпо,1аrаеми Ссiiдове 

нзъ раницнтt ни и съ тtхъ си служиха, 

като съ търнокопи и лопатки, за почист

ване на снtга. Четири часа се мifiчиха 

Билото на Двуr лави• връхъ Снимка Н. Миронски 



Вр. КабуJlЪ 

двамата да изгребятъ всичкия снtгъ отъ 

колибата. Ние, при все че бtхме трима, 

нмахме, сравнително, по-:1ека задача (та

ка се бt случило ... ). Единъ отъ насъ 

с-вчеше сухъ и зеJ1енъ кJ1екъ, а другитt 

двама го пренасяха до готвения J1агеръ. 

На смръкване, когато студътъ започна 

да се чувствува, цtлата работа бtше 

свършена. <;ега подреждахме коJшбата. 

Генчо и Гошо, премръзнали отъ ринене

то на снtга, подскачаха на едно мtсто 

съ разкривени лица, докато ние насти

J1ахме колибата съ зеленъ клекъ и па

:1·вхме огъня. Входътъ за ко.1ибата б в 

направенъ почти горе, до покрива, така 

че се СП)'Скаме въ него по 2- 3 стжпала 
въ cнtra. 

Но всичкия този трудъ се губtше 

11редъ мисъльта за доброто нощуване, 

което си бtхме приготвиJш. ЦtJ1a нощь, 

обаче, не можахме да мигнемъ. Колкото 

добре да бtхме изчистили колибата, по

l(рнвътъ и вжтрешностьта на колибата, 

щомъ запалихме вжтре огъня, отъ вс-в-

1\Жде започна да капе, и така цtла 

нощь. Това, само по себе си, не ни сму

щаr:аше, но студътъ въ колибата бtше 

прашенъ, въпрtки голtмия огънь, кой

то бtхме наклали. 

На сутриньта потегляме съ нзгр·hва 

i-;a слънцето. Промtната въ температурата 
v,еднага става толкова голtма, че всички 

се разсъбличаме до кръста. 

Минаваме по хубавата долина на Гор

на Лtва рtка. Пжтьтъ ни гони в. По-

1 .1едецъ (йозола). Напос,1едъкъ турско

то име йозола се замtни съ зпучното 

Снимка Н. Миронсии 

име Погледецъ, което ще рече, че отъ 

тукъ се откриватъ великолепни и безчи

слени панорамични гледки на вси стра

ни. И наистина, ПоrJiедецъ е един

ствен11я срtдищенъ връхъ, отъ който 

се вижда, като на карта, най-голt

м ~.та часть отъ Рила. Оттукъ пжтьтъ 

ни продължава по ржба на Маринкьовица. 

Втората вечерь сме си начертали да пре

нощуваме въ Демиръ-капийскитt трудо

r.ашки землянки. Сега слънцето падаше 

тъкмо надъ главитt ни. Гошо, получилъ 

възпаление на очитt още на заслона Ма

льовица, си бtше добре уви:1ъ r.riaвaтa 

съ бtли кърпи, извънъ общата мtрка. 

която всички бtхме взели, да си нама

жемъ орбип. тt 01<0,1ювръстъ очитt съ 

специално носенитt за такива случаи 

сажди. Осеенъ това, голtмата жажда 

ни прав·l;ше много нервни и по-чув

ствителни къмъ горещината и ослtпн

тешшятъ блtсъкъ на безкрайнитt снtжни 

и небесни очертания. Тукъ азъ получихъ 

халюцинации. Движехъ се последенъ и 

Р.С'е ми се струваше. че предъ менъ из

веднажъ се издигатъ страхотни височи

ни, ту пъкъ се откриватъ бездънни 

ды1бочини . Ходихъ просто слtпешката 

по направенитt дири отъ моитt друга

ри, които по-скоро чувствувахъ, откоJ1-

кото виждахъ. Това бt резултатъ на 

моето нехайство да си взема цв·l;тни 

СIЧИла. Едва когато, предъ вр . Шишко

вица, моигв другари ми приготвиха 

огромно количество чай, поrледътъ ~ш 

стана ясенъ. Изпихъ близо 1 литъръ 
чай и подслоненъ подъ направената стрtха 
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Срiщниотъ връхъ Снимка Н. Миронски 

отъ щеки, ски и дрехи, съ завита въ 

дебелъ пуловеръ глава, можахъ да се 

успокоя. 

Сега ни чакаше едно слизане по доли

ната на Прtкарtка. Последната бt 

идеално наслана съ снtгъ. Само отстра

ни се виждаха, наизскочили изподъ снt

га, връхчетата на по-високия клекъ. Спус

кането до Бtли Искъръ стана почти на

веднажъ, незабелязано. А ,1tтно време, 

това мtсто изисква повече отъ два часа 

ходъ. Къмъ привечеръ бtхме вече до 

самия Бtли Искъръ, а по тъмно стиг

нахме и трудовашкитt бараки. Предъ 

вида на последнитt, настроението ни 

изчезна веднага. Всички седем;, бара;,и 

бtха напълно разнебитени и пълни сь 

снtгъ. Хубавитt впечатления отъ цtлия 

день се помрачаватъ. Съ просмукани ()ТЪ 
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1магата крака, г,1адни, ние се залавяме 

за работа. Първата ни задача бt да ком

плектуваме отъ седемтt бараки една 

- вила „Опера", която бtше въ най-до

бро състояние. Печката бt сформирувана 

отъ разни части отъ печки, намtрени 

въ всичкитt бараки. За два часа всич

киятъ снtгъ въ „Вила Опера" бtше на

трупанъ само въ първата и половина; 

сламата по нароветt бt изсушена, а 

чаятъ готовъ. Тукъ можахме малко да 

си отпочинемъ: спахме сравнително до

бре. Бtше много топло, но това не по

прtчи на снtга, натрупанъ въ първатJ • 
ппловина на колибата, да си остане не

стопенъ цtлата нощь. 

На сутриньта потегляме за Муса.1а. 

Отъ трудовашкитt землянки, по посока 

на Юрушки-чалъ, се отправяме за Ма

ричинитt върхове. Това изкачване .:1, 

Зимна Рила Снимка Н. Миронски 



Връхъ Орловецъ 

Снимка Н. М.иронсии 

постояненъ и отекчите.11но еднообра-

зенъ наклонъ, ни се вижда ужасно измо

рително~ Плъзнали сме по оrромниf! 

rръбъ на склона въ най-rолъмъ безпо

рядъкъ и едва се движиме. Всъки си 

нзбралъ свой п;,;ть и го следва. Подъ 

върха Марица се събираме, за да си па

дълимъ половинката лимонъ, която ни 

бt, останала. 

Въ тоя моментъ зърваме надъ насъ 

цъло стадо кози. Козитъ бъха налъrали 

на едно прошарено отъ слънцето мъсто. 

Отпредъ по посока на насъ, една стое

ше права и си въртъше главата на вси 

страни. По всичко изr леждаше че не ни 

виждатъ, защото чакъ когато извикахме, 

·,t, станаха прави. Но ехото не имъ да
nаше да разбератъ откжде идва викътъ 

и тъ се втурнаха вкупомъ да тичатъ ту 

на .чъво, ту на дъсно, а най-после право 

къмъ насъ. Чакъ когато, стигнали на 

стотина метра отъ насъ, тъ ни съгледаха, 

ссички се обърнаха въ противната посока 

"' не ги вид·вхме кога прекосиха билото, 
за да слъзатъ въ долината на Марица. 

Следъ това, минавайки Близнацитъ, ви

дъхме пжтя имъ - добре отжпкана пж

тека, водеща право къмъ скалитъ на 

Манчу. 

На наблюдателницата стигаме къмъ 

4 часа сл. пладне. Изглежда, че сме има
ли страшенъ нидъ - изпити, изrоръли, 

мръсни, намазани съ сажди орбити, по

крити съ свътли кърпи, тъй като нами

ращитъ се тукъ скиорки ни гледаха с-., 

едно око на очудване и съжаление, като 

при това стояха на почтено разстояние 

отъ насъ. 

Следъ мноrобройнитъ чайове, ко,по 

ни сервира Монката, слизаме въ хижата. 

Тукъ започватъ да ни се подиграватъ на 

пикелитъ, на което тръбваше да отгова

ряме, че сме rи носили, за да си украся

ваме сюжетитъ за снимки, за биене на 

вълци и др .... 

На следния день въ Самоковъ, значи

телно отпочинали, имахме случай да си 

размънимъ по нъкое впечатление отъ из

,1ета. Никой, обаче, не направи това. 

Всички предпочитаха да мълчатъ и да 

сподълятъ само съ себе си преживяыото. 

Защото много п;,;ти споменитъ за единъ 

излетъ еж много по-добри отколкото са

миятъ излетъ. 

И защото . . мълчанието понъкоrа 

говори повече. 
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Римпфишхорнъ и 1\лалинхорнъ 

ТРИ ЧЕТИРИХИЛЯДНИЦИ 

Бtхе четирма души, четирма щаст

ливци: д-ръ Костъ, Шулцъ, Лорхъ и азъ. 

Единъ месецъ имаше да прекараме въ 

швейцарски rъ Алпи, презъ мартъ, с1., 

ски.. Това стига, за да обясни цълот,1 

настроение, съ което пжтувахме отъ 

Берлинъ, презъ Инсбрукъ-Люцернъ, за 

малкото селце Гуттаненъ. 

Въ Бернския Оберландъ - ние исках

ме да изкачимъ поне Финстераархорн1., 

- не ни провървt. Цълата седмица се 

J:утахме изъ мжгJ1и отъ хижа въ хижа и 

откраднали нъкой слънчевъ след

об1щъ - отъ хижата Конкордия сва

рихме да се качимъ едва до Юнгфрау

йохъ. Отчаяни отъ времето, ние се спус

нахме въ селцето Фишъ, пжтувахме до 

Виспъ и презъ СтаJщенъ се отзовахме 

въ Саасъ-Фе, отъ 

опитаме щастието 

АJIПИ. 

На 21 мартъ, при 

10 

кждето 

СИ ВЪ 

хубаво 

искахме да 

Валискитъ 

време, ние 

Текстъ и снимки отъ 
БОРИСЛАВЪ ЙОРДАНОВЪ 

се uтправихме за Британиа-Хюте, рад-

1,айки се изъ пжтя на даJiечни гледки, 

въ I(ОИТО съзирахме и останалитt, само 

1,ато мечта Юнгфрау, Мьонхъ и Фин

стераархорнъ. 

Въ хижата пристигнахме рано следъ 

объдъ и нъl(о.жо часа се пеl(охме на 

. мартенското снъжно слънце, l(Оето ни 61, 
обърнало на диви азиатци; една промt

на, l(Оято, като бъ.1гаринъ, не чувству

вахъ тъй осезателно, както съпжтницитъ 

нiнщи. 

Вечерьта бъ една отъ незабравимитъ 

хижни вечери, когато беседата и грижитъ 

се въртятъ само около едно: утрешниятъ 

пжть. Ние си бъхме избрали за жертва 

най-напредъ Щралхорнъ, който ни бъ 

притеrлилъ още по пжтя къмъ Саасъ-Фе. 

Бъше мартъ. Снъгъ лежеше дълбоко 

sърху .1едницитъ и скалитъ, ние бъхме 

млади и владъехме добре скитъ. Защо 

;!а не нн се усмихне щастието? 



ЩРАЛХОРНЪ, (4206 м.), 22 мартъ. 
Който знае какво значи слънце въ ви

соката планина презъ мартъ - най-хуба

вото обещание на деня - не ще се чу

,:.и на настроението, съ което закусихме. 

Струваше ни се, че днесъ ще станемъ 

притежатели на цtлия свtтъ. 

Пжтьтъ ни водtше презъ ставащия 

все по-стръменъ Jiедникъ, който обаче 

б·вше затрупанъ добре отъ снtга и под

литt пукнатини бъха скрити. Единстве

ното, което отекчаваше сравнително ле

кото ни изкачване, бt, го .1tмата жега, 

която ни принуди да останемъ по ризи. 

Едва бtхме наближили, обаче, Адлер

насъ, надъ Щралхорнъ се изви мъгла и 

небето се помрачи. Пролtтенъ капризъ? 

-- За съжаление, решитеJша промtна на 

1 , ремето. 

Една наша надежда загина на самия 

вревалъ: напраздно търсъхме въ теж

ката мъг.1а оттатъкъ билото да зърнемъ 

Матерхорнъ - той остана скритъ. 

На превала свалихме скитt и започ

нахме изкачването по ледения склонъ съ 

котки. Ледътъ отначало бt чистъ и син

кавъ, но скоро се обърна на снtгъ съ 

з :.~мръзнала кора. Дишането - порад11 

1-,аклона и голtмата мъгла - стана труд

но и ни задължаваше всtки 20 крачки 
1(ъмъ спиране. 

Потънали въ мъгла, единъ подиръ 

другъ, като неясни призраци, ние МЪJ!· 

чаливо се изкачвахме къмъ острия гре-

6енъ, който скриваше страшния проти

воположенъ отвесъ. Заедно съ мъглата 

н вtтъра, заваля снtгъ и стана много 

студено. 

Наградата на върха този день б-t,ше 

много сдържана: никаква гледка, никак

ва охота за излишно мръзнене на тази 

височина. 

Съ гоJ1tми крачки, едва JШ не тичеш-

1-.омъ, 1-:ие започнахме спускането. Вед-

1~ажъ пропаднахъ азъ въ една снtжна 

дупка, втори пжть Лорхъ, но до ледни

ка, i,Ждето бtхме оставщш скитt, успtх-

ме да се домъкнемъ въ 

~1ъrла. Време за бавене 

всеобхващаща 

нtмаше. Едва 

що поставили скитt и, като отвързанъ, 

азъ се спуснахъ презъ r.1ава, последванъ 

отъ дР)' ГИТЪ. 

Въ силенъ вtтъръ и буря стигнахме 

хижата, кждето останахме скрити цtла

та нощь. Вtтърътъ свирtше и носtше 

снtгъ непрекжснато. Отличенъ поводъ 

за излежаване на другия день до късно. 

СJ1едъ обtдъ се спуснахме отново до 

Саасъ-Фе, ю'i\дето намtрихме и бер11ин

ския приятеJ1ь Мю.1леръ. 

Съ единъ тонъ, който не търпи про

тиворечие, д-ръ Костъ нареди за другия 

день: 

- Изкачване до Алалинхорнъ и ош

зане сжщия день обратно. 

АЛАЛИНХОРНЪ, (4037), 24 мартъ. 

Когато на другия день се изправихме 

предъ Алалинrлетчеръ, въ единъ улей на 

д·всно отъ насъ - като JIOШO предназна

менование - на всtки нtко .1ко минути 

се спущаха JJавини: снtжни водопади, 

които правtха цtлата околность и долу 

долината да ехтятъ. 

Поради една rрtшка на ШуJJцъ, ние 

бъхме останали безъ дъJJro вжже - об

стояте.1ство, което почна да става не

приятно при зачестилитt пукнатини на 

гор1-1ип ледникъ. ШуJщъ плати rрtшката 

си тежко: по единъ съмнитеJ1енъ снt
женъ мостъ той трtбваше да мине не

вързанъ пръвъ. 

Бъхме надъ 3,500 метра. 

Набраздена съ roJ1tми и широки пук

натини, горната часть на .,,едника ста!iа 

много стръмна; блокове отъ дедъ, rолt

ми и маJJки, пръснати въ пъJ1енъ бе ~ по

рядъкъ, затрудняваха сжщо нашето из

кзчване до степень, че не можехме да 

видимъ какъ да си пробиемъ пжть по

нататъкъ. 

По едно време се изправихме предъ 

rолtмата пукнатина, която опасваше 

върха на голtмо разстояние и която на

прар. о 11е можехме да минемъ. 

ШуJщъ свали скитt и съ помощыа 

на пикела подкачи да върви по долния и 
ржбъ, вземайки посока на дtсно. Взехме 

cifiщaтa и ние, но скоро трtбваше да се 

върнемъ, за да опитаме въ JJtвo. Тука, 
действително намtрихме края на пукна

тината и предпазливо, единъ подиръ 

другъ, я минахме. 

Съ обходъ трtбваше да минаваме 

много др~ти пукнатини и педени бJJоко-

Н. 



Погледъ къмъ Шрекхорнъ 

ве, докато най-сетне се отървахме отъ 

тt.хъ, но загубили много време. 

До билото (йоха) ни оставатъ нъ

колко минути. Когато стжпихме на него, 

последваха несмълкаеми възклицания: за 

първи шi'iть отъ тука видъхме - и то 

отъ самото му подножие - Матерхорнъ 

и се радвахме като деца. 

Задъ него се виждаха Монбланъ и 

всички други най-високи върхове, между 

които и Монте-Роза. Всъка хубава ГJ1ед

ка омаломощава и е rдно хубаво изви

нение за почивка. Седнахме и ние, мя

каръ че часътъ вече бъ четири и пu

Jювина. 

Смънихме пакъ скитъ съ коткитt, и 

започнахме катеренето по заледения 

нръхъ . По леда бъ навалълъ снъгъ, отъ 

който едва си изваждахме краката. Из

преварилъ другитъ на върха азъ първи 

пожънахъ разочарованието - върхътъ 

бъ въ мъгла и долинитъ едва се про

виждаха. Скоро и другитt. присъедини

ха своето треперяне отъ студъ II затова 

предложението за слизане получи пълно 

6олшинство. Почти тичайки, ние се спус

нахме б е з ъ о с о б е н и приключения 

(iilулцъ успъ, разбира се, да затъне до 

:·лава нъ сн-вга) до скнтt, отъ кждето 

започнаха отново мmченинта съ :1едн11-

k.Овитt пукнатини и спусъци. 

И накрай: рiщкото ски-щастие 

шусфартъ въ дълбокия пулвершнее. 
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Въ 7 часа вечерьта програмата на д-ръ 
Костъ бъ изпълнена. Единъ часъ спуща

не, срещу 8 часа изкачване! 
Въ Саас-фе вечерьта настжпи ожи

вJiение: тамъ заварихме нови гости отъ 

нашата ски-шкоJiа въ Берлинъ: д-ръ 

Димъ съ жена си и д-ръ Пфайферъ, 

които донесоха посJiеднигв новини. А 

и ние имаше съ какво да им ь се хвалимъ . 

Единодушно решихме: 

При хубаво време, утре, 

РИМПФИШХОРНЪ (4,207 м.). 

Още отъ сутриньта задуха студенъ 

r.tтъръ и докара мъгли. Едва надъ нъ

колко стотинъ метра зърнахме слънцето. 

Алалинйохъ стигнахме сравнително леко , 

благодарение добрата си вече трениров

ка. Бt 2 часа и ние успtхме да докопаме 
съ погледа си връхчето на Матерхорнъ. 

Отъ 3,500 м . започна стръмно изкачване, 

което подехме въ две вmжета по трима 

,пуши: сега и Пфайферъ б·в съ насъ като 

признатъ водачъ. 

Започнахме най-неблагоприятната ра

ботя· копаене на стжпки въ леда, коитu 

едва ни задържаха по стръмния склонъ , 

който при улея стана 55°. Ледътъ се 

свърши и сега започна катерене по ска

ли, което тръбваше да сн1ва безъ котки. 

Въ 5 часа започна катеренето по ска

J1итt на улея въ дtсната му страна. 

Стигнали края, ние видtхме - най-теж

кото преживяване въ планината ·- че 



не можемъ да продължимъ: на самия 

rребенъ се издигаха отвесни скали. По

нататъшния пжть ни се виждаше нераз

решима загадка, което тровt.ше радость

та ни отъ чудесната гледка къмъ Монте

Роза и Италия, и тежеше на съзнанието 

1-~и. Както всt.ка планинска ,загадка, оба

че, и тази трt.бваше да има едно разре

шение, което ни се налагаше да от

криемъ. 

Съ rолt.ма предпазливость, вързани 

въ общо вжже, успt.хме да се прехвър

-~имъ на лt.вата страна на улея, употрt.

бявайки всички тънкости на катерачната 

техника. Не за добро: на северната стра 

на започна страшенъ вt.търъ, който поч

ти ни скова. 

По опасния хлъзгавъ гребенъ успt.х

ме да продължимъ и въ 7 часа бt.хме на 
върха. Какъ лесно това се разправя сега, 

но колко ни струвашР тогава всъка 

1<рачка! 

И сега гледката: пурпурътъ на слън

чевия залt.зъ бt. залt.лъ необятни про

странства, надъ които стърчаха като бо

жествени владtтелн, Матерхорнъ, Вайс

хорнъ и чакъ Монбланъ. 

На подобна гледка могатъ да се опи

шатъ всички подробности, да се из

броятъ десятки имена на върхове, доли

ни, превали и ледници . Но самото на

строение слънчевъ залt.зъ на 4.200 
метра! - величието, тържественостыа 

на привечерната тишина , тt могатъ само 

да се преживt.ятъ и почувствуватъ. Сега 

ние действително имахме цt.лия свt.тъ ! 
Връщането започна въ страшенъ ве

черенъ студъ, къмъ който започна да се 

прибавя и нощниятъ мракъ. За щастие, 

благополучно минахме и улея и снt.жна

та дупка и успt.хме да се докопаме до 

спасителнитt. ски. 

Бt. много тъмно и едва виждахме по

дробноститt на коравия снtгъ . Залитах

ме постоянно напредъ или назадъ, както 

диктуваха капризитt. на снt.жната по-

Ледникътъ подъ 
Римпфишхорнъ 

кривка, докато най - после загазихме въ 

пукнатинитt. на ледника. 

На едно мt.сто трtбваше да изтеr.1я

ме пропадналия Пфайферъ 

Цt.ли часове -- да знае нt.кой, какво 

значи въ такива случаи цt.ли часове 

презъ нощыа върху ледникъ! - се мlfi

чихме изъ тt.зи невt.рни пукнатини, всt.

ка отъ които крие невt.роятно неприят

ни сюрпризи. Последната ни съсипа 

окончателно: безъ фенеръ, безъ нерви, 

ние трt.бваше пипнешкомъ да спускаме 

Пфайферъ, за да налучква. 

И като вънецъ на всичко, сега ни 

оставаше наклона къмъ хижата, защото 

за спускане къмъ Саас-Фе вече не мо

жеше и дума да става. 

Едва въ 11 часа ние успt.хме да се 

приберемъ въ хижата. 

16-часовиятъ пжть този день не ме 

остави спокоенъ даже и на сънъ - не-

· прекжснато се стрt.скахъ отъ лоши мо

менти при катеренето, отъ лутането изъ 

ледника или ... отъ гледката къмъ Ма
терхорнъ. 

Отъ нея, впрочемъ, понt.кога се стрt.с

камъ и сега ..• 
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Зимна пi5сень въ гората 

НОВА ГОДИНА ВЪ ПЛАНИНАТА 

Г. САВОВЪ 

Отъ непоносимия предпраздниченъ шумъ на града и 

предвкусена веселость по програма избtгахме въ планината. 

Въ кжсенъ следобtдъ по пжтеката нагоре преследваме 

собственото си обещание: радостьта отъ бtлата планина. 

Въ мрачината на припадащата вечерь ни води тъмната 

звезда на неизвестната сждба. 

Хиляди подгонени отъ вtтъра снtжинки, изплашени отъ 

движущитt призраци, бtгатъ въ безпорядъкъ предъ малката 

движеща се свtтлинка - единственото ни око въ зимната 

нощь. 

Окото расте и взема размtритt на горящъ факелъ, 

който разтваря легналата надъ долината нощь и освtтява 

пжтя на вtчното ни страдание къмъ върха. 

Очитt на духа ни напраздно търсятъ звездитt на небето 

- нито една отъ тtхъ не посребрява невидимитъ склонове 

на планината, които презъ мъглата еж се приближили и над

весили над:ь самия ни пжть и тежатъ на умореното съзнание. 



Притаената свtтлинка на планинската хижа съгледахме 

едва кжсно презъ нощьта. 

Отъ раннитt часове на следващата утринь до кжсна 

полунощь вънъ вилнtе непрекжснато буря, обърнала цtлия 

планински свtтъ въ нtкакъвъ неземенъ хаосъ. 

Въ хижата навремени простенва печката, като уплашена 

отъ страховититt пристжпи на вътъра. 

Наложеното бездtлие не ражда никакво преживtване 

този день. 

Презъ нощьта идва Новата Година. 

Тя се спуска отъ планината въ долинитt, носейки но

витt изненади на сждбата. 

Въ първия день на Новата година изкачваме върха. 

Тънката мъгла съ синь оттенъкъ на -близкото небе на

мtста се продира и то освtтява играта на облацитt и усмив

ката на планината: едно величаво планинско iпtermezzo. 

Тогава виждаме върха, надъ който като чудновата ко

рона блtсти бtлиятъ скрежъ на пирамидата. 

Или: понесени отъ вtтъра, мъглитt се сгжстяватъ и 

хукватъ надолу. 

Пжтьтъ къмъ 
Новата Година 

Снимка 
Н. Миронски 
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Върхътъ 

Снимка 
Н. Миронсни 

Тогава надъ заспалитt, покрити съ снtгъ езера и надъ 

замръзналитt, услушани скали се разнася чудна тишина, като 

въ мигъ на очакване нtкое чудо. 

И тогава чуваме само собственото си сърдце, което 

пtе химна на сбжднатото желание въ планината: 

- върха. 

Обещанието ни се изпълва на следния день : 
- сутриньта виждаме тържеството на планинския изгрtвъ. 

Слънцето - подарило на Мусал1 първитt, носящи свtт-

лината и радостьта на деня, лжчи - обагря върха съ цвtто

ветt на пожара и надъ потъналитt още въ сива полусtнка 

други върхове блести сиянието на небесното видение съ за

трогваща красота. 

Като сутринень фаръ на планинско вълшебство озарява 

свtтлиятъ трижгълникъ на върха цtлата долина и призовава 

къмъ утринното откровение. . . 
И ние се отдаваме на щастието отъ в-врата въ него. 

Презъ прелестьта на покритата съ искрещо-бtлъ снtгъ 

гора на Ситняково - фантастично царство на въздушни 

диаманти - занесохме въ града свtжитt планински надежди. 



ЛЕГЕНДАТА ЗА ИЗДРЕМЕЦЪ 

Монастирътъ Седем1Ъхъ прес.. тола 

Изъ гората, която се простира_ нагоре 

I(ЪМЪ хребета, закука кукувица. в-.., мана

стира пропtха utтли. Въ рана зора, на 

Възнесение, напуснахме манастира Се

демтt престола. По буково дърво, което 

СJJужи за мость върху Габровница, буенъ 

пJJанински потокъ, минахме 

при манастирския козарникъ. 

отсреща, 

Козарьтъ 

изкарваше вече козитt на паша по висо

ки_тt. поляни на Голtма-пJJанина, чийто 

възвишения се простиратъ отъ Искър

ския преJJомъ до Мурrашъ. 

По стръмна пжтека поехме къмъ вър

ха Изремецъ или Издремецъ, както се 

нарича отъ коJ1ибаритt. Долу, въ мана

стирския долъ, затихна приспивния ро

молъ на Габровница и звънътъ на ХJIО

патаритt. Отначало пжтеката минава 

презъ теменужни поляни, вие !{рай сре

бристъ ручей и се губи въ непроходимъ 

букакъ. Дъхъ на горски треви се носи 

11зъ усоитt. 

Насреща, по виСОl{ИТt. урви, еж нака-

цали l(ОJJиби. Тамъ живtятъ, 

с,тъ свtта, сурови планинци, 

съ нерадостния си животъ. 

ОТl{ЖСНаТИ 

примирени 

Веднъжъ-

дважъ въ годината тt. слизатъ въ ceJJaтa 

край линията, за да си набавнтъ храна 

Г. К. ВИШНЕВСКИ 

и дрехи. Лt.те въ колибитt. нtма 

никой. Само вtрни и зли отъ гладъ ку

чета пазятъ егрецитt и колибитt. Горко 

на непознатин пжтникъ, ако попадне 

самъ между тия страшни пазители на 

колибаритt.. 

Спрtхые предъ една схлупена коша

ра, отъ която изJJtзе като привидение 

бt.лобрадъ старецъ. Той се зарадва, че 

вижда „хора отъ града" и ни предложи 

студена вода. 

Поднесохые на стареца кутия цигари; 

ржцетt. му затрепераха и той благосло

ви отъ сърдце: 

- Да сте живи, синко! Колко време 

не съмъ виждаJJЪ тютюнецъ ... 
Дъдо Радой отъ Лtсковъ-долъ лt

те живtе въ планината, защото пашитt. 

еж даJJечъ отъ селото. Внуцитъ му еж 

съ овцетt, а той събира дърва, носи во

да и наглежда l{ОШарата. Годинитt не 

си знае, но поыни „турското мурабе". 

Въ огнището пръщи огънь. Димътъ 

изJJиза презъ вратата и нtколко дупчици 

на коJшбата. Очитt ни засълзиха, но 

планинецътъ е свикнаJJЪ съ rжстия димъ, 

който е обгорилъ вжтрешноtтьта на ко

JJИбата, и тя блести, като измазана съ 

катранъ. 

Слсдъ маJJка почивка се сбогувахме 

съ дt.до Радой, l{ОЙто остана паl{ъ самъ 

въ ш1анината, съ своитъ внуци и вtрни 

"учета. Въ тежка борба съ природата, 

безгриженъ, макаръ и безъ тютюнецъ, 

бодъръ, oбroptJJъ отъ зноп, той е истин

ски идиJшченъ герой. 

На изтокъ отъ манастира, надъ Рим

ското кале, горе, въ облчнитt висоти, се 

очерта Ржана, а въ дъсно предъ насъ 

се издигна островърхото чело на Издре

мецъ. Съ нtl{олко спирания при студени 

кладенчета, стигнахме неусtтно подно

жието на върха, осъяно съ иглики и 

свежа трева. Скоро възлtзохые на остро 

· било, а отъ тамъ на самия връхъ. 

Издремецъ е низъкъ връхъ (1498), но 
изпъква надъ 

предъ ОЧИТ'В 

низки ХЪЛМОДОJIИЯ, та 

се откриватъ просторни 
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r.1едки. На северъ, оттатъкъ Искърскип 

проломъ, се простиратъ въJ1нообразнитъ 

гънки на Врачанската планина, а въ лъво 

r-тъ нея, въ далечината, се възвишава 

бълоснtжниятъ Комъ. На изтокъ 

Ржана, Козница и хайдушкия Мурrашъ, 

съ дълбоки падини и кичести гори, а на 

западъ безименни върхове и доJiини. Да

,1ече въ кржrозора се вижда сивата гра

мада на Витоша. Въ пропаститt долу, 

1<ъмъ проJiома надъ Церово, се бt,лtятъ 

колиби и махаJш. 

Южниятъ скJiонъ на Издремецъ се 

спуска, презъ тучни поляни, скали и по

роища, къмъ Рединския доJiъ. Следъ по

ловинъ часъ спрtхме на преслапа, гдето 

шурти студ~нъ изворъ. Отъ два-три ча

са пжть идватъ тукъ за вода селянки съ 

менци и стомни. 

Когато слънцето изви на юrъ, слt

зохме въ село Лtсковъ-доJiъ, пръснато 

на махаJIИ по склона, които се.1янитt на

ричатъ „държави". Въ срtдната махала 

колtха курбанъ. Предъ вtковенъ джбъ 

има оброчище, 

Спасъ.. Всtка 

посветено на Свет;1 

година планинцитt отъ 

JJtсковъ-долъ, Бовъ и Лакатникъ се съ

биратъ при оброчището на Възнесение 

Господне. Праздникътъ се празднува три 

дни - свещеникътъ обикаля подъ редъ 

селата и отслужва литургия и ВОД()Светъ 

на открито небе - предъ оброчища и 

свети мtста. Първиятъ день идватъ въ 

Лtсковъ-долъ селянитt отъ другитt ce
Jia, а на втория и третия день се съби

ратъ въ Бовъ и Лакатникъ. Голtмъ съ

боръ става на този божи день. Извиватъ 

се хора, писватъ гайди и се понася пt

сень. 

Каменниятъ кръстъ на оброчището бt 

опръ.сканъ отъ кръвыа на току-що за

клани агнета. Дtдо Христо Лtската, въ 

ржка съ окървавенъ ножъ, извършваше 

свещения обичай. 

- Нtкога, въ турско време - каза 

той - на това мtсто е имало голtма 

черква. На Свети Спасъ дошли на съ

боръ всички планинци. Цъфтtли джага

.~итt и дивитt круши. На Божова поляна 

се извило хоро, когато откъмъ Редина 

се задали кърджаJ1ии. 

- Бtгайте, кой на кждето може! -
нзвикаJiъ нtкой. Уплашили се всички и 

1.S 

побtгнали къмъ Издремецъ. Тамъ се 

крили въ гората три дни и се хранtли 

съ киселецъ и корени. Само попътъ оста

наJiъ . 

- Защо бtгате? Боrъ е съ насъ ! 
ДошJIИ кърджалиитt и поиска,1и 

отъ попа злато и пари, мжчиJ1и го звtр

ски и го закJiали като яре. После се 

спуснали да оrрабятъ черквата, но земя

та се разтворила и черквата потънала. 

Въ нея имало много ЗJiато и сребро. На 

четвъртия день селянитt се върнали. 

Когато поrребаJiи свещеника, подъ земя

та забиJiо черковното клепаJiо. На мt

стото, r дето билъ закJiанъ, поникнаJiъ 

rоJitмиятъ джбъ, а благочестиви хора 

поставили оброченъ камъкъ. Отъ тогава 

на този день тукъ се коли курбанъ ... 

Наблизо е мtстностыа Градището, 

кждето при разкопаване и сега се нами

ратъ кирпичи и варосани тухли - може 

ои останки отъ потънаJiата черква. Каква 

дъJiбока по сила и драматичность ле

генда! 

Сходна на тая легенда е слушаJiъ и 

Иванъ Вазовъ въ монастира Седемыt 

престо,1а, която е използувалъ за баJiа

дата „Клепалото бие". 

Единъ само споменъ и чудо незнайно : 
Тукъ всъка недtля, по тъмни зори, 
ГJiасътъ на к.1:епало разнася се тайно 
По ближни долове, изъ глухи гори. 

На широка поляна въ съседната „дър-

жава" писна гайда и заехтtха удари на 

тжпанъ. Изви се хоро - сжщо като оня 

день, когато всички побtrнали къмъ Из

дремецъ. Но сега никой не побtrна. Ко

гато ни видtха, сеJiянитt завикаха ве

село: 

Иху-у! 

Ехо-о! - отговорихме ние, слизай

ки къмъ Осеновлашкия пжть. Дълго 

време до насъ долитаха иrривитt мело

дии на селското хоро, което се извива

ше горе въ планината. 

Изъ шумака пропълзtха змии и rу

шери. Рединската рtка, копто вие край 

пжтя, шуми тихо и странно. Деныъ за

гасна бавно. Спрtло за нtколко минути 

надъ Своrенския хребетъ, слънцето от

рази сребъренъ блtсъкъ въ водитt на 

Искъра, потрепера като ястребови криЛЕ 

и се изгуби задъ планината. 



ОСКАРЪ ЕРИХЪ МАЙЕРЪ 
(Вижъ статията на стр. 31) 

МАЛЦИНАТА 

Между многото, които намиратъ ра

дость въ планината, единъ малъкъ брой 

стоятъ вжтрешно-самотни въ общия 

строй. Наистина, тtхното дtло не ги от

. ~нчава отъ останалитt, които сжщо оти
ватъ съ пикелъ и вжже въ планината, 

макаръ че едно тихо ущелие имъ говори 

по-силно отъ възликувания връхъ. Само 

когато чуятъ какво другитt. търсятъ въ 

1ыанината, тt поклащатъ тихо глава. Тtх

ното мълчание не отрицава, нито презира 

известнитt плодове, които растатъ по 

пжтищата къмъ висинитt.. Но тt не еж 

тtхния последенъ купнежъ. 

Не здраве и удоволствие отъ нсва 

дейность, не поучаване или естетическа 

наслада, нито проста ваканционна ра

дость или суетно надпреварване еж, което 

тt търсятъ по зжберитt, макаръ по ма-л

ко отъ всичко това да живtе и въ тtхъ, 

защото и т·в еж хора като другитt. Не, 

дълбоко въ тtхъ между пъстротата на 

дtло и думи се корени въ основата една 

страсть, която нtма мърка и име. Една 

страсть, която ще живъе презъ -всъко 

време, даже и да нъма планинарство, да 

не го е имало никога. Една страсть, коя

то живtе съ нейния носитеJJь и го убива 

или прави б,1аженъ. Малцината еж тtзи, 

които нtматъ нуждата отъ мантията на 

целыа въ планинитъ, колкото и тя да 

6.11tсти пъстроцвtтно; чиято душа има 

родината си само въ една страна на дt.10 

и блънъ: въ скаJJата и .1еда; и чиято воля 

се храни само въ едно поле: тамъ, кж

дето цъвтятъ ледницитt . 

Това еж въчно-чуждитt на го.1ъ

митt градове, слабитt предъ нуждитt на 

деня. Тtхниятъ животъ - въ високата 

пJJанина мжжественость и дtло - проти

ча презъ сивитt улици въ блtнъ и мечти. 

Тtхннтt очи - блестящи върху леда -
се обръщатъ къмъ вжтрешностьта, кж

дето има пъстри картини: картини на 

тайнствени гори, на извори върху свtтJIИ 

ливади, на . сиви, унесени сипеи, картини, 

отъ които шепне nознатиятъ ромолъ на 

потока, картини на свtтли би.1а, които се 

издигатъ отъ снtга и отвеситt и хвър

лятъ сtнки върху лазура на небето. Всt

ка eJ1a, прострtла к.10ни къмъ свtтлина

та, живtе родственъ животъ и езикътъ 

на рtдко скрития смисъль обгражда жи· 

r::ия ю:шъкъ. 

Което за други.тt е само една картина, 

или драма, сцена на бързо забравено дt

.r.o, за тtхъ става живота, който тt сами 

изжиЕtватъ, страданието, което тt сами 

1<зстрадватъ. И тtхната воля става съ 

всtка крачка творецъ на единъ новъ 

сr:ътъ. 

MONS IDEALIS 

Между всичкитt върхове свети единъ 

въ моитt мечти. Неrовиятъ чистъ купОJJЪ 

искри като приказна страна, каято само 

нашиятъ стремежъ е съзерцавалъ. 

Не еж JIИ планиннтt като замъци съ 

затворени порти, задъ които живtе пъ

<:трото приключение? Ние ги разтваряме 

съ вихрени ржце, за да намtримъ удов

. JJетворението, което - предъ трона на 

блtновегв - съ всичкото свое великс,

лtпие е все пакъ малко и преходно. 

Отъ нtкои върхове на Алпитt азъ от-

1,есохъ щастието на преживtването. Но 

единъ отъ тtхъ блести надъ всички !!Ъ 

моитt сънища. Никога моятъ кракъ не 

стжпи върху него. Нсговиятъ чистъ ку-

полъ rpte като страна, пжтищата къмъ 

К()ЯТО знае само стремежътъ . 
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НАДЪ 
ГРАНДЪ ЖОРАСЪ 
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Грандъ Жорасъ образуватъ въ 
дъла на Монбланъ жгловия стъдбъ 
отъ четирихидядницитъ, чиято кра
сота и грандиозенъ строежъ еж 

възхвадени и отъ прочутия живопи

сецъ Комптонъ, като нъмащи съпер
ници въ А.7Iпитъ . Уимпръ, първиятъ 
победитель на Матерхорнъ, е стж
пилъ на сръдния връхъ за пръвъ 
пжть въ 1864 r., три години по
късно Уолкеръ е изкачидъ главния 
връхъ. Въ 1909 г. Пфанъ и Гасс
неръ успъха да изкачатъ първи 
южната стена - северната, обаче, 

Горе: 

Грандъ Жорасъ и ледника Лешо 

отъ хижата Коверклъ 

Долу: 

Lвi;тътъ на Грандъ Жорасъ 

отъ билото Рошфор ь 

Снимии 

Д-ръ Л. Телчаровъ 



остана неизкачена до наши дни, ка

то посяеденъ „проблемъ" на Алпи
т'h. Едва изтеклата година донесе и 
тази най-голi;ма победа на чов'hка 
надъ планината: мюнхенскит'h ал
пинисти Петерсъ и Майеръ усп'hха 
да разв'hнчаятъ и северната стена 
отъ нейната слава на неизкачваема. 

Следващит'В редове см едно из
вл'hчение отъ описанието на това 
изкачване отъ Петерсъ, пубJ1икува
но въ Оьстеррайхнше Алпенцай
тунгъ, януарий, 1936, св. 1165. 

Величавитъ северни спусъци на 
Грандъ Жорасъ и тъхното за
нладяване вече години наредъ бъха 
най-съкровеното ми желание. Този 
масивъ бt. за насъ случая да проя

вимъ тия качества, които въ обик
новния животъ станаха изJiишни, 

но които все пакъ еж най-ценното 
въ живота ни: смълость, която не 
знае коJiебание; приятелство и по
жертвувателность, които не стих

ватъ. Ние искахме гордо и непри
нудено да пристжпимъ къмъ тази 

цель, безмышни и все пакъ съ 
възторгъ. Не увлъчени отъ мJia· 
дежки авантюризъмъ и капризъ, а 

като Mri'iЖe, стигнали възрастьта, 

която позволява и морално задъл

жава да пос-вгаме къмъ по-висши 
цели. 

Презъ лътото на 1934 г., съ прия
теля Харингеръ, бъхме опитали 
стената. Следъ две нощи бивакъ 
върху леда, една ранна утринь ние 

започнахме изкачването. Бъхме ве
че 200 м. предъ ожиданата цель, 
когато ни стигна катастрофата: 
единъ истински адъ валящъ ледъ и 

вкостеняващъ студъ на внезапно 

връхлетълата буря. При опита за 
слизане обратно въ черната неиз
вестность (бъ настжпила нощьта), 
500 м. надолу приятельтъ ми се 
подхлъзна и изчезна въ невидима

та бездна. 

Въ ледения склонъ на планината 
азъ прекарахъ самъ още две нощи, 

две, неописуеми поради физически
тt и душевни страдани.я, нощи. 

Следъ пета нощь въ леда, азъ се 
върнахъ въ Шамони между х1 1ра, 
които ме считаха за умрtлъ. 
И въ Шамани погребаха моя 

приятель, но не и надеждата и в·l:,
рата ми въ планинитt. 

Междувременно Грандъ Жорасъ 
стана международенъ проблемъ. 
Освенъ личната амбиция и позива 
на приятелската паметь, къмъ по· 

тицитъ за победата надъ върха се 
прибави и националната честь. Ние 
трtбваше да го изкачимъ. И затова 
и лt.тото на 1935 година обрекохме 
сжщо на този връхъ. 

За да издебнемъ най-ранната 

възможность за ВЪЗJiаза, МОЯ'ГЪ 

приятель Мартинъ Майеръ замина 
още въ началото на юний. И вече 
на 24 юний получихъ отъ Шамани 
телеграма „Веднага - Мартинъ!" 
Два дни по-късно бtхъ и азъ въ 

Шамани и още сжщия день се из

правихме въ подножието на сте

на'Га. 

Стената сега - при фьонъ отъ 
осемь дни - бt черна и мокра. Сж
що и леденитъ полета, проблt.сва
щи на с,71ънцето. Непрестанно на
долу rърмятъ камъни, скални дъж

дове, снъжни и ледени лавини, безъ 
прекi'fiсване. Тия условия, сами по 

себе си, запрещаваха всъкакво при
движване нагоре. 

Хижата Лешо б'hхме заобикоJIИ· 
ли, за да не ни забележатъ. При 
прm.1'Внливо време решихме да ла

геруваме въ подножието на стената 

и щомъ се застуди, да тръrнемъ 

рано сутриньта. Шумътъ отъ скал

нитъ J1авини ни държеше будни. 
Четвъртъкъ и петъкъ обикаляхме 
стената на почтително разстояние и 

нощувахме на ледника. Вtтърътъ и 
лавинитъ бъха попрестанали и ние 
поехме, при колебливо време, въ 
ежбата сутриньта. 
Коридорътъ е спокоенъ и сухъ, 

вториятъ отсъкъ го стигнахме бър
же и презъ ржба достигаме второ
то ледено поле. Скалата бъ топла и 

2t 



суха, катереното - цъло удовол
ствие. Два Шi'iТИ по-скоро отъ ми
налата година стигнахме леда, още 

въ 8 часа. Тукъ поставихме котки
тъ, разпредълихме скобиm и вж
жетата. Безъ да издълбая нито 
една стжпка, азъ се движихъ по 

гладкия ледъ, крепенъ само отъ 

преднитъ шипове на специалнитъ 
си котки. И изведнажъ . . . пакъ 
изненадата на ужасна скална ла

вина. 

Далечъ подъ насъ се чуваше пръ

щене на сриващи се стени, следъ 

което пакъ настжпи мъртвешка ти

шина. Съ задържанъ дъхъ се взи
рахме нагоре. Но ето че започна 
едно демонично виене и свистене, 

и навесътъ предъ насъ се оживи. 

Навсъкжде по скалата се появиха 
облачета димъ, сигурни белези на 
попадащи снаряди, раздробяващи 
се камъни. Това жестоко зрелище 

се съпровождаше отъ наистина ад

ски пукотъ. Въ тоя моментъ атмо
сферата около насъ се изпълни съ 
безброй малки черни точки. Това 
бъха камъни. Тъ се удряха съ про
низителенъ гръмъ о скалата около 

насъ и съ фантастични скокове из
чезваха въ бездната. 

Първиm камъни отбъгнахъ съ 
свъткавични движения, но когато 
тъ зачестиха много, азъ се приле
пихъ плътно о самата скала и съ 

ржцетъ си пазъхъ главата. Едно 

слабо дръпване ме сепна, азъ ви
дъхъ к2къ вжжето бързо се изни
за и съ бързо движение на ржката 
го спръхъ. Приятельтъ ми значи 
бъше ударенъ и повлъченъ въ про
пастьта. Но той висъше още на вж
жето и азъ съ страхъ очаквахъ 

дали камънитъ нъма да пресъкатъ 
и самото вжже. Когато лавината 
премина, азъ погледнахъ надолу и 

видъхъ Майеръ да лежи безжиз
ненъ на: леда. 

Мартинъ ми разправи после така 
своитъ впечатления, които прежи
вt.ва всъки обреченъ на смърть. 
„Неочаквано усътихъ силенъ ударъ 
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по главата си, като че .пи тя се 

пръсна като саксия на хиляди пар

чета. Азъ изrубихъ съ,знание при 

убеждение, че всичко е свършено. 
При просвътване на съзнанието, 
видъхъ сивъ ледения склонъ, по 
който летъхъ надолу, освободенъ 
отъ всъкаква земна тяжесть, къмъ 
ледника, отъ който стръвно зъеше 
пропастьта, която ще ме погълне 

заедно съ приятеля. Неочаквано 
почувствувахъ остро дърпане на 

вжжето и нъщо ми подсказа, че 
още не всичко е свършено. После 
настжпи нощь. Когато се събудихъ, 
чухъ далечни викове. Съ голъмо 
усилие се стараехъ да се изтръгна 

отъ завладяващето ме чувство на 

блажена отпадналость. Видъхъ те, 
следъ което, съ треперяща ржка, 

разтрихъ слепналитt. се очи и 
влажното чело. Ржката ми бъ 
окървавена и едва с·ег~ забелязахъ 
кръвьта по лицето си и околния 

снt.гъ." 
Когато приятельтъ ми, събирай

ки последнитъ остатъци отъ сили, 
се изкачи, залюлявайки се, по вж
жето при менъ, азъ се изплашихъ: 

единъ бъгълъ погледъ установи 
5 см. зt.еща рана на главата. 
Следъ единъ часъ напуснахме 

леда. Ронливата архаична скала на
лагаше поставянето на скоби. Въ 
14 часа стигнахме последния ле
денъ склонъ. Следъ почивка, пре
косихме го и пакъ продължихме 

въ скалитъ. Единъ скритъ кори
доръ ни изведе на хребетовото 
възвишение. После съ вжжето и 
великолепно катерене стигнахме 

близо до върха. 

И тукъ, на нъкакви 120 метра отъ 
цельта, скалиm още веднажъ от- · 
весно се издигаха горе. Тръбваше 
да приложа цълото си самооблада
ние, да не би подъ изблика на не
обуздана радость отъ победата, въ 
последния моментъ, чрезъ нъкоя 
необмислена крачка да падна. 
Въ 20 часа стигнахме 4100 м. ви

сокия буреносенъ връхъ. Понеже 



по южния склонъ около върховет·в 
бt легнала мъгла и ние не позна
вахме пжтя къмъ Курмайоръ, ,,раз
положихме" се за нощувка на са
мия връхъ. 

И докато л~дениятъ вtтъръ на 
хребета свирi,ше острата си мело• 
дия по зжберитt, въ сърдцата ни 

КЪМЪ ПЛАНИНИТо 

П. ДЕЛИРАДЕВЪ 

Любовьта къмъ планинитi, е наша би

това черта. Затова и мнозина отъ раде
телитi, за задружно засилване и осми

сляне на тази .любовь еж настоявали, 

щото замисленото дружество, не само да 

се постави на планинарска основа, но и 

да се нарече „планинарско дружество". 

Но мнозинството отъ инициаторитi,, 

безъ да оспорватъ планинарскитi, зада

чи на дружеството, възприели да се на

рича то „туристическо", като схващали 

въпроса за името чисто филологически, 

а не и като въпросъ, отнасящъ се до 

идеологията и основнитi, задачи на 

оформяващото се движение. 

Че планинарството и туризмътъ еж 

две различни идеологии и приктично

приложими задачи, това вече ясно про

личава при обособяването на първото 

българско туристическо дружество „А.ле

ко Константиновъ" въ София, въ „Бъл

гарско туристическо дружество", съ кло

нове въ отд1,лнит1, градове. Въ устава 

на така разширената организация цельта 

на дружеството е формулирана въ след

нитi, четири точки: 

царуваше най-чисто щастие и слън
це. Сгушени единъ до друrъ въ 
двойния човалъ за спаае, върху 

тtсната скална площадка, нашитt 
погледи блуждаеха съ часове отъ 
звезда на звезда, въ опиянение отъ 

несравнимото преживtване. 
Отъ нtмски: С. Л. Т. 

~c,~r->) 
сГ-----

а. да насърдчава въ България плани

нарството и туризма; 

б. да разширява и да разпространява 

познанието на бълrарскитi, планини и 

други бележитости отъ българската при

рода; 

в . да покровителствува и поддържа 

природнитi, и историческитi, бележито

сти въ страната и 

r. да създава за членоветi, си и за 

младежьта условия за удобни и евтини 

излети. 

Зн;чи, основната задача е двоинстве
на, дуалистична: да се насърдчаватъ въ 

България планинарството и туризма, ка

то планинарството е поставено на челно 

мi,сто. Вторичнит1, задачи и rлавнит'h 



срtдства за постигането на целыа под

снпатъ предимно планинарския харак

·rеръ на дружеството. 

Но при поставянето на дуалистични 

.задачи, макаръ и на едната отъ тtхъ да 

е даденъ формаленъ превесъ, не винаги 

11 на всtкжде може да се спази мtрката 

на равновесие и предимственость. При 

преследване на поставенитt задачи най

често се наклонява по линията на по

малкото съпротивление. Въ нашия слу

чай планинарската задача е тежка и 

мжчно постижима; нейнитi; корени ле

жатъ въ суровата борба съ природата, 

въ лицето на най-смtлитi; й творения -
ПJiаНИНИТ'В. 

Насърдчение на туризма въ всичкитi, 

иу днешни разклонения, е сжщо та[{а 

уставна задача на Б. Т. С. Макаръ и вто

рична, и тя трi;бваше да се преследва съ 

организираната дейность на Съюза и не

rовитi; мi;стни разклонения друже

ства. Въ тази дейность има повече обще

ственость; тукъ е автомобилниятъ тури

зъмъ; тукъ е стопанскиятъ туризъмъ -
пропагандата за привличане на чужден

ци къмъ нашит'\; курорти и планини; 

тукъ е грижата за състоянието на наши

тt шосета и хотели~ тукъ е ревностыа 

за нагаждане на нашата администрация 

къмъ гостоприемнитt нужди на стра

ната; тукъ е усърдието (и трtбва да 

подчертаемъ: много тежко бреме за мtст

ното рмководство) за строене на тури

стически домове въ градоветt и реди

днца други повинности и задължения, 

все непосилни за една идейна организа

ция, като Б. Т. С. 

Къмъ горната мрежа отъ градС[{И за

дачи, Б. Т. С. трtбваше да се нагърби и 

съ грижата за физическото възпитание 

на българската младежь. 

Тъкмо тази по-rолtма общественость 

на туристическитв задачи, въ сравнение 

съ безмълвната, но сурова работа въ 

планинитt, предизвиква неизбtжнитi; 

ув,11'\;чения въ подсъзнателно предпочи

тане на първитt задачи. А когато една 

организация (или държава) въ даденъ 

11оментъ се увлtче по една отъ многото 

си задачи, тя неусi;тно се нагажда къ~1ъ 

нея и за ржководството си излжчпа най-
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подходящитt за целитt на. момента ;rи

ца изъ своята срtда, а често пжти при

влича такива и отвънъ. 

Тtзи условия се наблюдаватъ особе

но рi;зко въ дейностыа на организации 

съ дуалистически задачи, като нашата. 

Идеалното . равновесие въ преследването 
на задачитt и неотклонното запазване 

линията на главната цель не всi;ки пжть 

моrатъ да се постиrнатъ. Презъ изтеклото 

десетилtтие нашиятъ Съюзъ (по-рано 

Дружество) изживi; подобно увлtчение 

по вторичнитi, си задачи и закржrли 

една епоха отъ своето лжкатушно раз

витие. Въ това време, отчасти и подъ не

гово влияние, се създадоха необходими

тt организации, държавни и стопански 

учреждения и частни акционерни и лич

ни предприятия за туризма въ всичкитt 

му възможни разклонения. Имаме: Бъл

rарски звтомобиденъ и туринrъ клубъ, 

съ списание „Автомобилизъмъ и тури

зъмъ "; Дирекция за природнитt богат

ства и хубости; Бюро за туризма при 

5. Д. Ж., съ ·списание на нtмски „Деръ 

Булгариенвартъ"; държавно пжтническо 

бюро за туризъмъ на акционерни нача

J1а; добре обзаведени чужди и ы-встни 

пжтнически дирекции; Съюзъ на хоте

лиерит-в; Балнеоложко дружество; рек

.JJамни бюра при отд-влнитt курорти и

бани, и пр. органи и пипала. Заслуrит·в 

на Б. Т. С. въ това направление еж не

съмнени. Първитъ теоретици на стопан

ския туризъмъ бi;ха хора на туристи

L:еското ржководство. 

Най-добриятъ познавачъ на шосей

ния и хотелиерски въпроси въ България 

е безспорно бившнятъ пръвъ председа

тель, архитектъ Г. Козаровъ, както и 

най-добре организираното бюро за ту

ризъмъ въ София принадлежи пакъ на 

доскорошни ржководители и· теоретици 

на Б. Т. С. 

Значи не само идеологично, но 11 об

ществено туризмътъ става вторична за

дача, второстепенна цель на Б. Т. С., за

щото не само съзнанието въ неrовитi3 

членове се повдчrа, но защото се създа

доха и непосръдствени органи за пресдед

ване на тази вторична задача на бълrар-



ското туристическо движение - прИJюж

ния туризъмъ. 

Следователно, новата ориентация, 

която даде последниятъ конrресъ на 

Б. Т. С. и подбирането на новитt лица 

за нейното провеждане е дошла много 

на време и е напълно обществено оправ

дана. Много недвусмисJJено бt подчер

тано, че основната задача на Б. Т. С. (не

зависимо отъ името) е била планинар

ска и че увлъченията досега мог;~тъ да 

се обяснятъ, но не бива да продължа

ватъ по-нататъкъ. 

Повикътъ: Назадъ къмъ плаиини·rъ! 

не е новъ, но той иде да подчертае една 

стара истина, малко позабравената точка 

първа отъ скрижалитt на Б. Т. С. 

Казахме „позабравена", защото не би

ва да се отрича, че и презъ туристиче

ското увJ1ъчение на Б. Т. С. пакъ рабо

тата въ планинитt не е била съвсемъ 

изоставена, тъй като голtмото увлъче· 

ние бt повече въ върховетъ, а по-мал· 

ко въ творческитъ нисини - клоноветъ. 

Въ попрището на градската си тури

стическа и физическо-възпитателна дей

ность Б. Т. С. по необходимость тръбва

ше да сътрудничи съ спортнитъ органи

зации: футболни, скаутски, юнашки, лов

ни и пр. 

Още по-надеждно и 

трудннчество ще намъри 

по-трайно съ

той при рабо-

тата си въ планината. 

На първо мtсто ще има сътру дннче

ството на Българския алпийски к,11убъ, 

чиято дейность е всецtло планинарска 11 

предимно въ внсокитt планини. За из

следване на българскитъ планини, ще 

има сжщо съдействието на Българското 

географско дружество, въ което плани

нарскитъ интереси трtбва още повече 

да се засилятъ. 

Въ услуга на нашата пл,тинарска 

дейность ще бждатъ и всички български 

природо-изпитателни дружества, въ кон

то планинарскиятъ елементъ винаги е 

билъ винаги на висока почить. 

Безъ да се забравятъ туристическитt 

задачи, нека · заработимъ, преди всичко, 
въ планинитt. и вср·\щъ планинитt.. T'h еж 
необятно поле и за научна работа, и за 

практически постижения, и за художе· 

ствено и поетично творчество, и за въз

вишени радости и приятна отАюра. 

Планината е нашата „майка мила", а 

rордиятъ балканъ - ,,старъ баща". T'h 
еж ни пазили отъ люти беди и подхран

вали чувството ни за свобода и чов'hч

ность. 

Въ тtхъ е нашата народна стихия. Tt 
еж истинското поле на планинарската 

дейность. Tt. еж потика ни за работа. 

Tt. еж опората на в'hрата ни въ по

добри 6.у;дшши. 

МЕДИЦИНА И ПЛАНИНАРСТВО 

Както при всъки горивенъ про
цесъ, и горивнитъ процеси на ор
ганизма при извършване работа се 
нуждаятъ отъ кислородъ. Такъвъ 
се поема отъ бълитъ дробове, 
свързва rP r"h uирну.ттир~ш::~т::~ ия1, 

ты<анитt. кръвь и тъй се доставя 
на всt.ка жива клетка. Тука кръвь
та поема освободения при жизне
нитъ процеси на клетката вжгле
двуокисъ, освобождава се отъ по
следния въ бълитъ дробове и взи -
ма отново нуждния за клеткитi> ки-

ЛЮБЕНЪ ТЕЛЧАРОВЪ 

слородъ. 
И тъй за сво~то устройство, за 

поддържане живота на клеткитъ, 
както и за отлжчването на разпад

нитt. продукти организмътъ се нуж

дае отъ храни, каквито сж бt.лтъ
цит·в, ТJIЪСТИНИТЪ и ВiУirлехидра

титв. 
Редомъ съ тия храни сжществено 

значение иматъ и н:вкои допълни
телни вещества, наречени витамини. 

Тъ се срt.щатъ въ · повечето прtсни 
храни. Високата температура и про-
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дължителното наrрtване ги разру
шава. Продължителната липса на 
витамини въ храната докарва теж

ки заболявания на организма, на
речени авитаминози, каквито еж, 

напр. скорбута, пелаrрата, барлова
та болесть, рахита и болестьта Бе
ри-бери. Интересно е, че рахитътъ, 
принадлежащъ къмъ тия болестни 
състояния, се подорбява чрезъ така 
наречения „Д" витаминъ, който се 
образува самъ въ организма, подъ 
влиянието на ултра-виолетовитъ 
лжчи на слънцето. На това въздей
ствие почива и лtчението на ра
хита съ изкуствено високо слънце. 

Какво е точното количество вита
мини, което тръбва да се прибави 
къмъ ежедневната храна не е опре

rдълено. Отъ факта, че авитамино
зитъ много бързо се поправятъ, ка
то се даде на болния дори ограни
чено количество витамини, показва, 

че за организма еж нуждни мини

мални количества отъ последнитt, 
за да осиrурятъ здравословното 

състояние. Отъ всичко това личи, 
че оная храна, която е дълго гот

вена, която е мина.11а презъ трайно
то въздействие на огъня е недоста
тъчна и къмъ нея тръбва да бж
датъ прибавени пръсни субстанции. 

Общо взето за rоривнитъ процеси 
въ тълото е безразлично дали се 
поддържатъ съ бълтъци, масти или 
вжrлехидрати. Топлинната стой
пость на тия храни не е еднаква. 

Освенъ това, бълтъкъ е извънред-
110 необходимъ rрадивенъ факторъ, 
защото служи за постройка на кле
тъчната протоплазма въ новитъ 
клетки. Като мърка за горивната 
стойность на хранитъ служи кало
рията или топлинната единица, из

разяваща количеството топлина, 

нуждна да се наrръе единъ кrр. во
да на 1 ° С. При своето изгаряне въ 
тълото, различнитъ хранителни на
чала освобождаватъ различни ко
личества топлина, тъй 1 rp. бъл
тъкъ дава 4.1 малка калория; единъ 
rp. тлъстина дава 9.3; единъ rp. 
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вжrлехидрати 4.1 калории. Величи
ната на горивнитъ процеси въ здра
вото тъло зависи отъ различни фак
тори. Преди всичко тръбва да се 
поддържа на известно ниво тълес
ната температура, независимо отъ 

околната. За целитъ на тая регула
ция се изразходва известно коли

чество топлина. На второ мъсто ид
ва нуждата отъ енергия за работа
та, която се извършва, и то не са

мо тая, която е насочена къмъ 

околната сръда, но и тая, която 
се извършва въ вжтрешностьта на 

1ълото за поддържане функциит·в 
на кръвообращението, храносмила
телния апаратъ, жлъзитъ, асимила
цията, дезасимилацията и отлжчва

нето. 

Отъ всичко това личи, че горив
нитъ процеси еж различно rолъми 

споредъ индивида и условията. У 
единъ rолъмъ и силенъ човъкъ тt 
еж много по-rолъми отколкото у 
единъ малъкъ и слабъ; у мжжетъ 
по-изразени отколкото у женитъ. 

Енерrитичнитъ процеси у единъ 
здравъ, възрастенъ човъкъ изиск
ватъ при абсолютно спокойствие и 
състояние на rладъ прибJшзител.но 
1 калория на кrр. тегло отъ тълото 
за единъ часъ; впрочемъ у единъ 

човъкъ тежащъ, напр. 70 кrр. за 24 
часа еж нуждни 1.600 до 1. 700 ка
Jюрии. При едновременно даване на 
храна, орrанизмътъ изисква 10 до 
120/о повече. Тъй че енерrитичнитъ 
процеси се увеличаватъ до 1.800--
1 .900 калории. При състояние · на 
работа, отношенията еж следнитъ: 
при интелектуална работа, горивна
та стойность възлиза на около 2.300 
до 2.500 калории за 24 часа. При 
сръдно тежка тълесна работа около 
3.500 калории; при тежка мускулна 
работа - 3.500, 4.000 и повече ка
.11ории. При единъ напрегнатъ ра
ботенъ день, работникътъ може да 
даде приблизително двойно повече 
горивна работа на организма си, от
колкото въ день на почивка. 



У здравия човiжъ хранитеJiната 
дажба се опред-вля споредъ нужда
та и мърка та на чувството за г ладъ. 
Вземе ли човъкъ по-малко храни
телни вещества, отколкото му е 

нуждно за топлинната регулация и 

произвеждане на работа, то тъло'Го 
почва да се храни съсобствената 
си субстанция. Състоянието на пъ
ленъ г ладъ коствува на човtка не
говата собствена тъкань. При това 
биватъ най-напредъ изразходвани 
вжг лехидратитъ и тлъстинитъ и на 
последно мъсто идва разпадането 
на бълтъчуитъ вещества. 
Ако напротивъ въ организма се 

вкарватъ повече хранителни мате· 

риали, отколкото диктува нуждата, 

то тия материали се складирватъ. 

Това става най-напредъ съ тлъсти
нитt. Бълтъкъ у възрастния чо
вtкъ се складирва въ извънредно 
малко количество. Сжщото почти 
се отнася и до вжглехидратитъ, 
които се отлагатъ въ малки коли

чества въ черния дробъ и мускули
тt. Организъмътъ може, обаче, да 
превръща вжглехидратитъ въ тлъ
стини. Тъй се обяснява при пре
хранването дори съ ограничена 

тлъстинна материя, отлагането на 

обилни тлъстинни депа. Тлъстин
ниятъ запасъ се открива на опредt
JJени мъста, каквито еж подкожна
та мазна тъкань, голъмото було на 
корема, около бжбрецитъ и сърд
цето и въ черния дробъ. Следъ тия 
кжси предварителни сведения вър

ху принципитъ на обмъната ще се 
обърнемъ къмъ дейностьта на нер
lJИТЪ и мус!{улитъ. 

Всички органи стоятъ подъ го
сподствуващето вJшяние на нервна

та система. Последната се дъли на 
два голtми отдъла, чието познава
не е отъ значение за разбирането 
на жизненитъ процеси. Касае се до 
две съвършено самостоятелни си

стеми, които понi,кога стоятъ въ 
вжтрешно отношение една нъмъ 

друга: едната е представена отъ 

главния, малкия и гръбначния мо-

зъкъ отъ е.цна страна, и перифер
нитъ нерви отъ друга и се нарича 
анимална нервна система. Другата, 
сравнително по-старо образуване, е 
вегетативната нервна система. Ка
сае се до извънредно комплицира

ни гн·tзда съ нервни влакна и ле

жащи между тъхъ нервни клетки, 
които еж разпръснати изъ цtлото 
тъло чрезъ всестранни разклоне

ния. Тая система стои, както казах
ме, въ връзка съ анималната въ 

гръбначния мозъкъ. 
Функцията на анималната нерв

на система се състои, преди всичко, 

въ изпълнение на отдълни процеси, 
насочени къмъ околния свtтъ. Отъ 
тая нервна система произJшзатъ 

дразненията за дейностьта на мус

ку литъ - съзнателнитt, активни 
движения на тълото. 

Седалището на висшитъ функции 
на мисловнитъ процеси, на чувстви
телния животъ и волята е кората 

на главния мозъкъ. Тая кора е съ
ставена отъ нервни клетки. Отдъл
нитъ области на мозъчната кора 
иматъ отдъJ1ни функции. Подъ мо
зъчната кора и въ бtлото вещество 
на гръбначния мозъкъ протичатъ 
въ разни посоки нервни влакна. Въ 
централната нервна система сжще· 

ствуватъ, освенъ това, клетъчни 

групировки, представляващи под

съзнателнитъ рефлекторни цен
трове. Най-различни рефлекторни 
движения въ тълото сi'fiществуватъ 
въ гоJ1ъмъ брой и играятъ значи
телна роля въ с;у,ществуването. 

Една голъма часть отъ нашип 
движения и външни прояви въ жи

вота ставатъ рефлекторно. Напр., 
дишането, гълтането при яденето и 

пиенето, ходенето и всички защит

ни движения. 

Взаимнитъ отношения на скелет
ната мускулатура следватъ рефлек
торно, обаче въ много случаи ние 
можемъ да подчинимъ тия функ
ционални отношения на волята. 

Главниятъ мозъкъ упражнява една 
контрола върху лежащит-в подъ 
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кората му центрове и може да под

тисква или преобразява идващитъ 
отъ тъхъ импулси. Може да сека
же, че при анималната нервна си

стема, мускулнитъ движения мо
гатъ да се поставятъ въ зависи

мость отъ волята, както и да се из

вършватъ съвършено рефлекторно. 

Пренасянето на впечатленията отъ 
външния свътъ става чрезъ съти
вата. Тъ еж поставени въ краищата 
на сtтивнитъ нерви. Тъй напр., най
важната часть на нашето око е ре

тината, поставена въ края на очния 

нервъ. Въ противоположность на 
анималната нервна система, чиито 

функции еж поставени подъ кон
тролата на волята, импулситъ въ 
вегетативната нервна система въз

никватъ несъзнателно. Вегетативна
та нервна система управJ1яваща 

всички органи на тълото, съ из
ключение на скелетната мускулату

ра, е независима отъ волята. Тя се 
влияе отъ чувствата и настроения

та. Тъй напр., никой не може да 
ускори или да забави сърдечната 
си дейность, но едно подтиснато 
ИJIИ весело настроение може да на

прави това. Стомахътъ и червата 
еж независими въ функцията си 
отъ нашата воля, но единъ прия

тенъ миризъ, видътъ на една гост

ба или дори само мисъльта за нея, 
предизвиква усилена работа на ст-о
машно-чревнитъ жлъзи. Напръчно 
набраздената мускулатура, пред
ставляваща активния двигателенъ 

апаратъ на нашето тъло, съдържа 
вJiожени чувствителни апарати, по

сръдствомъ които презъ време на 
мускулното съкращение се добива 
представа за равномt,рностьта на 

силата му. Тая регулация се произ
вежда рефлекторно и допринася 
извънредно много за упражняване 

на всъка спортна проява. Тр·13бва 
да се допълнятъ и нъколко думи 
върху дишането на мускулната тъ

кань имаща извънредно значение 

върху работоспособнотьта и и 
улесняваще разбирането на мускул-

28 

ния тренингъ. Мускулната клетка 
използува като енергетиченъ мате

риалъ при съкращението си вжгле

хидратитъ. Tt, се намиратъ тукъ въ 
едно сложно състояние. За своята 
собствена работа мускулътъ не из
ползува кислорода. Той получава 
при работата си енергия отъ раз
цепването на вжг лехидратната моле

кула и свеждането и до млъчна ки
селина. Въ спокойно състояние тая 
образувана млъчна кисеЛ'Ина въ по
голtмата си часть се превръща от
ново въ вжглехидрати и може от

ново да служи за енергетиченъ ма

териалъ на мускулитъ. Една малка 
часть пъкъ се окислява и се пре

връща въ вжглена киселина и вода. 

Мускулътъ използува кислородъ.. 
само въ периода на напрежение за 

частичното изгаряне на млъчната 
киселина. Ilолучи ли мускула по

малко кислородъ, отколкото му е 

нуждно за окислението на млъчна
та киселина, посJ1едната се натрупва 

и води до умора на мускула. Кисло

родната липса се случва у мускули

тъ при смущение въ r<ръвообръще
нието. Практически това състояние 
на умореность на мускула се по

знава по често следващитъ ед.на 
следъ друга мускулни контракции 

или пъкъ по една продължително 

траяща контракция. 

Познанията за влиянието, което 
високиятъ климатъ оказва върху 

физиологическитъ процеси, е дъло 
на множество нови проучвания въ 

последно време. 

Високиятъ климатъ оказва едно 
добре изразено влияние върху 
образуването па кръвь. Известно 
е, че въ високия r<лиматъ се разви

ва едно увеличение на червениri; 
кръвни тълца, една концентрация 
на съдържащето се въ тtхъ пиг
ментно кръвно вещество - хемо

г лобинъ, както и едно общо увели
чение на кръвното количество. Уве
личението на червенитi3 кръвни 
тълца и хемоглобина се постига 
чрезъ едно покачено кръбообра-



зуване на кръвни клетки въ кост

ния мозъкъ. Причиняващиятъ този 
процесъ факторъ е въздушното раз
редяване или по-специално обедня
ването на въздуха откъмъ кисло

родъ. Обратно - вкарването на ки
слородъ намалява покачането чи

сло на червенитъ кръвни тълца, 
добити чрезъ въздушното разрt.
дяване. На това обстоятелство по
чива срt.щащето се въ rолt.митt. 
височини синкаво оцвt.тяване на 
кожата. Споредъ Баркрофтъ, това 
посиняване, известно подъ името 

цианоза, настжпва тогава, когато 

аортната кръвь не е достатъчно на

ситена съ кислородъ и приема 

тъмно-синия цвt.тъ на венозната 
кръвь. Кръвното нал·вrане при пре
минаването въ по-високи региони 

и при по-продължителенъ престой 
въ такива, отбелязва едно покачва
не, което е сжщо тъй свързано съ 

кислородната недостатъчность. Ки
слородното .дишане възвръща нор

маJ1ното състояние. Това повишение 
на кръвното налt.rане, особено 
изразено у възрастнитt., не пред
извиква у здравъ човt.къ особени 
смущения следъ известно време 

постепенно спада. Установено е, че 
дишането на твърде беденъ от
къмъ кислородъ въздухъ води 

r<ъмъ бързо разширение на сърд
цето. Изследванията на Баркрофтъ 
върху съдържанието на сърдцето 

при rолt.ми височини, показватъ, 

че при спокойствие нt.ма особено 
увеJ1ичаване на минутния обемъ, 
обаче при работа - изкачване по 
планина, напр., последниятъ е зна

чително по-rолt.мъ, отколкото при 
съответното напрежение отъ рабо
тата въ долинитt.. Тъй .се установя
ва едно претоварване на сърдцето, 

което води къмъ получаване на 

едно сърдечно уrолtмяване. По
следното засt.га особено дt.сната 
сърдечна половина, което показва, 

че увеличеното съпротивление на 

сърдечната дейность се срtща въ 
малкото кръвообръщение. Сърдеч-

ното разширение настжпва индиви

дуално съ rолt.ми разлики. Това 
се наблюдава не само при изкачва
нето, но и при л·втенията съ аеро
планъ. Всички у ч а с т н и ц и въ 
Маунтъ-Еверестската експедиция 
отъ 1924 год., по даннитt. на д-ръ 
Съмервилъ, еж получили сърдечно 
разширение, което въ течение на 

нtколко седмици е изчезнало въ 
долината. Подобни данни намира
ме въ докладит·J,, и на Хималайски 
е к с п еди ц и и - Д и р е н ф у р т ъ, 
Jvlерклъ и Бауеръ. 
Пулсътъ на високия климатъ у 

всички хора е по-обиленъ, откол
кото въ долинитъ. Въ началото на 
престоя въ височинитв, даже и при 
абсолютно спокойствие, пулсътъ се 
ускорява и това при малко напре

жение се усилва. Констатирва се 
и неправилность въ пулса. Подобни 

смущения се наблюдаватъ и у здра
ви и калени натури, докато трае 

аклиматизацията. Неправилностьта 
на пулса може да се срещне въ две 

форми: или въ зависимость отъ ди
шането, т. н. респираторна арит

мия, ускоряване при вдишване и 

забавяне при издишане, или пъкъ 
два пулени удара следватъ бързо 
единъ следъ другъ, следъ което на

стжпва дълга пауза, т. е. състояние 

наречено екстрасистолия. 

При, сравнително, не високо из
дигане, настжпватъ пром·вни въ ди
шането. Издишаниятъ за една ми
нута въздушенъ обемъ нараства. 
Причината е, както и за покачване
то на кръвното налt.rане, кисло
родния недостатъкъ, нt.що което 
може да се поправи въ rолt.митiэ 
височини съ кислородно дишане. 

Баркрофтъ обяснява дълбокото ди
шане въ планинитt. чрезъ покаче
ната дразнимость на дихателния 

центъръ въ продълговатия мозъкъ. 

Льови, напротивъ, прокарва въз
гледа, че дразнимостьта не е пока

чена, но важнитt. за живота органи, 
къмъ които принадлежи и дихател

ния центъръ еж изложени на по-
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особено кислородно напрежение на 
кръвьта, отколкото на това, на кое

то еж привикнали. Въ голtмитt ви
сочини настжпва една силна умо· 

ряемость на .мускулатурата. По 
Баркрофтъ, причината за това не е 
кислородната липса, но набирането 

• на млtчна киселина въ кръвьта, 
която при мускулната работа въ 
височината се увеличава. 

Влиянието на вегетативната нерв
на система и свързанитъ съ нея 
жлtзи съ вжтрешна секреция отъ 
високия климатъ още не е добре 
проучена. По-лесно установими и 
наблюдаеми еж въздействията вър
ху анималната нервна система. Въ 
срtднитt височини, това въздей
ствие има възбуждащъ, въ по-голt
митt височини парализиращъ 
характеръ. Между смущенията на 
сtтивни органи, може да се споме
не треперането на пръститъ, осо
бено у хора, които рtдко изJшзатъ 
отъ долината. Това се наблюдава 
особено у възрастни и у анемични. 
Въ височинитt се наблюдава често 
и безсънието. 

Предполага се, че съ падането на 
въздушното налtгане, изложенитъ 
на въздуха части на сждовия апа

ратъ, каквито еж сждоветъ на ко
жата и бtлитъ дробове, се влияятъ 
по начинъ, щото въ тъхъ се съби
ра по·голtмо количество кръвь. 
Подобни механически въздействия 
на пониженото въздушно налtгане 
наподобяватъ действието на венту
зата. На това се дължатъ срещани
тt въ височиниТ'в кръвоизливи отъ 
лигавицитt. 
Едно друго механичено въздей

ствие на намаленото въздушно на
лtгане се проявява въ отслабване 
на взаимното налtгане на ставнитъ 
повръхности и ставнитt връзки. 
Тъй се достига до едно разтъгане на 
ставнитъ капсули и връзки, състоя
ние, което лесно може да се препи

ше на преумората. Слънчевитъ лж-

эо 

чи, споредъ различната дължина на 

вълната си, иматъ различни физио
логични въздействия, които не еж 
добре проучени. Ултра-виолетови
тt лжчи при проникването имъ въ 
тtлото, се поглъщатъ още въ 
най-горнитt пластове на кожа
та. Подъ т ъ х н о т о х и м и ч н о 
действие се образува въ тълото 

кожния пигментъ, който се отлага 
между сжщинската кожа и епидер· 

миса. Силното кръвонапълняне на 
кожата спомага за образуването на 
пигмента. Образуването на пигмен
та ние схващаме като защитна 

реакция, чрезъ която подлежащи

тъ тъкани се запазватъ отъ повре
да. Ултра-виолетовитъ лжчи, ос:
венъ това, активиратъ калциевата 

обмъна посрtдствомъ „Д" витами
нитъ. Инфра-червенитt се поглъ
щатъ още на повръхностьта на ко

жата и иматъ чисто топлинно въз

действие, което липсва въ по-дол
нитъ слоеве. Свътлит'h лжчи на 
слънчевия спектъръ притежаватъ 

способностьта да проникватъ на
дълбоко и да проявяватъ и тамъ 
топлинното си въздействие. Колко 

е силно действието на слънчевитъ 
.llжчи върху тъканитъ на човъшкия 
организъмъ ни учатъ явленията на 

слънчевитt. изгаряния. Тукъ мо
гатъ да се наблюдаватъ всички сте
пени - отъ най-лекото зачервява
не до умъртвяване на тъканьта. При 

това трtбва да се знае, че ние мал
ко познаваме слънчевото влияние 

върху по-дълбокитъ слоеве, но 
трtбва да се допустне, че имаме 
едно дразнеще въздействие върху 
клетката, която засилва своитъ 
функции, докато се изтощи зави
наги. Известно е, че подобно сти· 
мулиране на клеткитъ предизвиква 
отдъляне на много разпадни прu
дукти, които, безъ съмнение, игра
ятъ значителна роля въ организма. 

(Иэъ една сказка предъ планин

ската спасителна служба) 



АЛПИЙСКИ ПИСА ТЕЛИ 

ОСКАРЪ ЕРИХЪ МАИЕРЪ 

Производството на алпийската литера
тура наброява - особено напоследъкъ -
съ хиляди страници годишно. Не единъ 

отъ Т'ВЗИ, за които планинитi; еж най

висшето откровение, се счита призванъ 

да СПОД'ВЛИ СВОИТ'В истински и дълбоки 

преживявания въ планината съ другитi;, 

тито се движатъ подъ сжщитi; знамена 

по склоноветi; на планиниn. 

И все пакъ l(Нигитi;, l(Оито рисуватъ 

пli'iтя на човi;ка въ планината, не като 

простъ нанизъ отъ събития, случки и 

преживi;лици, а като единъ животъ, по

светенъ на висинитi; и изпълненъ съ 

Вli'iтрешна смисъль, еж твърде рi;дки и 

не е мжчно да се запомнятъ имената, 

които еж истински представители на ал

пийската мисъль. 

Единъ отъ тi;хъ, който съ една ед

на едничка книга завладi; душитi; на 

всички планинари, е именно Оскаръ 

Ерихъ Майеръ. Неговата книга „Д'Вло и 

блtнъ"*) ИЗЛ'ВЗе въ най-теЖI(ИТ'В ГОДИНИ 

-- годинитi; следъ войната, когато цi;ло 

едно човt.чество стоеше предъ разсип

нитt на своитt. духовни ценности и 

връзката съ миналото 61; загубена. Въ 
1919 година книгата „Дi;ло и блi;нъ" за
пали отново огъня на истинското прозре

ние въ дi;лото на планинцитi; и върна 

всички къмъ истинската ценность на ду

ховното преживяване. 

Но и досега Оскаръ Ерихъ Майеръ 

остава най-забележителния поетъ на пла

нината. Да, поетъ - защото, наистина, 

това, което той разправя за планината и 

човtка въ нея, не е друго, освенъ въз

вишената поезия на една пълна съ виде

ния и образи душа. 

Една книга на ,,алпийСI(О преживtва

не" е наречена отъ самия авторъ книга

та. И може би никжде другаде преживt

ванията не Cm предадени тъй дълбоко, 

. тъй богато и картинно, както у Майеръ. 
Достатъчно е · да се прочете само единъ 

*) Издателство Ру долфъ Ротеръ, 
Мюнхенъ, 1928, 3. издание. 

отъ многото разкази за неrовитi; пжту

вания въ планинитi;, единъ отъ негови

тв очерки за отношението на човtка 

къмъ планинитi; или една отъ неговитi, 

скици на многото планински дни: тi; 

всИЧI(И лъхатъ свежестьта на самата ш1а

нина, величието на човi;шкото дi,ло въ 

тi;хъ и нi,жностьта на единъ неспиренъ 

l(упнежъ къмъ висинитt, l(ОЙто като че 

остава единственъ смисълъ на цtлия му 

животъ ... 

Българскитt туристи и планинари, 

може би далечъ не еж израсJIИ до въз

вишения романтизъмъ - така присжщъ 

на всtки нъмски писатедь - на Оскаръ 

Ерихъ Майеръ. Но голtма часть отъ 
увода къмъ неговата книга важи и за 

насъ, които сме сжщо тъй далечъ въ пла

нинитt: ,,Да кажа съ думи това, коетq 

еж планинитt за менъ. Понеже мнозина, 

които - като знаятъ да държатъ пи

кела - повtрваха, че еж призовани и да 

говорятъ, алпийсl(ата книжнина се при

низи до малоценностьта на масовото 

спортно производство. Моятъ стремежъ 

бt да покажа, че и ш1анинецътъ може да 

даде съ словото си образъ на своето 

прежив·вване, което да бжде художе

ствено преценено". (Уводъ, стр. 7 - ние 

u,e цитираме по третото издание). Въ 

това, впрочемъ никой другъ не успt тъй 
много, както Оскаръ Ерихъ Майеръ. 

ЦЪJ10ТО творчество на Оскаръ Ерихъ 

Майеръ ние искаме да охарактеризираме 

само въ две посоl(и: l(ато поетично ·пре, 

даване на едни дълбоки преживtвания, 

възвишени както въ своитъ патици, така 

и въ даденитi; имъ отъ автора изрази и 

- на второ мtсто - неговото отноше-

ние къмъ 

проблемъ 

това, което 

на планината: 

ние наричаме 

последниятъ 

смисълъ на онази дейность, която чо

вtкъ развива въ планината и която поч

ти винаги остава загадка за самитi; насъ. 

Не е възможно въ единъ кратъкъ 

очеркъ да се цитиратъ или предадатъ -
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всt1ш опитъ за това би бнлъ нещастенъ ! 
- nснчкитi; ония прекрасни описания, 

1юито следватъ едно следъ друго върху 

страницит1; на книгата, като вълшебни 

картини отъ единъ свtтъ, който за всич

l(И ни ще остане върховеиъ купнежъ 

тука, на земята. Но не ни е и това цель

та. Достатъчно е да поднесемъ на бъл

rарскнтt туристи ония мtста отъ книr.с1-

та, които завJ1адяватъ съ истинностьта 

на своя изразъ и съ съвършенството на 

своето чувство. 

Майеръ е майсторъ не на настроение

то, което диша отъ една обикновена фо

тографическа снимка. Далеко повече: 

той трогва, унася, завладява . Отъ най

семплата обстановка той изгражда ду

ховното царство на едно състояние, кое

то всъкн може би отъ насъ е прежи

вълъ, но малцина задържали въ паметь

та си и душата съ ония краски, коит') 

единствено го издигатъ като дълбоко 

преживяване. 

,,Бtше въ скалитt на Дантжьонъ ... 
Мъгли изпълняха ущелнето, пълзяха 

надъ ледника и се прилепяха като меки , 

ВJ1ажни кърпи въ камъка. Никакво диха

ние на въздуха, никакъвъ звукъ. Въ до

Jшната не се виждаше приятелска кжща 

и наоколо не свtти никой връхъ. Само 

тишината на 1,амъка и далечната, влаж

на, една подвижваща се сивота. Една 

картина на хаоса и на в·вчностьта. 

Връзкитt, които ме свързватъ съ хо

рата въ долинитt, се разкжсватъ. Душа

та ми тъмнtе, като камъка, безъ куп

нежъ, безъ цель и безъ мисъ.ль. Надъ 
цtлата преходность повtва вtчната си

вота. 

И ето снtгътъ. Меки, rолtмн снъ

жинки падатъ. Сребърни звездички се 

закачатъ върху - косъмчетата . на моята 

1<уртка, други се топятъ върху ржцетъ 

ми и капятъ. И все голtмата, сива тиши

на наоколо, отъ която се дочува само 

неясенъ шепотъ. 

Азъ се притискамъ все повече къмъ 

ска.1ата, безъ купнежъ, безъ цель и безъ 

мисъль. Да дойдеше само съньтъ надъ 

з~воренитt ми очи изъ скадата н нзъ 
шепнещата сивота, да ме пренесеше мъr-

латата оттатъкъ хаоса и въ вtчно

ностьта 

Или: 

,,Вечерьта дойде и снtжинки зава

:1tха. Траурни вуади заиграха около с1< а

;штt. Азъ почувствувах.ъ, обаче, отново 

жеJ1анието да тръгна по пжтя къмъ виси

нитt. Бавно събуждащата се нощь пакъ 

разпростираше съ тъмни ржце омаята 

на загадкитв надъ зжберитt.. Това не 

бtше вече прочутия хребетъ, по който 

малко отъ насъ еж минали - това бt. 
една призрачна стена, обгаряна отъ си

вотата на облацитt и пtната на сребър

ния снt.гъ. Безразлично кжде. Навънъ въ 

свt.та, въ прнкJ1ючението, докато най-по

с.'lе ржцетt доловятъ каменния лобъ на 

върха, когато стенящата душа на предt

ла на крайния отвесъ потъне съ търся

щитв очи въ бездънната дълбочина на 

развълнуваната нощь ... " 

Образецъ на красивъ стил'!> или съ

чинена поезия? - Не, съвъРшенниятъ из 

разъ на едно преживt.ване, което заии

ра въ напрежението отъ вmтрешната 

красота. Която и страница да обърнете 

въ книгата - дали когато съ юношески 

възторгъ разказва първото изкачване на 

Монбланъ отъ Балма ИJIИ пъкъ за без

крайнитt нощи около този връхъ (Мон

бланъ, стр. 177), дали когато описва една 
нощь върху .1едника (Една нощь на 

Обергабелхорнъ, 139) или nъкъ разказва 

своята изповt.дь като планинецъ - на

всt.кжде сжщиятъ сти .~ъ, който самъ е 

едно преживtване . 
Както всички ш1анинци, така и 

Майеръ си поставя сmдбоносни въпросъ 

- за смисъла на своето дtло въ ш1ани

ната, за вжтрешната цель на ония дни и 

нощи, посветени на купнежа къмъ внси

нитt. И може би никжде другаде - да

же и въ традицията на нtмския ндеали

::~ъмъ и романтизъмъ - духовната връзка 

съ издигнатата въ симводъ материя не е 

тъй изключите.~но подчертана, както при 

него. Да се разбере МайеРъ, не е доста

тъчно да бжде човtкъ планинецъ или 

поетъ, нито даже и дветt заедно: той 

трt.бва да се е издигналъ до единъ ии

рогледъ на най-висшъ ндеалнзъмъ, който 
вижда образи даже и таиъ, кждето Plfi· 
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f\eтt ловятъ ска.1ата или пропадатъ въ 

пукнатинит·I; на .1едника. 

Първото, което Майеръ подчертава на

всtкжде съ ожесточение, то е спортното, 

разбирай тука повърхностното, увлечение 

къмъ рекорди или цифри, 1<оито убиватъ 

истинското вжтрешно преживtване. 

„Когато отивашъ въ планинитt, остави 

се да бждешъ носенъ само отъ вжтреш

ната необходимость, която не се мtри 

съ одобрението на публиката. Стой да·· 

.1ече отъ ония, 1<оито отъ завладяването 

на планинитt искатъ да направятъ единъ 

занаятъ, когото да изучатъ призвани и 

непризвани . . . И ти си опредtленъ за 

пазитель на висинитt, за да не се обърне 

>.рамътъ върху тtхъ въ пазарище, въ 

което всtко нtщо има своята цена и 

своя купувачъ." 

„ И дигай очит·h си къмъ планинитt 

съ страхопочитание, което е сжщевре

менно и най-дълбокия изворъ на пла

нинско преживъване. Който поставя ска

лата съ хладенъ поr,1едъ въ скалата на 

раэличнитt градУси мжчнотии, безъ да 

1юже, съзерцавайки, да почувствува, 

какъ надвишаващитh всtка представа 

стени заплашватъ да се срутятъ върху 

него; който цени само числото на стжп

китt, които отварятъ пжтя къмъ леде

нитъ дворци; който смtта работата по 

едно изкачване само на часове, които 

превъзмоrватъ съпротивата на каменни

тt ку.111; който никога не е почувству

наJIЪ въ тихо самоотдаване небесната 

красота на обкржженитъ отъ сребърни 

знамена бtли хребети, който никога не се 

е услушвалъ въ мистичнитt r,1асове при 

нощувка на открито - той ще се върне, 

въпрtки всички външни победи, беденъ 

въ низинитt на живота ... " 
Разбира се, и Майеръ подчертава до

статъчно ясно вжтрешния смисълъ на 

борбата, която ражда истинското щастие 

- не себевъзмоrването. Защото не про

стата борба съ елементитв на материята е, 

която увлича и вълнува: преди всичко и 

надъ всичко е борбата на планинеца 

са~1ъ съ себе си, съ поставената задача 

като императивъ на волята, на най-добри

т·I; негови духовни качества. И Майеръ 

прнзнава стремежа къмъ тази борба отъ 

нейния най-простъ видъ: nрикJiючението 

(,.Ние иска~~е да имаме дни, въ които 

сутриньта не знаемъ наградата на зе.· 

черьта. Ние искаме да се впуснемъ въ не

познатото, което да изпълни съ ново ви

но сждоветi;, които еж ни дотегнали 

съ ежедневната вода" - 248) до среща
щата последна опасность - смъртьта -
борба, която едничка дава върховна 

награда. (,.Не само външния видъ 

на красотата е, която те привързва 

къмъ планината, но красотата, която 

росата на преживtването кара да цъфти 

изъ собствента ни душа" - стр. 248 или 
,,Не носи ли всtки планинецъ къмъ вър

ховетъ най-остритъ противоречия: охо

тата за борба и радостьта на чистото 

съзерцание?" - стр. 249). 
Естествено, и за него тази борба не е 

безотговорна игра съ случая илн съ 

шанса, защото „една случайность може 

отъ победитель изведнажъ да ни напра

ви победени. Само, който не иска да ви

ди това, той си играе лекомислено съ 

живота" - стр. 132. Но оржжието сре

щу това е една техника и едно духовно 

напрежение, които еж най-проститt еJ1е

менти на всъка планинарска идеология. 

Но, какво, собствено, е планината 

за насъ и какво е отношението ни къмъ 

пея? Преди всичко, едно предупрежде

ние: ,,Не бива да се забравя въобще, че 

най-бедниятъ вжтрешенъ животъ е до

статъчно богатъ, за да се подведе подъ 

една формула и че въ всtки животъ има 

много, нагледъ противоречиви, мотиви , 

които даватъ видимата резултантна, на

речена високопланинско проявление". 

Най-напредъ: св'hтътъ на планината 

не сжществува самъ за себе си или той 

сжществува доколкото ние ro носимъ съ 
себе си. ,,Свtтътъ на планинитi; е едно 

огледало, което показва всъкиму него

вата бедность, неговото богатство. Което 

си занесълъ горе въ планинитъ, тt ти 

го връщатъ честно назадъ. Но което си 

заrубилъ въ живота, свътящиятъ връхъ 

не ще ти го върне. 

Всичкото щастие отъ планинитi, е и 

нашето собствено щастие, всичката уте

ха на планинитt е утехата на собствения 

ни духъ. Затова може да се с4учи, че 

1 
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1Jеднюкъ в'hчното мълчание, което ти е 

близко, става мрачна угроза, че челата 

на планинитi; ти се струватъ студени и 

безчуствени, че познанието те стрi;ска: 

ти си видълъ собствения си образъ, 

ти си гонилъ собствения си стремежъ, 

ти си обичалъ собствената си любовь ... " 
стр. 245. 
И Майеръ върви по пжтя на личното 

израстване въ планината. Отъ начало 

жаждата за подвигъ и победа, после ду

ховното издигане до една вжтрешно 

обусловена символистика въ планинитъ, 

за да достигне тихото съзерцание на 

истинската красота, която не е форма, 

нито краска, а само вливане въ органич

ното царство на нсемира. ,,Какво еж за 

насъ планинитъ", се пита той по срt,да-

та на своя 

символъ за 

планински 

rолъмия 

животъ. ,,Единъ 

безцеленъ CT!Je· 

межъ, който - съзнателно или несъзна

телно - действува въ всъки отъ насъ, 

който иска да посегне къмъ звездитъ, 

но може да направи само малка крачка; 

който затова обръща достижими образи 

nъ живота въ символи за вi;чнодалечната 

цель, къмъ която се стреми тъмната во

ля на живота" . . . за да се опровергае 
самъ скоро: ,,Който е прозрълъ веднажъ 

въ символиката на своя Богъ, той не ко

лi;ничи вече предъ него. Когато съмъ 

прозрi;лъ: че планинитt. еж само единъ 

коронованъ отъ моя стремежъ символъ 

за вi;чно-далечната цель, но не самата 

цель, моятъ купнежъ ще се отвърне 

безъ вi;ра отъ този символъ и ще тър

си другъ ПО·ВИСОКЪ, предъ когото ОТНО· 

во може да колi;ничи". 

Така, и Майеръ вижда накрая да ра

сте въ планината синьото цвi;те ... 
Върху канавата на борбата, на вж

вжтрешното превъзмогване и израстване 

до най-висшата красота у него се възви

сява познанието до онова, което едничко 

остава трайно на земята - планинското 

дt,ло. 

„Последното, най-хубаве> познание на 

планинеца остава планинското дi;ло. Дi;

лото, което не пита защо е родено, на 

коя цель служи. Дi;лото, което цъфти 

като дърво, на слънце и вi;търъ което 
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се издига въ живота, твърдо; 1,ато скала. 

Неговото право е неговата воля. Неrо

виятъ произходъ е тъменъ като Богъ и 

ясенъ· като живота. 

,,Какъ всичко е просто въ планинитi;. 

Целитi; еж ясни и саморазбрани! Тамъ е 

върхътъ и тукъ съмъ азъ. Между утри

ната и вечерьта е разрешението. Пира

мидата на върха е постижима, сбждва

нето и моитi; очи женатъ видимата на

града. Никое дъло не може да бжде по

скромно и по-чисто. 

,,Така въ планинитi; живi;е въчната. 

утеха за траrиката на живота: едно кж

со сбждване за всъки, който се стреми 

къмъ недостижимото, една утеха за ни

кога не задоволения стремежъ" - стр . 
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Съзнанието за дълото е коронясано у 

Майеръ отъ чувството му за всемира, въ 

чертозитt. на който той е навлъзълъ 

по пжтищата презъ планинскитt, върхо· 

ве. И тамъ най-после намира утеха и 

отмора вi;чния стремежъ къмъ виси

нитi;, вi;чното посягане „по-горе" -
,.Скоро азъ нъма да имамъ нужда отъ 

Васъ. Още нъколко години и тогава Вие 

ще стоите като бъли облаци, далече на ве

чернята на моя животъ. Борбата е свър

шена. Лаrернитt, огньове уrасватъ, стжп

китi; въ леда се стопяватъ, скалитi;, съ 

които се борихъ, се ронятъ и побед

ниятъ паметникъ на върха се разпада 

отъ вътъра и мраза. 

,,Азъ Ви се бi;хъ подарилъ въ буря

та на дt.лото и въ мечти, които почи

ватъ, добили образъ, въ ритъма на 

словото: парче по парче отъ моята ду

ша. Скоро азъ нъма да имамъ нужда 

отъ Васъ. Азъ съмъ въ Васъ и Вие въ 

мене. Свi;тлинитt, изrасватъ, затихва 

страстьта и неспокойството отъ неизвър

шеното дъло. Тогава едва Вие ще бжде

те напълно мои, тогава азъ ще бжда 

Вашъ владътель, макаръ че моятъ кракъ 

повече не ще Ви побеждава. Мощьта 

надъ мене, която бt.ше вашата, тази 

мощь е моя и волята е обърната въ съ

зерцание 

Стефанъ Поповъ 
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ИЗЪ СЪЮЗА ЗА ЗАЩИТА НА РОДНАТА ПРИРОДА 

ПРОФ. Д-РЪ СТ. ПЕТКОВЪ 

На 10 юлий 1935 r., въ малкия салонъ 
на Академията на наукитt, се състоя об

щото годишно събрание на Съюза за за

щита на родната природа. Въ него, отъ 

името на настоятелството, въ отчета си 

за изтеклата дейна година, край другитt 

важни работи, съ обстоенъ критиченъ 

оrледъ азъ привлtкохъ вниманието на 

събранието и върху народния паркъ 

,.Витоша". 

Изтъквайки, че отъ 1 януарий 1935 r. 
насамъ сжществуването на този паркъ е 

напълно осигурено отъ страна на тога

вашното министерство на народното сто

панство, че той вече е повtренъ на до

стоенъ управитель и уредбата му усиле

но е подета още отъ началото на про

лtтьта, не и безъ чувство на разочарова

ние отбелязахъ, какво предъ нормалния 

развой на неговата уредба, за съжаление, 

се издигатъ прtчки, които застрашаватъ 

да разстроятъ цtлото благородно и бла

· годатно дtло, тъй щастливо замечтано 

отъ Съюза и тъй целесъобразно и висо

ко похвално ос;v;ществено отъ страна на 

министерството. 

Въ сжщность, казахъ азъ, тtзи прtч

ки за сега c;v; само две - едната е по

стройката на здание отъ страна на бан

ковитt чиновници въ вжтрешностьта на 

самия паркъ, а другата - желанието на 

населението отъ с. Бистрица да борави и 

разкрие кариера въ най-с;v;ществената 

часть на парка, подъ скалния ридъ „Рtз

ньоветt ". Разбира се, причини напълно 

или отчасти отстраними. 

Както азъ въ отчета си, тъй и други 

осведомени по дtлото представители на 

Съюза, при разглеждането и разисквания

та на отчета, хвърлиха пълна свtтлина, 

както върху естеството на прtчкитt и 

тtхното възможно отстранение, тъй и 

върху окончателната нормална уредба 

и бждещъ естетично-художественъ видъ 

на парка. И, следъ всестранно обсжжда

не на въпроса, общото годишно събрание 

стигна до следнитt общи заключения: 

1. По въпроса за банковото здание 

понеже се твърдtше, какво банковитt чи

новници първоначално еж заявили за лt.

товищенъ строежъ, то събранието смtт

на, че съгласието имъ впоследстиве (раз

бира се при сжщит·в планове) да бжде 

зданието хижа, постройката му все пакъ 

не се оправдава, защото призумцията е, че 

зданието ще се използува само отъ тtхъ, 

при известни привилегии. А тъкмо 

това създаваше опасенъ прецедентъ. За 

това именно въ по-раншната си статия 

(въ в-къ „Миръ", брой 10,482) азъ на
стояхъ, че банковитt чиновници би трtб

вало доброволно да се откажатъ отъ то

зи строежъ, защото инакъ единъ день 

ще имъ се наложи да отстжпятъ здание · 

то за обща хижа на излетницитв. 

Разбира се, отказъ отъ строежъ не 

последва, защото материали за него вече 

бtха складирани на самото мtсто. И не 

само това, ами 2-3 седмици по-подиръ, 

отъ името на „Клуба за физическото въз

питание на банковитt. чиновници" търже

ствено се положи и основния камъкъ на 

бждещата негова хижа. При това, само 

нtколко дена подиръ този тържественъ 

актъ, членътъ отъ управителния съветъ 

на казания клубъ r. Гено Матеевъ, съ 

писмо до в-къ „Миръ" (брой 10,507), из

лtзе предъ обществото да оправдае из

вършения отъ клуба актъ и обвини менъ 

и генерала отъ запаса r . Д. Кацаровъ 
(вижъ статията на последния въ в-къ 

, ,Миръ, брой 10,504), че сме изнасяли въ 

статиитt си заблуждение и сме си при

своявали правото да пазимъ само ние 

природата! 

Оставяйки настрана закачкитt и умиш

ленитt натяквания на непросвtтения въ 

дълото на съюза rосподинъ, както и об

стоятелството, какъ е изпъкналъ на сце

ната тъй наречениятъ .,Клубъ за физиче

ското възпитание на банковитt чиновни

ци,, (! ?), азъ своевременно отговорихъ, 

че по с;v;щественитt два пункта на пис

мото му (в-къ „Миръ", брой 10,509) въ 
с.'!едния смисълъ: 

1) Че Съюзътъ бtше увtренъ, какво 



отм1;на на строежа ·нъма да последва, но 

•1е той все пакъ се утешава съ публична

та декларация, чрезъ r. Матеева, на бан
ковия клубъ, какво бждещата негова хи

жа ще служи за общъ приютъ на излет

t1ицит1, (отъ чиято срtда на столичани 

и да сж тt.). А че случаятъ представя 

опасенъ прецедентъ, въ това н1,ма съм

нение. Той именно пос.'!ужи за поводъ и 

на други клубове, корпорации и друже

ства да искатъ отъ управлението на пар

ка м1,ста за постройка на хижи. Па, ако 

всички сдружения и УЧИJIИща по физиче

ско възпитание въ столицата пожелаятъ 

сжщото, ще трt.бва JIИ да имъ се отка

же? При това, непремt.нно по Витоша ли 

ще трt.бва да се построятъ всички зда

ния за физическо възпитание? - Ето за

що азъ смt.тамъ, па и ц1,лиятъ Съюзъ 

мисли тъй, че въ бждеще, вънъ отъ из

вършения вече прецедентъ, ще трt.бва да 

иматъ право да строятъ здания за свои 

нужди само управлението на парка, съот

ветно Министерството на народното сто

панство (днесъ наново Земледt.лието) и 

общината, а, когато се касае до хижи 

или паркови хотели, това да става съ 

разрешение отъ последнитt., при компе

тентно мнение и отъ страна на на Съюза. 

2) Че азъ и Съюзътъ ни най-малко, не 
сме се съмнявали, че особено клубътъ на 

банковитt. чиновници ще издигне най-ху

бавата и удобна въ всt.ко отношение хи

жа и ще я украси най-добре. Но върхов

ниятъ идеенъ смисълъ на грижитt. на 

Съюза, като общественъ стражъ спрямо 

мt.стната красота на родната природа не 

се състои тъкмо въ туй, кой както иска 

да украсява, а въ общата планомt.рна 

уредба на парка отъ страна на самото 

управление и отдt.лението на горитt. при 

Министерството, посрt.дствомъ подбрани, 

свойствени на Витоша и страната горски 

и тревисти елементи. Тъй че въ туй отно

шение и уредбата на банковата хижа ще 

тръбва напълно да се съобрази съ об

щия планъ на управлението на парка. 

II. По въпроса за желанието и домог
ванията на населението отъ с Бистрица, 

общото събрание сжщо тъй застана на 

ясно опредt.лено становище, а именно: 

а) разкриване на кариера не бива и не 
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тръбва да се допуща, нито въ рамкит'i; 

на самия горски резерватъ подъ „Рt.зньо

ветt. ", нито въ яйлъцитt. около него; и 

б) цt.лата тази область на парка трi;бва 

строго да бжде защитена спрямо жела

нието на бистричани, да я иматъ за пас

бище и да използуватъ горитt. и, което 

ще бжде равносилно на опустошаване на 

резервата. 

Най-много, и то пакъ за временно из

ползуване, може да имъ се отдi;ли за до

пълнително пасбище най-долната с.-из

точна часть (Катунище) отъ района на 

парка, която е надъ селото и вънъ отъ 

рамкит1, на резервата. Тогава тя и онази, 

1юято се намира подъ самия резерватъ, 

селската мера и селскитt. гори ще мо

г атъ нашироко да задоводятъ нуждитъ 

на CeJIOTO. 

Настояваннята на бистричани да из

ползуватъ и яйлъцитi; оттатъкъ югоиз

точната страна резервата не търпятъ 

критика, защото, поради строго охраня

ване презъ последнитi; години, тt. не см 

rи използували. И, ако сега настояватъ 

да имъ се отстжпятъ, това, вt.роятно, 

правятъ съ омисълъ да rи изплозуватъ 

косвено, както това еж правили по-рано, 

като еж rи дава.ли подъ наемъ на 1(ара

качанитt.. 

Но надъ всичко друго, въ пълна и 

неотм·l;вна защита не само на днешната 

цt.лость и нормална уредба на парка, ами 

и на неговото бждещс постепенно разши

ряване къмъ политt. на Витоша, въ съ

бранието се изтъкнаха и други много 

важни съображения отъ високо куJ1ту

ренъ и естетично-художественъ харак

теръ за око.~овръстната украса на столи

цата и съ оr.1едъ къмъ вжтрешния и 

международния туризъмъ. ,,Витоша" над

хвърля рамкит-13 на спора между общата 

негова защита и интереситt. на около

връстнитt. селски общини и става въ

просъ общонароденъ, въпросъ за около

връстната обща украса на столицата на 

Българската държава. 

Защото, поради особеното си привиле

гировано природно естество, Витоша въ 

непосрt.дно съседство съ столицата, 

п р е д с т а в я е д и н с т в е н ъ обши„ 

µенъ закржrленъ планински масивъ, отъ 



който въ течение само на половинъ вtкъ 

ще може да се бJ1аrоустрои и издигне 

най-красивия и интересенъ п.1анински ве

:rичественъ паркъ, както за стоJшцата, 

тъй и за страната, и при ТОВ\1 паркъ, 

1,ойто покоJitнинта съ rордость ще по

сочватъ на иностраннитt туристи и JIЮ

битеJIИ на природата. 

При наJ1ичностьта на такава важна 

природна ценность за страната изобщо и 

за собствената и украса, сто •шцата ще 

трtбва единъ день да се справи съ око

.'!Овръстнитt посеJшща на Витоша по Сli'i

щия 11а,шнъ, както тя се справи съ посе

.щщата по горното течение на Искрове

тt, спрямо изпщ1зуването на рилската во

да. Околовръстнитt поселища на Витоша 

откъмъ столицата ще трtбва да се раз

r.,еждатъ като нейни предградия и с,1е

доватеJ1но да сподtлятъ rрижитt, р:~до

ститt и участьта и въ всв1<0 отношение. 

Tt ще трtбва да изоставятъ чистото 

зем:1едtлие и да превърнатъ меритt си 

само въ пасища, ливади и градини, като 

станатъ доставчици само на мJJtкo, мacJJO, . 
сирене, зеленчуци ~. отчасти добитъкъ, 

каквито ст въ сжщность . Зърнени храни 

н брашно ще имъ доставя стщшцата. 

Само при rорнит-1; условия, отъ една 

страна, и като се прокаратъ по възмож

ность чась по-скоро отдtJ1на наредба

законъ за защита на родната природа*) 

народниятъ паркъ „Витоша" съ течение 

на времето ще бi'i'iдe превърнатъ въ съ

седенъ до столицата дивно красивъ 

планински паркъ, който ще бlriдe наисти

на rордость за столицата и страната. 

* И приготвения вече правилникъ за 
~1рс;~бзта и поддъ!)жането му, отъ дР' га. 

Изъ алпийскитъ съюзи въ чужбина. 

Швейцарскиятъ алпийски клубъ. 
Съгласно последния отчетъ предъ съ
стоялия се на 17 ноемврий въ Бернъ 47 
rедовенъ конrресъ, клубътъ има 31.22:З 
членове, МJ1адежката организация - 2854. 
За постройка на хижа презъ годината еж 
дадени 1.125.000 лева, изплатени отъ 
клубната осигурителна каса за 22 смъртни 
и 17 инвалидни сJ1учаи 4.150.000 лева. Бю
джетътъ за новата година възJшза на 

12.571 .250 лева приходъ и толкова раз
ходъ. Общиятъ брой на клубнитt хижи 
nъзлиза на 77. 

БОРБАТА ВЪ ХИМАЛАИТъ 
Експедицията до Маунтъ-Еверестъ. 

Съгласно последнитt съобщения отъ Ан
r JIИЯ, въ експедицията до Маунтъ-Еве

рестъ, която анrличанитt уреждатъ 

презъ настоящата година и която въ 

ср·l;дата на месецъ февруарий напуска 
Англия на пжть за Индия, взематъ уча
стие: Рътледжъ (водачъ), Шиптонъ, 
Смитъ, Харисъ, Кемпсонъ, Оливъръ, Уи
rрамъ, Гавинъ, Уорренъ, Хъмпрей (два
мilта последни лtкари) Морисъ и Уинд

хъмъ. Както се вижда, експедицията е 
съставена отъ най-добритt анrJrийски ал
пинисти. Особено имената на първит-1; 
трима еж много добре известни съ н·!;
колкокрапштt имъ опити до сега въ Хи
маJ1аитt. Смитъ има въобще най-високия 
изкаченъ В!)ъхъ на земята (Каметъ, 7765). 
Експедицията ще опита - както винаги 
-- да изкачи Маунтъ Еверестъ. 

Френската експедиция въ Хималаитъ. 
Първата френска експедиция до Хима
лаитt ще има за обектъ масива Кара1<0-
румъ. Тя напуща Франция въ началото 
на м. мартъ и се състои отъ следнитъ 
френски алпинисти: Анри де Сегонъ (во
дачъ), Пиеръ Алленъ, Д-ръ Жанъ Ар:ю, 
)Канъ Карлъ, Жанъ Шариньонъ, Арманъ 
Шарлетъ, Полъ Гайе-Танкредъ, М. Иrакъ, 
Жанъ Лайнинrеръ и Луй Нелтнеръ. Спи
санието „Ла Монтанъ" е открило под
писка за подпомагането на експедицията . 

Германската хималайска експедиция на 
Нанrа Парбатъ, която щъше Jia бжде 
предприета подъ водачеството на Пау.11ъ 

Бауеръ, е отложена за идущата година, 
поради обст"оятелството, че мtстното на
селение не е въ състояние въ едно лtто 

да снабди три експедиции съ достатъченъ 
носачески корпусъ. 

ИЗЪ НАШJ.fТъ ПЛАНИНИ 

Измъсrване Мальовишката пжте1<а. 
Пернишкиятъ клонъ „Голо бърдо" съ

общава за знание и следване отъ ~сич-
ки ту!)исти, че пжтеката за засJiона Ма

,1Ьовица въ до,шната е измъстена по дtс
ния бръrъ на мальовиш](ата pi;J(a, (отъ 
моста нататъкъ). 

Всички посетитеJ1и на ш1анината, оти
ващи къмъ заслона, се умоляватъ да 1-,е 

се движатъ по старата пжтека, тъй като 

се е оказало, че около нея има rнъзда на 

r J1yxapa, които отъ минаването на хора 
могатъ дз бтдатъ обезспокоени и про
пждени. 

На 5. XII. м. r. Негово Величество Ца
рыъ е посетиJ1ъ заслона, придруженъ отъ 

князъ КириJIЪ, и с останалъ извънредно 
доволенъ отъ зас.чона и уредбата му, ка
то е беседвалъ съ пазача „Заяка" и единъ 
СJ1учайно намиращъ се тамъ селянинъ по
вече отъ четири часа. 
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КНИЖНИНА 

„Хрватски Планинар" - орrанъ на 
Хърватското пJiанинарско д-во въ За
rребъ, rпд. 32, кн. 1, януарий, 1936. Изъ 
съдържанието: Д-ръ Кушанъ - Смисълъ 
и цедь на съвременното пJiанинарство; 

Проф. М. Ковачевичъ -- Обдаци и време; 
Кап. Пани - Оренъ; Д-ръ Янековичъ 
ТомИСJ!ЗВОВИЯ домъ. 

„Планински вестникъ" - Ооганъ на 
СJiовенското планинско дружество ЕЪ 
Любляна, rод. 36, кн. 1., януарий 1936. 
Изъ съдържанието: АJюисъ Градникъ -
Утринна молитва на скиора (стихотв.); 
П. Кунаверъ - Двадесеть и петь годиш
нината на скитъ въ Словенско; Я. МJiа
каръ - Спомени; Вестеръ - ИзJiетъ до 
ГoJio ПJ1ешевича; Вести и книжнина. 

,,Часописъ туристу" - органъ на чех
скитъ туристи., год. 47, кн. 10, декем
врий 1935. Изъ съдържанието: К. Ру
долфъ - Браниско; Инж. Восика - Ски
терени въ Татритъ; Р. Турекъ - Прахов
скитt. скали; Банда Бажантова - Пжту
ване по Здарскитъ планини; Изъ СJ1авян
ската туристика (дадено е, между друго
то , сведение за освещаването на новата 

хижа Заврачица). 

„Деръ Бергщайгсръ" списание на 
Германо-Австрийското а.шийско друже
ство, година 5, кн. 4, януарий 1936. Изъ 
съдържанието: Единъ лесенъ пжть вър
ху Цвьолферъ - М. ]{рютнеръ; Диаво
леца (една планинска симфония) - Г. 
Пойчекъ; Върхътъ на сто спускания -· 
8. ГрьосJrъ; Границитъ на удоволствието 
- В. Тотзонсъ; Въ Питцалъ - Р. Ха
нихъ; Въ буря !'1 облаци надъ валискитъ 
върхове - Х. Петерка; Изъ западнитъ 
щаерски Алпи - Р . Фринтчъ . 

Годишникъ на Германо-Австрийския 
АJi пийски Съюзъ, rод . 1935, томъ 66. Изъ 
съдържанието: Фр. БехтоJщъ - Нанга 
Парбатъ, нъмската хималайска експеди
ция 1934 г.; Д-ръ Фр. Луче - Изъ аме
риканскитъ скалисти планини; К. Бюншъ 
-- Групата Лигфайтъ въ севернитъ Лех
талски Алпи; Д-ръ О. Щолцъ - История 
на КарвендеJ1ъ; Д-ръ Л. Гамсъ - Фло
рата въ Гросглокнеровата область;; Д-ръ 
Фр. Кордонъ - Легенди отъ Каринтия. 
Фр. НиберJiъ, Д-ръ Er. Хофманъ, Валт . 

Флайrъ, Д-ръ Ханаузекъ, Фр. Ваrнеръ, 
!IНЖ . Грибински, Фр. Малхеръ, Д-ръ 
фонъ КJiебелсберrъ и К. Петерка, даватъ 
описания на ИЗJ1ети въ КарвендеJIЪ, Бер
нина, Оьтцталъ, Ризерфернеръ, Обер
щаермаркъ, Адамело и Юженъ Тиролъ. 
Приложения: една снимка въ меденъ пе
•rатъ, 72 на художествена хартия и 41 въ 
текста. Две карти: на Карвендела и на 
Нанrа Парбатъ. 
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,,Известия на Германо-Австрийския Ал
пийския Съюзъ", гпд. 1936, януарий, бр. 1. 
Изъ съдържанието: Д-ръ Харстеръ 
Зимнитъ олимпийски игри 1936; Природ
на защита въ областьта на Глокнера; Ал
пийс1(ата поезия •зь нова свътJшна - д-ръ 
Финстервалдеръ; Пданински пжтувания 
въ Цаменъ Кайзеръ - Р. Андерлъ; Съю
sенъ животъ; Книжнина. 

,,Оьстерайхише Алпенцайтунrъ" 
орrанъ на Австрийския Алпийски КJiубъ, 
година 1936, януарий, свитъкъ 1165. Изъ 
съдържанието: Руд. Петерсъ - Борбата 
за северната стена на Грандъ Жорасъ; 
Л. Шпанрафтъ - Дюхтау, 5198 м. (Кав
казъ); Въ паметъ на д-ръ Вили Велцен
бахъ; Излетни известия; книжнина. 

,,Дойче Алпенцайтунrъ", - най-худо
жественото алпийско списание, rод. 31, 
кн. 1, януарий, 1936 r. Изъ съдържанието: 
Домашни планини - В. Тотзонсъ; Свъ
товни пробJiеми на планинарството - Ф. 
Шмитъ; Долната северна стена на Шюсел
кара - Ал. Ербстъ; Климатъ и почвени 
форми - Р. Карrлъ; отъ 1 януарий т. г. 
списанието става органъ и на нtмската 
планинска служба (Мюнхенъ). 

,,Ла Монтань" - списание на Френ
ския алпийски клубъ, 62 година, No 275, 
януарий 1936. Изъ съдържанието: Първо
то изкачване северната стена на Еrюи де 
Дрю --- П. АJ1ленъ; Егюй Вертъ отъ било
то на Грандъ Монтенъ - Ж. Карлъ; Ва
.'JОаръ - Ф. Шенъ-Кареръ. Библиография. 

„Ревиста Менсила делъ Клубъ Алпино 
Италиано" органъ на Италиянския 
алпийски клубъ, декемврий, кн. 12, год. 
54. Между много добре илюстриранитъ 
статии, заслужаватъ отбелъзване: Джор
дано Бруно - Между · тритъ върха на 
Лаваредо; Д-ръ М. Ривере - въ групата 
на Гранъ-Жорасъ; Франческо Бриоли -
Пъсни за планината; Д-ръ Енрико Венети 
- Малко познати цели и Извъневропей
ски прегледъ . 

„Географски вестникъ" - бюлетинъ 
на географското дружество въ Любляна, 
rод. XI, св. 14, 1- 4. Съдържание: Ферд. 
Зайдлъ - Фьонътъ на динарскитt пла
нини; Д-ръ Б. Милевичъ - Планинитt 
Синяевина, Визиторъ и Целетинъ; Д-ръ 
Оскаоъ Режа - Голtмитt амплитуди на 
въздушната температура въ Дравската 
бановина; Д-ръ В. Бохинецъ - Къмъ 
морфОJюrията и rлациолоrията на окол
ноститt на Ратече; Д-ръ Св. Иелешичъ 
- Тераситt на Горна Крайна; Д-ръ Ив . 
Раковецъ ~ Приносъ къмъ геологията на 
Люблянското пoJie. Редакторъ: Д-ръ Ан
тонъ Мешикъ. 



Фото Фишерь-Софин 1 

Уп . Търrовска 15 [срещу баннта) 

Дава най-добри резул

тати при изработка на 

любителски снимки. 

Апарати Цайсъ и дру

ги на н и з к и ц е н и. 

Филми и материали 

най-високо качество. 

Эапомнете 

Фото Фишеръ-Софин 
Уп. Търrовска 15 [срещу баннта] 

НЕОБХОДИМО ОБЯСНЕНИЕ 

По поводъ искането на БъJ1rарс 1<ия 
олимпийски комитетъ, да се отпусне без
платно една стая въ хижа „Алеко" за 
олимпийския ски - тимъ и ПОЯВИJIИТ 'В се 
съобщения въ в. ,,Спортъ" и др., настоя
телството на „Алеко" счита за свой 
дългъ да обясни, че тия съобщения и 
преценки еж първи по рода си нападки 

срещу едно туристическо дружество, 

което нъ продължение на 35 години е 
творило и продължава да твори култу

ра въ планинитt,, 

Туристическитъ организации не сж 
спортни, но не еж и противъ спорта. Не 
тръбва да се забравя, обаче, че хижитъ 
нматъ специално предназначение: да да

ватъ подслонъ на туриститъ при излети 
нъ планината . Клонътъ „Алеко" на 
Б . Т . С. не разполага съ праздна хижа, 

която да дава за почивна станция презъ 

лътото, както имаше искания, или презъ 

зимата, за една или друга цеJ1ь. За режи
ма на туристическитъ хижи сжществува 
одобренъ отъ конгреса на Б. Т. С. пра
вилникъ, който се спазва най-строго. 

Софийскиятъ клонъ „Алеко", като 
най-мощна туристическа орагнизация, въ 

която ~ж организирани 1000 софийски 
туристи, всtкога е подпомагалъ различ-

Нино Д. Банърджиевъ 
О. О. Д-во 

София, Леrе № 4, Т елеф. 798 

<::;;::> 

Голфове, винтякета, раници, 

обувки, чорапи, алуминиеви при

бори и всичко необходимо за 

туристи, скиори и спортисти . 

На r. r. чиновнициа на изплащане 

ни инициативи въ полето на туризма 11 

скиорството. Презъ последнитъ петь го
дини еж подпомогнати съ заеми и значи 

телни помощи строежитъ на хижит-t 
„MycaJJa", ,,Бе J1мекенъ", ,,Еделвайсъ" и 
хижата- наблюдателница на Черни връхъ; 
дадени еж и дарения на други хижи. 

Всички суми, които се събиратъ, отиватъ 
за културната работа въ ш1 анината: хн
жестройство, маркировка, залесяване и 

пр. Това се подчерта на нъко .1ко пжти 
въ печата и отъ нетуристи. Нито единъ 
Jiевъ за разходи, пжтни и дневни, бан
кети, командировки и пр. Дори чJ1енове 
тъ на настоятелството и контро;шата ко

мисия си заплащатъ нощувкитъ и денув
китi; въ хижа „Алеко". Приходитt отъ 
хижата отиватъ за нейното стопанисване 
и поддържане. Само за заплати на дома
кина и прислужницитt се разходватъ 

месечно по 5.000 лева, за вжглища презъ 
зимния се:юнъ - 25,000 лв., за освътJ1е
ние - 15,000 лв . и пр. Строежитъ, както 
е известно, се извършватъ съ приходи 

отъ членски вноски, дарен ия; томболи 
и др , 

Презъ миналата година настоятел

ството на „AJJeкo" даде на Б. О. К. една 
стая за използване отъ олимпийския 
скиорски тимъ , безъ да се заплати съот
Ее1'ната сума. МинаJJата година, обаче, 

зо 



дружеството нtмаше такива огромни за
дължения, които презъ настоящата го

дина въз.~изатъ на повече отъ 300,000 
:1в., поради rолt.мото разширение на хи
)-:::~та презъ есеньта на J 935 r. За тия за
дъ.чжения с;,, подписани полици отъ чле

новт't на дружественото настоятелство, 
1'Оито рискуватъ да имъ бN.датъ прода
дени кжщитt, ако не се намt.рятъ съот
ветни приходи. Въпрtки това, Настоя
теJ1ството разреши на олимпийския 

скиорски тимъ да се ползува отъ една 

стая презъ течение на единъ месецъ, 

срещу привиJiеrиитt, съ които се ползу
ватъ дружественитt. чJiенове - 500/о на

маление. Ангажиране. на стая въ хижитt 
е въ противоречие съ туристическитt. 
принципи. Да дойдатъ туристи и да на
м·врятъ етап ангажирана отъ спортисти, 
скиори н други, а тъ да нt.ма ю·r;де да 
се подсJюнятъ, това е въ разрt.зъ съ ос
новнитъ по,южения на тчристическитt. 
11рави,1ниuн. Общиятъ правиJ1никъ на 

Б. Т. С. за хижитt не дава такава при
ви.1еrин дори и на ония лица, които еж 

членове на Съюза - предварително ан
гажирване на мt.ста за продължително 
време не се допуска. Б. О. К. знаеше отъ 
миналата година това обстоятелство и 
тръбва да отправи своевременно искане 
предъ конгреса на Б. Т. С. 

Отказътъ на „А.~еко" нt.ма да попръ
чи, щото Българин да не бжде предста
вена въ оJшмпийскитъ игри въ Берлинъ. 
Но и безъ това, България 11t.ма да участ
вува въ скокъ отъ шанца и други зимни 

спортове. 

Както въ миналото, така и сега, ,,Але
ко" работи задружно и· въ cъrJiacиe съ 
скиорскитt организации. Това, което се 
писа въ в. ,,Спортъ", е отъ хора, които 
еж неприязнено настроени къмъ туриз

ма. Горнитt обяснения Настоптелството 
на „Алеко" дава за обществото, което 
всъкоrа е подкрепяло съ най-rолъма 
симпатия ту!)истическото дn.~о. 
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сп. БЪЛГАРСКИ ТУРИСТЪ 
Година XXVIII 

Годишно 10 книжки. ,,, Всtка книжка 40 страници богато илю
стриранъ текстъ, цвtтно художествено приложение и корици. ,,, Един
ственото българско списание за художествени описания и илю

страции на българскитt планини. ,,, Сведения за всички събития 
въ свtтовнитt планини. ,,, Прегледъ на цtлата алпийска ли

тература. ,,, И д е о л о ги я и техника на планинанрството. 

Станете абонатъ на списанието ! 

Запишете познатитt си за списанието! 

Препоржчайте го на всички приятели! 

Годишенъ абонаментъ за нечленове 100 лева. ,,, Редовнитt чле
нове на Съюза го получаватъ безплатно. 

Всички поржчки, суми и материали да се изпращатъ на адресъ 

БЪЛГАРСКИ ТУРИСТЪ, Царица Иоана, 28, София 
1 111 1111 
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ст'Арт• ИЗДАНИЯ ва Цев'lр8.1ВО'l'О вас'IО-ЖJ •'l'eJJcтвo • а С 'lt JO s а 
които се достlUТ'Ь въ огра11Ичевъ срокъ на н а II а п е в и ц е и 11 

Турвзмъrь В'Ь &D'&~ 
(СборВИК'Ь стати, по б1i.ltra"-1'JIЯ турНЗ"Ькь .по 
::s:м,чай 25-roJUUUВИвaтa ва Съюза) само .пева 

Старя rодищеввв 
на списаниет4 .&'Uf.APCD ТJP1m11 ц1u1н запа
зени течения . . . • • . . . • . само по .11ева 

П&теводвтеnь -,а ПврВВ'Ь 
Най-добриятъ напrь ппаниаски пжтеводи• 
т е11 ь • • • • • . • • • • • . самd дева 

Вода'l'Ь ва 'l'JPBCТa 
Първо изд.ание, 1930 • • • • • • . . сако лева 

Водаll'Ь ва 'l'JPBCтa 
Второ издание, 1932. И д.ветh издания не еж за
rубиJIИ още своята стойность . . само nе1Ца 

:.Хиrвева ва 'l'JPBC'l'a 
отъ проф. П. Стояновъ. . . • . • • . само Jieвa 

Хоръ ва 'l'JJ)вcтa . 
ноти и текстъ, ново из.цание, необход.имо за вс\. 
ки хоръ • . . . . . • • • • . . • . само пева 

2 

8 

2 

2 






