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ЗАЩИТА НА РОДНАТА ПРИРОДА 

Защитата н,а природата се явява 
една необходимость в5 една по-напред
нала стадия на 1еултура, 1еогато било 
поради масосо посещение на природата 
или по т5рговс1еи с5ображения, природата 
става обе1ет5 на използуване, при 1еоето 
не винаги се щади нейната хубость. Поч
ти всич1еи ,султурни народи полагат5 65 
наше вре.ме сериозни г.рижи 65 това от
ношение. 

У нас5 идеята за защита на приро
дата се поде,1tа n5рвоначално с5 статии 
65 списания и пресата още преди нrьtсолtсо 
десетилrьтия, но тя добива значение едва 
след5 организиране на нашитrь обществе
ни организации, 1еоито uмam5 нrь1еатс5в5 

допар5 С5 природата. Ма1еар5 и стара 
идея, нейното ос,у,ществяване се реализира 
едва 85 1ерая на 1928 г.., 1еогато десетrь 
природа-научни д-ва и обществено-1еул
турни организации, .между 1еоито и двата 
туристичес1еи с5юза - Б. Т. С. и Ю. Т. С. 
- основаваm5 Съюза за защита на родната 
природа. Om5 тогава насам5 с5Юз5m5 раз
вива една широ1еа 1еултурна дейность, на
сочена tc5M5 популяризиране на идеята и 
убеждаване р,к1еоводнитrь фа1етори 65 
нуждата om5 взе.мане .1trьp1eu за защита 
на природата. 

Без5 да правщ,t5 преглед5 на обшир
ната дейность на с5юза, тр,ьбва да от
бележuм5 неговит,ь голrьми резултати 65 

това отношение. Gлед5 издаване 65 1934 г. 
наредбит,ь за Витош1еия и Рилс1еия на
ционални пар1еове, Muнucmepctcuяm5 смеm5 

е приел5 напослед5tс5 специална наредба 
законъ за зашита на родната природа, 65 1еой
то с,у, набеляза1щ основни положения. 
Под5 разпоредбитrь на този за1еон5, це
лящ5 1еултивиране обичь 1С5М5 родната 
природа и запазване с,у,ществующит,ь 65 

страната естествени па,1tетници, се [lО

ставяm5 бранищата (запазени м,ьста), на
роднит,ь парtсове, природнит,ь пар1еове и 
природо-историчес1еи ,11,ьста, ,сощпо се 
обявяват5 за matcuвa с5 постановление на 
М-ра на земледrьлието и д5ржавнит,ь 
имоти. В5 запазенит,ь мrьста се пред
виждат5 редица забрани, 1еоито u,1tam5 
за цель da защитят5 родната природа 
от5 унищожение и разрушения. 

В5 широ1еата область на б,у,дещата 
дейность на всич1еи радатели за за1ерила 
на природата, е отредена на членовет,ь 
на Б. Т. С. една специална задача, tcamo 
т,ь по отношение преследване наруше
нията на за1еона с,у, приравнени с5 ор1,а

нитrь на властьта. Ние вrьрваме, че тази 
голrьма задача ще б,у,де изп5лнена с5 
достойнство от5 всич1еи организирани 
туристи. 

Новият5 за1еон5 за защита на родната 
природа е в,ьнец5 на досегашнит,ь усилия 
65 това направление, но едновременно и 
изходно начало: да се проведе на д,ьло 
защитата на родната природа, 1еато 
преди всич1ео се ,султивира в5 всич1еи б5л
г.ари любовь 1С5М5 хубоститrь на родна
та земя. 

Д-ръ Б. Ковачевски 

с ъ д ъ р ж А н и Е ·. Бож. Александровъ - Рилски дни; Д-ръ Любенъ 
Телчаровъ - Въ царството на Монбланъ; Мария 

(НА ХУДОЖЕСТВЕНАТА ЧАСТЬ) Борова - Зиме въ Пирина; О. Г. Ламмеръ - На 

върха; Г. С. - Трагедията на Нанrа Парбатъ; Мина Ивановъ - Долината на Искроветъ; 

Д-ръ Божко Ковачевски - Планинарство и туризъмъ ; Д-ръ Емануилъ Шарацковъ - За 

планината ; Стефанъ Поповъ - Ойrенъ Гвидо Ламмеръ. 



ПЛАНИНСКА СТРАНА ЛИ Е БЪЛГАРИЯ? 

Странно ще се види на всtки българ
ски туристъ, повдигане 11а въпросъ: пла

нинска страна л:1 е България? Защото 
никой бълrаоинъ не може да си предста-
1,и България безъ планини. Но ~"rенитt 
не работятъ съ представи, а съ истини, 
съ точно установени данни. Въ сп. ,.При
рода и наука", rод. VI, кн. 5 и 6, 1936 г. 
r. проф. Ив. Батаклиевъ въ статия подъ 
зэглавие „България планинска страна 
.~н е", изказва интересни мисли: ,.Обая
нието отъ планинитt у нзсъ е rолtмо. 
То датувэ отъ времето на робството подъ 
турцитt. Тогава бълrаритt, изгонени отъ 
шюдороднитt долини и полета, се от

'1 еrли.1и въ планинитt. Тамъ тъ се запа 
ЗНJIН, развили мощенъ народенъ духъ, 

размножи,1и се и въ последния вtкъ на 

робството, когато турската държава би
ла въ упадъкъ, почнали да с.чи.затъ съ 

страшна експанзивнос1ь обратно въ рав
нинитъ -- ян,1\ение, което продължава 1-! 

днссъ. Нашитъ планини, особено Стара 
шшнина, дадоха закрила на нашитъ бун
товници за народни правдини. Наистина, 
бсзъ планини България едва ли би мог J1a 
да се възроди и отново да Сii'iществува. 

Днесъ нашигl, туристи се явяватъ като 
l'ОЛЪМИ ПОЮ!ОННИЦИ на пла11инитъ. То е 
поради кривото индентифициране на ту
ризма , съ планинизма". 

По-нататъкъ r. проф. Б. изтъква, че 
спорсдъ измървания на карта J: 126.000, 
отъ 103.146 кв. клм. пространство на цъJrа 
България, 40.532 ( 400/о) е полета и равни
ни, а 62.614 (600/о) кв. клм. планини. Това 
изчисление r. проф. Б. прави за земитъ 
съ височини надъ 500 м. надъ морското 
равнище. Споредъ това измърване, Бъл
гария е повече планинска страна, откол

кото полска. 

Общо е убеждението - особено на 
чужденцитъ, които пii'iтуватъ изъ Бълга
рия ~ че нашата страна е планинска, за

щото отъ всички жеJ!ЪЗОПii'iТНИ J!ИНИИ, на
близо или далече на хоризонта, се очср
таватъ rоJ1ъми планински масиви, а нъкои 
шосета и жеJ1tзопi\'iтни линии минаватъ 
прсзъ високи ПJlанини и прОJ!ОМИ. Пове
чето отъ нашитъ ceJ1a Cii'i сгушени въ 
планини, юш въ поJ1итъ на планини и 
хълмове. Ако бъ.1rарскиятъ народъ, кой
то преди 40 години бъ около 2 милион~ 
днссъ почти въ С;'j\Щитt граници надми
нава 6 миJ1иона, можа да прояви въ три
четири десетилътия сиJ1а и динамика, коя
то разтърси една в·l,ковна империя и да
де отпоръ на много и много неприятели, 

това се дължи именно на обстоятелство
то, че българскиятъ народъ слъзе отъ 
nланинитъ. И днесъ планинското населе-
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ние, не можейки да намъри препитание 
н животъ въ БъJ1rария, отива въ чужбина 
и тамъ пронвява чудна твърдость и не

июмимъ духъ. Така напримtръ, бъJ1rар
скитt, емигранти - градинари, майстори, 
еснафи, скотовъдци, земледъJщи и др. 
- :~авладъватъ па:;аритъ въ Ромъния, 
!Оrославня, Гърция, Турция, че дори въ 
Чехословашко, Персия и Еrипетъ. 

Любовьта къмъ планината у бъJirари
на е много естествена, понятна. Живълъ 

и израстнаJiъ въ планината, наученъ на 

несгоди, бълrаринътъ е закърменъ съ 
духъ и BOJlЯ за борба. Той понася най
голъми лишения, незабравяйки никога 
,,балканътъ", който е биJiъ неrовъ за
крилникъ. Не тръбва да ни очудва тога
ва устрема на бълrарскип народъ къмъ 

планинитъ. Идентифицирането на тури
зъма съ п,панинизма (планинарството) се 
прави отъ широкитъ CJIOeвe и несведу
щи ср·l,ди. Но съответнитt организации 
(Б. Т. С. и Ю. Т. С.) въ своята десети
лътна истvрия, имат„ много правилни 
схващания и отношения къмъ туризма и 

п.1анинарството. Най-старото туристиче

ско д-во въ БъJirария, сега софийски 
KJIO~,ъ на Б. Т. С. ,,Алено Константиновъ", 
основано въ 1899 r., въ устава си има 
главна цель да насърдчава пJ1анинарство

то и туризма, познания за п Jrанинит-1, и 
ттрироднитъ хубости. 

Като поклонници на nланинитt - по
кJiонннчеството въ смисълъ на завладя

нане и проучване на планинитъ, редомъ 
съ обикновеното J1юбителство, възторже
но и естетическо отношение къмъ при

родата, ние, бъJrrарскитъ туристи, жи
въемъ съ убеждението, че нашата мзJiка 
БъJ1rария съ Стара пJ1анина отъ Миджуръ 
до Емине, съ най-високата на БаJiканскип 
полуостровъ Рила, съ Родопитъ, Пирина, 
Витоша, Осогово и по-нискитъ тъхни 
посестрими, е наистина планинска страна. 

г. к. 

ЖЕРТВИТD НА АЛПИТD 
Споредъ една статистика, предадена отъ 

списанието на Ита.11ианс1<ия аJшийски 
1,лубъ, презъ изте1<лата 1935 година жерт
витъ на А.ппитъ C;'jl достигнали невtроят
но високата цифра 173 души. По наро;.~:но
стн С;'j\щитъ се разпредълятъ таw:а: 54 ита
Jrианци, 50 шаейцарци, 47 нъмци, 9 фран
цузи, 5 англичани и 8 отъ останаJ1и народ
ности. Из:~ънредно високиятъ брой на 
жертвитъ се обяснява на първо мi,сто съ 
nовишенип интересъ къмъ скалнитъ из-
1<ачвания, къмъ които младежыа nоказRа 

особено предпочитание. 



МЕЖДУНАРОДЕНЪ СЪЮЗЪ НА АЛ
ПИйСКИТ'о КЛУБОВЕ 

Основаниятъ презъ м. авrустъ 1932 r. 
_ въ Шамони Международенъ съюзъ на 
алпийскитъ клубове е издаJ1ъ една малка 
справочна книжка за съюза, отъ която 

вземаме СJrеднитъ сведения за него: 
Съюзътъ понастоящемъ групира аJr

пийски и планинарски организации отъ 
13 държави: Австрия, Белгия, България, 
(Български туристически съюзъ и Бъл
гарски алпийски клубъ), Испания, Фран
цип, Унгария, Италия, Холандия, ПоJ1ша, 
Швеция, Швейцарип, Чехия и Югославия. 
Гръбва да се отбеJiежи; че отъ Австрия 
ЧJrенунатъ нзкJ1ючена1а отъ Германо-Ав
стрийскип аJrпийски съюзъ еврейска сек
ция „ДонауJJандъ" и незначитеJIНОТJ Ав
стрийско планинарско сдружение, когато 
мъродавнитъ Германо-Австрийски алпий
ски съюзъ и Австрийския алпийски клубъ 
не влизатъ въ съюза. Вънъ отъ редоветъ 
на съюза еж и Анrлийскип алпийски 
клубъ, рускитъ планинарски r<Jryбoвe, как
то и много други сериозни алпийски орга
низации вънъ отъ Европа. 

Съюзътъ се управJrява отъ Изпълни
теленъ комитетъ отъ 6 члена въ който 

понастопщемъ вJrизатъ предс/авитеJJи на 
швейцарския, френския, итаJrианския и 
шведски алпийски клубове, полското тат
ранско дружество и федераципта на ун-
1 ·арскитъ туристически дружества. По
стоянното бюро въ Женева се завежда 
отъ 4 швейцарци. 

Досеr2 еж се с1..стояJIИ две събрания 
на Съю3а (Пон rрези•-rа, 1934 и Барцело
на, 1935). Следващето събрание на Съю
.с<а презъ нас1оящата rоюша ще се съ

стои ~ъ Женева. 

Дейностьта :~а Съюза досега може да 
re скицира въ сJJеднитъ насоки: 

а) установяване еднакви картоrрафич
ни знаци, приети досега отъ Полша, Че
лОСJrаьия, Швейцария и Испанип, употръ
бявани напосJJЕ,дъкъ и въ Франция. 

6) Въпросътъ за взаимность при посе
щенията на хижитъ, досега не е разре
шенъ въ положителна смисъJrь. 

в) Създаване на единъ междунаро
денъ планинарски справочникъ за карти, 

климатич~rи условия, транспортъ, хотели, 

алпийски сдружения, хижи, водачи и но
сачи и т. н. 

д) Създаване комисия, която да изда
ва Jrавинни карти, както и да опредъли 
бJiагоприятнитъ условия за защита отъ 
лавини. 

е) Създаване на едно бюро за всички 
сведения въ Женева. 

ж) По искане на Френския алпийски 
юrубъ, съюзътъ е взелъ отрицателна по-
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Водачъ на туриста 
\ Издание на Цент р а п но то настоятелство 
Трето издание 1935 r. 

Цена 20 лева 

Всички необходими данни за 

посетители на българскитt пла

нини, градове, природни и ис

торически забележителности. 

Достави се отъ Центр. н-во на съюза 

зиция по постройка1а на въздушна ли

ния върху Ле Мейжъ. Интервенцията на 
съюза въ тази насока се е оказала твър

де полезна за осуетяване на проекта. 

з) Произведени еж анкети и изучва
ния на следнитъ въпроси: 

Радио-телефонична връзка между хи
житъ, за предаване на метеорологични 
сведения; 

Нови полезни материали за постро.r
ка на високошrанински хижи; 

Осигуровка на членоветъ на съюза, 
водачи1ъ, носачитъ и пазачитt; 

Съsдаване на национални паркове и 
природни резервати; 

Научни и литЕ:ратурни секции и улес

нения при пжтуванията. 

Резултатитt отъ тtзи анкети и проуч
вания еж направени известни на вси,rки 

членове на съюза. 

Дейностьта на съюза се оказала твър
де ползо1ворна по отношение отваряне 

нови пропускателни планински пунктове 

между от дtJrнитъ граници. 
Необходимо е, обаче, да се отбележи, 

че докато съюзътъ не успtе да включи 
мtродавнитt анrлийс1(и и нtмски алrшй
ски организации, той не ще б;,ще въ съ
стояние да реши и проведе нит::J една 

обща полезна ыtрка. 
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ТУРИЗМЪТЪ ВЪ НАШИТЪ СЪСЕДИ 
Ромъния 

Официалниятъ ромънски туристически 
съюзъ е организацията „Туринrъ Клу
булъ Романией" съ седалище въ Буку
рещъ. Съюзътъ е създаденъ и щедро суб
сидиранъ отъ държавата. Благодарение 
на последното обстоятелство, въпръки 
факта, че Съюзътъ е създаденъ следъ 
войната, той има твърде обширна строи
телна дейность, изразена въ постройката 
на 14 хижи (8 на височина до 1500 м .. , 6 
на височина 1600 м. и една високопланин
ска на върха Омъ - 2511 м.). Понастоя
щемъ Cm въ строежъ 2 хижи и еж наети 
други две. 

Споредъ официалнитъ сведения Съю
зътъ е маркиралъ 493 клм. пжтища, отъ 
които обаче - споредъ лични на6J1юде
ния - еж останали твърде малко забе
лежими маркировки. 

Съюзътъ има всичко 10 КJюна: въ Бу
курещъ, Брашовъ (Кронщадтъ), Дева, 
Сигетъ, Къмпалунrъ, Синая, Клужъ, Те
мешваръ, ФоrаDашъ и Кучиаза. 

СЕДМОГРАДСКИЯТЪ КАРПАТСКИ 
СЪЮЗЪ, основанъ още презъ 1880 r., 
(изключително нъмска организация) е въ 
сжщность мъродавниятъ тур и с т ски 
съюзъ въ Ромъния. Облегнатъ върху 
една здрава традиция и в9одена при

вързаность къмъ планината, създатель 

на истински планинска култура въ Кар
патитъ, съюзътъ продължава да работи 
и СJ1едъ войната, въпръки труднитъ 
условия за малцинствена организация. 

СедаJшщето на Съюзътъ е въ Хер
манщадтъ, гдето е и най-rолъмиятъ 
му клонъ. Следъ това идва клона въ 
Кронщадтъ и останаJ1итъ 11 въ Бистрица, 
Броосъ, Букурещъ, Буковина, Фога-
рашъ, Лупени, Медиашъ, Мюлбахъ, 
Сакс. Ре,-енъ, Шесбургъ (Сиrишоара) и 
Шилталъ, и днетъ секции въ Клужъ и 
Плоещъ. Общиятъ брой на членоветъ е 
сжщо къмъ 6,000. 

Съюзътъ разполага съ 17 хижи (чи
СJIОТО изглежда не е точно) на обикно
вената височина 1500 м., на която се 
строятъ всички хижи въ Карпатитъ. 
Високопланински заслони тамъ още не 
се строятъ, съ изключение на хижитъ 
Върфулъ ку Доръ, Булеа и на върха Омъ. 

Освенъ хижитъ, съюзътъ притежава 
и три голъми туристски дома въ мъстно
ститъ Колибица (на клона Бистрица), 
Хое Ринне (на клона Херманщадтъ, 
1403 м.) Шюлерау (1208 м., на клона 
Кронщадтъ), които еж истински планин

с1ш хотели. 

Проведената отъ съюза маркировка 

въ Карпатитъ е образцова. 
За Унгарския Карпатски Съюзъ ни 

липсватъ сведения. 

БЪЛГдРи·я А. Д. 

Първо Българско Пжтннческо Бюро. 

Централа: София, ул. .Московска• 5 
(пл. Алексан,църъ), телефони: 26-28, 

Продажба на желt.зоп..-.тни, параходни и 
аеропланни билети, спални мt.ста, екскур• 
зии и паушални п..,.,тувания. Ангажиране 

стаи въ хотели. На разположение вода

чи. Снабдяване съ паспортни визи. 

76-44, 76-45; пощенска чекова смtтка: Дава безплатно ВСНЧКН Н Н· 
София 1174, банкова с-ка Бълr. Търг. ф О Р Ма Ц Н Н за В С 'Ь К а К В Н 
Банка.Клоиове:Русе,ПловдивънВарна П Ri ту В а Н Н я. 
_ __;....;._..::...;..__.;.; _ __,__ _____________ !_ 
ПРЕДСТОЯЩИ ЕНСНУРЗИИ НА БЮРО "БЪЛГ АРИЯ" 

ЦАРИГРАДЪ отъ 9 до 16 априлъ. 
БУКУРЕЩЪ-СИНАЯ отъ 10 до 16 априлъ. 
Б'ВЛГРАДЪ отъ 10 до 16 априлъ съ влакъ и аутобуси. 
БРЕСЛАУ-БЕРЛИНЪ-ПРАГА-БУДАПЕЩА отъ 5 до 18 май за панаиритъ въ 

Бреслау и Будапеща. 
ПАРИЖЪ-ЛОНДОНЪ-ВЕНЕЦИЯ отъ 11 май до 2 юний, по случай панаира 

въ Парижъ и още много други. 
Голъма изненада Ви rоши бюро „България" А. Д. за XI олимпияда Бер-

линъ (1-16 августъ 1936) съ новия проспектъ за това пж.туване. 
Цени неимовърни низки и отлична организация. 
Входни билети по официалнитъ цени ще намърите при Бюро •Бълrария"-А.Д. 
Бюро „България" е винаги готово да урежда по желание и посоченъ 

маршрутъ единични групови пжтувания. 

1. Bulgarisches Reisebiiro „ В U L О А R I А • 
А. О. Sofia, UI. Moskowska 5. 
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1-er Bureau Bulgare de Voyages "BULOARIA" 
S. А., Sofia, 5 Rue Moskowska. 
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В'&чниs~тъ симвопь 
Сн. М. Кръшнякъ 

РИЛСКИ ДНИ 

БОЖ. АЛЕКСАНДРОВЪ 

Мальовншкиятъ дълъ се от:1ичава зна

чително отъ всички др:vги части на Рила 

и е единственъ, който по своя скаленъ 

съставъ, строежъ и циркусни образува

ния с.е напълно доближава до характера 

на Пиринъ. 

По указанието на мъстнитъ жители, 

името Мальовица, а оттамъ и Мальовиш

ки дълъ, произлиза отъ Малитъ - Ма

льовишкитъ езера, които еж разположе,ш 

тtрасовидно подъ северния склонъ на 

върха. Но дали това е така или пъкъ 

обратно: езе9ата не еж получили име1;0 

си отъ върха, с една отъ многото но~1ен

кJiатурни 3агздкн, които не се наемам<: 

да разрешимъ. 

Повечето отъ намиращитъ се въ този 

д·t. ,1ъ върхове получиха едва пр:::зъ по

следнитъ години точни общоизвестни на

нменования. И - вмъсто неопредълено

то н погръшно общо име Рупи или Куп

пи - сега ние виждаме да стърчи Орло

веца, Злия зжбъ, Двуглавия връхъ, Лов

ница - всичi{И надъ 2700 метра. 
Съ цель да изкачимъ нъкои отъ тия 

върхове, именно, една група отъ 6 души 
потегли презъ м. априлъ м. г. за Ма

.11ьовишкия дълъ. 

Бъше по Великдень, а снъгътъ се бъ 

запазилъ доста низко. Още отъ Овнарско 

тръбваше да сложимъ скитъ. На малката 

поJiяна въ началото на Мальовишка'fа до

.т1ина, тъй характерна за края на всички 

Еаши пJiанински долини и носеща неиз -



Вр. Орловецъ 

бъжното за всички случаи име , . Меча 

поляна", ние се спираме. 

Полянката :-it. осъяна съ множество 

стжпки на всъкакъвъ дивечъ и гадъ, най

разнообразни по форма и rолъмина, 

всички водещи къмъ полуоткритята вода 

nодъ мостчето. При вида на тази изпъ

стрена съ стжпки полянка, първата ми

съль, която ви се явява, е интересното 

сборище, което по.лянката е представля

г.ала може би са~ю нъкакъвъ си поло-

11инъ •:асъ по-:~ано ... 
СJiедъ оtiичайната почивка тукъ, ние 

потеглихме, за да бiriдемъ въ заслона 

МаJ1ьовица къмъ 2 часа сутрнньта . 

Петчасовъ сънь и ние пристi!'iпваме 

къмъ осжществяване първата точка отъ 

начертанието ни: първото изкачване на 

Злия Зжбъ при условията на пъJiно за

снъжаване. 

ПотеrJiихме съ Jiеки раници, вжжета и 

пикеJiи. Докато на идване ругаехме, че 

хижата е построена толкова нависоко, се

га само съжаJiявахме, че не е поставена 

още пn-наго9е: толкова ни се виждаше 

дълго и отекчително разстоянието отъ з з -
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Снимка В. Ненновъ 

слона пn долината нагоре до подстiiша 

на въ9ха Орловецъ. 

Отдавна оставили скитъ, ние ко :-: аех11е 

съ кракъ стжпки къмъ Злитъ потоuи. 

ЗахванаJiи се въ последнитъ, обаче, тръб

ваше да сJiожимъ въ действие пикелитъ, 

тъй, като св .~ичането на една лавина 61; 
оприличило коридора буква.лно на качу.1ъ. 

Безъ особени трудности и прию,юче

ния ние качваме Орловеца, откir'iдето по 

билото се отправяме за нашата цель -
З .шя Зжпъ. Тука имаме едно интерес11u 

преминаване на единъ piriбъ, възможно 

на мъста само ездишкомъ. Вързани, ние 

rаизаме къмъ южната стена на Злия 

зжбъ надъ nездъннитt. пропасти по по

сока на Рилския монастиръ, откждето 

предприемаме изкачването и на самия 

Зли Зжбъ. 

Мнозина считатъ Злия зжбъ като един

ствения самостоятеJrно обособенъ връхъ 

и~ъ нашит-в планини, всичкитt страни на 

когото еж повече или по-малко непри

стжпни и чието изкачване да изисква 

непременно катерене. Нашето сравнител-

1ю леко и безъ всъкакъвъ инцидентъ 



изкачване, като че :ш .:rоказа противнот'J ... 
И СЪ право. 3.)!ИЯТЪ Зi>iбЪ е ОТВСЪКi!,

де отсtченъ съ rолtми дълбочини и съ 

пълно основание носи името си. Малкото 

му върхово било прилича .1tтно време 

на качулка, а зиме образува една малка 

площадка на вси страни наклонена, отъ 

около два на два метра. Достигането н11 

върха не е особено трудно, но все паr,ъ 

при изкачването му имате чувството, че 

преодолявате нtщо неизвестно, което 

в с ·вки моме11тъ може да реши да се по

диграе съ васъ. Отъ друга страна, от1,рн

ващитt се отъ всички страни страхотни 

дълбочини ви каратъ значително да се 

позамисляте върху всtка своя стжпка. 

Връщането до мtстото к?r.дето бtхме 

оставил и скитъ, стана много бързо - ле

жащи по r!)ъбъ, ние слизахме качванитt 

съ часове !{ Оридори само за нt.ко7!ко се

кунди. 

Едвс1 що се б·!, х ме добрали до скит s, 
времето - нали е вече пролtть! - из

Е еднажъ СР. влошава и докато стигнем ь 

заслона , завалява силенъ мокъръ снtгъ. 

Св'Втът~ на Рила 

lJtлaтa нощь имахме ужасна бурr., 

придружена съ страшни гръмо~:евици. 

Това нече реши поведението ни за с,1е;1-

ния день -- ще останемъ въ заслона, за 

да изчакаме оправяне,то на времето и ... 
да приказваме за каквото трtбва и какво

то не трtбва. 

Сутриныа, обаче, сн·вгътъ и вtтъ

рътъ спиратъ и гжста мъгла изпълва до

лината. Безъ да губиме време, потегляме 

къмъ втората задача отъ ·програмата ни: 

изкачване на коридора, раздtлящъ две

тt крила на северната мальовишка стена. 

Времето бt извънредно студено , а вt

търътъ се бt отново появилъ и носtше 

снtга право въ лицето ни. Освенъ това, 

тук::~ срещнахме и по-голъми труднссти 

въ качването, оп,олкото вчера. 

На пръвъ поrледъ, всъки би казалъ, 

че доброто впечатление отъ единъ излетъ 

зависи отъ това, доколко по-лесно смt 

успtли да се справимъ съ всички поло

жениf! и моменти. Въ сжщность, обаче, 

стойностыа на всtки единъ излетъ вър-

Снимка М. Кръшн,къ 
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Вр. Манчу 

ви успоредно съ чис:1еностьта на негс,

витъ лоши условия - колкото повече си

ли е тръбвало да употръбимъ за да се 

справимъ съ Н'Б!(ОЯ пръчка, толкова сме 

по-доволни отъ себе си. 

Затова и този день остана,01е по-до

волни. Наклонътъ на улея бъ гол·J,,мъ и 

най-мадкото подхлъзване би ни струв:1.110 

нъкое нещастие. Копаехме стжш:а по 

стжпка Шi'iT!J си. Даестата метра па ко

ридора изкачваме за повече от ь :З часа. 

Че предприятието ни бъше по,сери()з

но отъ вчера, показваше и нер!ш,но .съ

стояние на всички, чувствитетш и къмъ 

най-малкитъ забележки. Въпръки всичко, 

обаче, стигнахме върха Мальовица благо

получно. 

При постоянстваща мъгла и мнurа си

ленъ вътъръ, с~ спуснахме доводни отъ 

извършеното въ додината. 

4S 

Снимка М. Кръшнякъ 

На третия день - просвътление. Мъг

лата се бъ диrна.1 а и небето бъ съвър

шенно ясно. Тръrваые за хижа Скака

вица. 

Ведиколепенъ зименъ преходъ при съ
вършенни мъста за ски. Този день ние 

имахме 11 часа пжть, като извънъ изкач
ването на Мальовица и малкото възви

шение предъ Дамга, всичко останало бъ 

спускане. Седемтi,хъ рилски езера сега 

имаха съвсемъ другъ образъ - rрамадн>t 

заснi,жени пространства съ чудно хубави 

наклони за ски. 

Въ хижа Скакавица намtрихме много 

хора и . . . грамадни дървеници. Това, 

обаче, най-малко бi, въ състояние да по

мрачи хубавитi, впечат.1ения отъ видено

то и изпълненото и на четвъртия день 

ние се спуснахме въ Дупница, гдето 01·

празднувахме добрия и уtпi,шенъ 11зходъ 

на излета ни. 



ВЪ ЦАРСТВОТО НА МОНБЛАНЪ 

БЛЕТИЕРЪ1) 

Бъхме въ първата поJювина на м. ав

густъ. Въ затворения Нантиьонски цир

кусъ се бореше още нощыа съ започва

щия день. Тоя Jtедникъ, заrраденъ отъ 

изтокъ съ Шармозъ - Грепонския масив ь 

11 отъ западъ съ триглавия Блетиеръ, 

посланъ съ твърде силно 1-fаклоненъ .-1ед

никъ, се отваряше съ широкото си rъp

JIO над~: Шамони, а горе скалитъ на двата 
игловидни масива се снишаваха до един

ствения юженъ изходъ на циркуса, тъй 

наречения Нантиьонс'{и пръвалъ, отъ 

~:ойто съ 5-6 часово извънредно де,,и

катно СJ1изане по южната му стена, може 

да се стжпи върху rол-вмия ледникъ 

Меръ де Гласъ. Макаръ и твърде уморени 

отъ тежкия катераченъ и .1едниковъ 

туръ, който бъхме направиJtи предния 

день върху Грепонъ, н11е се движехме 

доста бързо въ циркуса кривуличей:ш 

между ,1сдниковит-в пукнатини. Следъ 3 
часа нашата малка група вид-в слънчеви

т·t Jtжчи върху Нантиьонския пръвалъ, 

осю1,:дно пропуснати задъ ска.~итъ на 

Бекъ д'Оазо, който опредъля южната 

граница на грамадния масивъ Шармозь

Грепонъ. Отдавна 6-в нзrр-вло слънцето, 

има вече 3 часа и чзкъ сега,. СJtедъ една 

ц-вла нощь прекарана надъ сжщия тон 

ледникъ на открито, чувствувахме бла

rодатнит-в милувки на алпийското слън

це. Ние седнахме върху вжжетата и ра

ницитъ и весело се любувахме на високин 

пейсажъ. Подъ насъ н-вколко грамадни 

пукнатини се бъха отворили право подъ 

отв-вснит-в коридори на Грепонъ и вс-вки 

единъ камъкъ, който отвреме на време 

събуждаше тишината на циркуса показ

ваше сждбата на откачилия се отъ гре

бена или при слизането нещастникъ. Три

десеть метровото вжже отново стегна на

шит-в кръстове. Единъ малъкъ споръ от

носно начина на атакуването на нашия 

обектъ, ни отне около половинъ часъ. 

М,1адиятъ, 19 годишенъ Аленъ предлага
ше възлаза по скалистия ржбъ върху 

Т сКСТЪ И СНИМКИ 

Д-ръ ЛЮБЕНЪ ТЕЛЧАРОВЪ 

южния БJtетиеръ, на което азъ противо

ноставяхъ же,1анието да изкачимъ леде

ния коридоръ, който се спуща между 

сръдния и северния върхове на групата. 

Въ дветъ предложения имаше н-вщо ин

тересно. Аленъ бъ по-добъръ върху ска

литъ, а това имаше своето предимство, и 

азъ завинаги се простихъ съ идеята да 

следвамъ пжтя водещъ по коридора. Гli'i'i

тя върху ю. и. ржбъ по който тръгнахме, 

както отбелязваше интервиера Вала, нн

пущаше горната часть на Нантиьонския 

ледникъ близу до пръвала и следъ ми

нуване10 на грамадната ц-впка между ска

литъ на Блетиеръ и ледника, извеждаше 

презъ стръменъ коридоръ върху тъй на

реченит-в скали на „вжжето" отъ което се 

прави минуване върху южния Блетиеръ. 

Наклонътъ на ледника тукъ е доста rо

л-вмъ и ние се движихме бавно, фиксирай

ки всъка стжпка. Почувствувахъ доста сил

на умора на д-всната си ржка, съ която 

изчуквахъ стжпкит-в съ пикела, но не 

искахъ да ме смъняватъ, защото паз-вхъ 

силит-в на Аленъ за следващия скалистъ 

коридоръ. Скоро ние бъхме подъ него. 

Още първиятъ поrледъ въ него ми по

каза, че не е твърде лесенъ за изкачва

не. Неговиятъ .наклонъ следваше тоя на 

;1едниковия подстжпъ и липсата на камъ

ни говор-вше противъ възможностыа за 

спиране на тълата въ него. Аленъ се 

с;мъеше. Той се бъ хваналъ вече за екал:.~, 

неговата най-добра опора. Следъ тов21 

направи единъ хубавъ пр-входъ върху 

първитъ скали на коридора и седналъ 

върху една наведена плоча се смъеше на 

усилията на- Касу. СJiедващитъ нъколко 

преминувания въ зиrъ-заrъ отъ единия 

до другия pi'i'iбъ на коридора се паднаха 

на мене и скоро азъ можахъ да видя 

края на коридора. Аленъ пристигна 

rледъ мень и съ радость погледна би

лото. Отъ тукъ нагоре 2/3 отъ шия се 
падаха на него и въ дълбоко заинтри

r увания му поrледъ върху ржба, азъ че-
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Групата Блетиеръ съ ледника Нантинонъ 

т-вхъ ентусиазъма на 19 годишния плани
наръ. rероичниятъ характеръ на тоя юно

ша бъ създалъ вече отъ него единъ смълъ 

алпинистъ, а упоритата работа върху ска

JIИТ'Б на нис,штъ масиви, му бъха дали и 

една завидна за възрастьта техника. Една 

грамадна дълбочина се откриваше вече 

IIОДЪ ЮЖНИТ'Б ОТВ'БСИ на Блетиеръ и са

мо продължитеJ1ниятъ грохотъ на откър

тенитъ камъни свидетелствуваше за недо

стжпностьта на тап стена. Ние бързахме 

да се докопаме до скаJ1итъ на „вжжето" 

и пъргаво следвахме Jшнията на нашия 

друrарь. Само откъртенитъ отвреме на 

време камъни ни караха да се притуляме 

задъ скалитъ, за да запазимъ главитъ 

rи отъ поздравитъ на Блетиеръ. Още че

тири дължини на вжжето, и ние тръбва

ше да бждемъ върху желаната скаJ1а, J(О

гато видъхме Аленъ, държащъ въ ржце

тъ си една откъртена хубава каменна 

хватка, да се плъзга по плоскитъ скаJш 

1,ъиъ насъ надолу. Нищо по-весе.•ю от-1., 
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това да ГJ1едашъ СJiучайна С"'1ЪНа на вода

ча на вжжето, когато посJiедното е здра

во. А,1енъ тръбваше да ругае каменната 

примамка, която компрометира веJiико

.1епния му финадъ. За тая си неосторож

ность го наказахме да върви посJiеденъ. 

Горе вече на скаJ1ата, сдедъ едно кате

рене отъ око,10 4 часа, ние се спуснахме 
съ 12 метрово привързано вжже върху 
твсенъ первазъ, който обгръщаше юж

нип Блетиеръ до грамадната цъпка, обра

зувана отъ ржба на издигащия се отдо:1у 

:rсдникъ на Блетиеръ и върховитъ скали. 

1 ръбваше да следваме самия остър„ 

р11,Gъ аа ледника, тъй като цепнатинатз 

е доста дъ.пбока, пъкъ и отгоре непре

станно падаха едри и дребни камъни. 

СJ1сдвайки тъй едно разстоя,ше отъ око

;ю 30 метра, яздейки рmба на ледник~, 

ние се добрахме до онова мъсто на ска

:lата, до което J1едникътъ стои значите11-

1-;о по-близо и отъ което обикновеюю 

става минаването върху източната стена 



Групата Бле,иеръ 

на южния БJiетиеръ. Шамонийскитъ во

дачи бъха нарекJiи тоя остъръ ржбъ на 

Блетиерс1<ия Jrедникъ „полумесеца", тъй 

l(ато, rорнитъ му граници действите,1но 

1-1звиваха д;,,rовидно около основата на 

върховата пирамида. Скалитъ нагоре бъ

ха сухи и ние оставихме нашитъ пикеJiи 

на това мъсто. Една вертика.~на камина 

води на една височина отъ около 12 
метра надъ Jrедника върху една изръ3ка, 

<JтдъJшща южния и централния върхове 

на масива 6Jrетиеръ. Хубавитt, хватки, 

които ние сръщахме върху тъсната ками

на, ни изнесоха твърде скоро върху )1а

:1ъкъ первазъ съ разхвърJ1ени камъни, 

"ойто, водейки на юrъ, открива подно

жието на последния катераченъ пръходъ. 

Чнса бъ вече 12. Твърде уморени, ние се 
измжкнахме върху 3521 метровия юженъ 

върховъ пунктъ на красивия масивъ. 

Объдното СJ1ънце вече бъ нагорещило 

два хубави шюски камъка на върха 11 

пие дъJiro се изтъrахме по тъхъ. Отдавна 

Сt<ица Н. Мигvнскh 

вече бъхме ликвидираJiи съ хранителни

тъ си припаси. ДoJiy върху ледника на 

Б:1етиеръ ние оставихме и съоржженията 

си. Единствено фотографическия апаратъ 

на Аленъ отвреме на време нарушаваше 

тишината окоJю насъ. Не тъй тихо, оба

че, бъ въ долинитt. Грамадни ледени 

б.10кове се стоварваха въ гърлата на лед

никовитъ пукнатини. Продължителнитъ 

тътнежи на каменнитъ лавини допъваха 

мотива на разрушението. Тукъ, всръдъ 

тоя дивъ .1едниковъ и скалистъ миръ, 

безмълвно се нос-вха леrендитъ, истории

тъ на най-скромнитъ и трудолюбиви во

дачи на областьта, както и смълитъ под

визи на великитъ планинари, чиято амби

ция, родена върху тоя приказенъ алпий

ски дълъ, приключваше кариерата имъ 

върху земнитъ великани на Азия, Аме

рика и ,'фрика. У~есенъ въ тиха дремка, 

Касу се припичаше като rущеръ върху 

топJiитъ плочи на малката площадка, из

дигаща се на една страшна височина 
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Ледницитi; Лешо и Меръ де Гласъ гледани отъ южния 
нърхъ Блетиеръ 

надъ ледницитъ Планъ и Нантиьонъ. 

Аленъ проучваше по-интереснитъ марш

рути въ околнитъ игли и фотографирва

ше стенитt и цъпкитъ. Неговата англий

ска кръвь не му позволяваше да си губи 

времето. 

Отъ Монбланъ на ю. западъ до гор

дитъ силуети на Егюй вертъ и Грандъ 

Жорасъ, · · надничащи задъ ГI;Jепонъ, 

небето на Ш а м о н и разкil'iсв:1ше 

своитъ облаци въ хаотичния миръ 

на иглитъ. Ето тамъ на ю. и. между 

красивия Рекенъ и Бекъ доазо се издига 

страшния силуетъ на Данъ де Жантъ, 

чийто основи бъха отръзани отъ мil'iтни 

хоризонтални облаци прехвърлящи !·' пе-
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риадитъ на Егюй дю Такюлъ. Нъжни, 

блуждаещи мъгли лежеха между шилата 

и зжберитъ на групата Рекенъ. На за

падъ по направление на Монтъ Модитъ 

иронично подаваха острията си страшни

тъ доминанти Кайманъ и Крокодилъ въ 
групата Планъ, заобиколени отъ единаде

сетъ могжщи игловидни сателити. Гра

мадни мъгли, легнаха върху вrt1зела на 

Шамонинскитъ ледници, прикриваха отъ 

очитъ ни долината на р. Арва и Шамонн. 

Надъ тъхъ въ единъ по-спокоенъ темпъ 

мъглиТ'Б гладеха основитъ на Бревентъ и 

красивитъ предпланини на европейския 

петхилядникъ. Бъ станало вече 2½ часа 
следъ объдъ, когато ние напуснахме 



южния Б.~етиеръ. Поr.;1еднахъ още вед

нажъ последователно Шармозъ, Грепонъ 

и после Монъ Бланъ. Последниятъ бъ 

наполовина скритъ отъ единъ rрамаденъ 

облакъ, идващъ отъ къмъ Италия. Сли

захме вече бързо. Тамъ при J1едника 

стоеха моя пикелъ и кот1:итъ, моитъ до

бри приятели, които ме следваха навсъ-

1<жде. 

Спуснахме се бързо, страхливо по

r леждайки rрамаднитъ заснъжени кори

дори на Блетиеръ . Падналитъ презъ деня 

лавини отъ тъхъ бъха промъни,1и съв

семъ физиономията на Нантиьонския 

.'!едникъ. Нови мостове отъ ледъ и ши

роки пукнатини препръчваха и заличава

ха сутришнитъ ни с.'!еди. Тежката атмо

сфера предвещаваше бурно време, което 

не закжсне да дойде. Единъ силенъ то

пълъ в·втъръ забули съ донесенитъ об-

Лi>тенъ следоб'l;дъ надъ Ис«ровет'\; 

J1аци тъй бързо ледника, че скоро ние 

виждахме само малкин скалистъ островъ 

всръдъ ледника, гдето сутриныа бъхме 

оставили припаситъ си. Следъ едночасово 

тичане надолу по него, ние напуснахме 

.'!едника, въ който сега бtсно гъмжеха 

rрамаднитъ снtжни и ледени маси, раз

движени отъ алпийскин фьонъ. Тукъ до

лу на rrаницата между J1еда и рододен

дронитъ царуваше пълна тишина. Само 

.'!едниковата вода, игриво скачайки въ 

въртопитъ и пукнатинитъ, оживtваше 

настроението на алпийския залtзъ. 

Ьдетиеръ - единъ отъ най-мощнитъ 

игJювидни масиви въ свъта на Шамони. 

Тритt пункта на масива северния, сръд

нин и южнин бъха превзети посJ1едова

телно между 1873 и 1876 r. отъ Кенеди, 
Уаiiтвелтъ и Пенделбъри. 

Рисунка отъ М. Ивановъ 
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ЗИМЕ ВЪ ПИРИНА 

Текстъ МАРИЯ БОРОВА 

Рисунки САБИНА БАЗОВА 

Банско. Старинни кжщи съ широки 

навеси - характерни за българския арх~• · 

тектурснъ стилъ. 

Изъ у,1~ицитt. оживление. Отъ всt.ю,,

де се разJ~ива обиJiна електрическа свtт

лина. Въ xoтeJia, кждето спираме, ни за

обикалятъ припетJ1ивитt. банскалий, ме;1,

ду които намираме стари познайници l)ТЪ 

минали излети. 

Tt всички бързатъ да се осведомятъ 

за ктде сме поели, критикуватъ марш

рута ни, обстждатъ заедно съ насъ евен

туаJ1нитt. препятствия, съ една дума, 

пrоявпватъ живо участие и rотовность 

за ycJJyrи, отъ 1<оито ние не се отказваме. 

Синята утрина бавно слиза отъ плани

ната. Леко поруменt.литt. върхове се съ

буждать подъ меката J1аска на първитt. 

слънчеви J1жчи и откриватъ остритt. на

чупени линии на гигантскитt. си рамене. 

Утрото настжпва тържествено и мълча

диво въ ш1анината. 

Горе високо върхътъ пуши, вt.търътъ 

отнасп къмъ небето тънка снtжна струй

ка и тихо пtе химна на снtжната вихруш

ка, на стихийната виплица, 1<оято троши 

кJюнет-r,, събарп дърветата, свлича преспи 

и далече разнасп страшния грохотъ на 

буйната си игра. 

Прсдъ насъ стои горда и студена ш1а

нината, пламнала отъ червения огънь на 

утринното слънце. 

Омагьосала погJ1едитt. ни, ние я гле

даме мълчаливи, докато незабелязано 

чудното бtло виденv.е изчезва задъ J1е

кия вуаJ1ъ на мъглитt. 
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Когато започваме да изкачваме снtж 

ння отжпканъ птть, мжг.1ата обгръща 

11 насъ, отъ време на време само открива 

н·!,коя надвиснала скаJ1а или снtженъ 

улей, готовъ да рухне съ трtсъкъ на

до.1у. 

Безкрайна тишина. Понtкога доJJитатъ 

нсно оп1tренитt удари отъ дърварската 

сtкира и отново всичко поттва въ спо

койна тишина. Запрехвръква снtгъ; от

нача,ю, бавно, сънливо, а после вtтъ

рътъ донася цtлъ роякъ буйни снtжин

ки, съ които посипва елхитt, затрупв а 

следитt ни и отива весело нататъкъ. 

Предъ хижата ни чакатъ метъръ дър

ва, приготвени предварително за насъ, а 

~, жтре печката бумти приветливо. Малка

та стаич!{а е напоена съ онази миризм а 

на димъ, смtсенъ съ свежш; дъхъ на 

боръ, добре позната въ планинскит-r, хи

жи, която напомня толкова хубави зим

ни вечери, прекарани въ планината 

всрtдъ топ;rа принтелска атмосфера. 

Навънъ е още тъмно. Небето е ясно 

и звездитt сиJiно трептятъ. Часътъ ми

нава четири. Ставю1е и почваме да се 

lтъгаме за Елъ-Тепе. 

Върв:,1:v~е по лtвия бръrъ на Бън;:с

ришкаrа ръка, пре:ичз'11е yJieя, отъ който 

:,а почва JI втната пжте!<а за ЕJrъ-тепе !1 
1аро,:;,ъ,1жаваме въ посока къмъ Банд-::

ришка чука. Тръгваме бавно, но упорито 

по СТ!)ЪМНИЯ южснъ склонъ на „Хвой

нати връхъ". Снtrътъ е дълбокъ; скJЮ

т,тъ стръменъ; уморителнитt серпанти· 

ни зачестяватъ; излиза вtтъръ; мъгла ra 



!-,и обгръща и започва да ваJ1и. Ние сме 

вече б:rизо до преваJ1а, който свързва 

Х~;оi'!нати връхъ съ Муратъ тепе. Неочак

нан:) об:1ацитъ се разк.Уiсватъ и надъ насъ 

изпJiува, покрита съ rоJ1ъми Jiедени кри

стали и скръжъ мощната пирамида на 

Муратъ-тепе. Това е само :ia миrъ, а по
с,1с ЕСИЧ[(О потъва отново въ МJIЪЧНО бъ

JJата мъгла. Вътърътъ се усилва. Изкач

:зш;ето става невъзможно. ОтказаJ1ъ ни 

отъ първия пжть гостоприемството 

Елъ-тепе, ние му обръщаме rръбъ и се 

спускаме мудно къмъ Бъндеришкитъ езе

ра. Мъr:,ата остава високо 11адъ насъ, 

с:1ъ,-щето наднича и блъсти върху стръм

ния склонъ, наръзанъ красиво на шесть 

nрааиJiни следи отъ ски. 

Въ хижата -,---- нашето топло rнъздо -
прекарваме остатъка отъ деня. С.-~едниятъ 

день е по-щастливъ. 

Още къмъ 9 часа мъrлитъ се разк1r,с
ватъ и пеква тошю сJ1ънце, но за ЕJ1ъ

тепе е късно, зашото снъrътъ умеюза 

и застрашава да се събори на грамад

ни блокове: не твърде приятна перспек

тива, особено за ония отъ насъ, които 

r;еднъжъ еж били вече отвличани отъ 

бързитъ снъжни потоци на пиринскитъ 

:1ави11и. Затова се пръскаме и правимъ 

снимки. Но СJ1ъ 1-щето свъти, мами нагоре 

и неусътно се събираме четирима въ 

подножието на „Тодоринъ връхъ ". 
МълчаJ1иво разбраJ1и се, н11е раздъJ1я

~1е пикеJ1итъ и коп<итъ, [(Оито двамата 

по-предвидливи и стари изпитани планин

ци носятъ съ себе си нераздълно, и тръг

ваме по стръмния каменливъ рmбъ наго

ре къмъ върха, оставили въ страни ко

варнитъ улеи и надвиснаJштъ теж[(И пре

спи. На заJ1еденитъ мtста имаме възмож

ность да оценимъ преимуществото и не

uбходимостьта отъ коткит·в . 

Начесто снtrътъ се пропуква съ rлухъ 

1 ърмежъ, следъ което оставатъ да зъятъ 

широки цепнатини, но не може да се ка

же, че качването I<ОJшото и стръмно да 

е, представJшва трудность, която да е 

вънъ отъ възможноститъ на единъ срtд

но трениранъ туристъ. 

Преполовили качването, спираме и 

търсимъ съ очи останаJrитъ двама прия-

те:ш, които очакваме да видимъ нъкжде 

изъ долината. 

Каква е изненадата ни, когато ги от

криваме подобно на две малки черни то

чици да се движатъ едва забележимо на

право къмъ Елъ:тепе, по една огромна 

преспа, ко<1то би моrла всъки миrъ да 

рухне и да затрупа за винаги смъJштъ 

безразсждници. Изкачваме се бавно и 

СJiедимъ тревожно смъJшятъ имъ п1r,ть. 

Дветъ черни точици отсреща еж минали 

вече улея, въ който се вие J1ътната п11,

тека къмъ малката котловина подъ вър

ха. Заковани, неподвижни върху бълия 

снъrъ, тt като че ли търсятъ напраздно 

проходъ въ по-изпъкналитъ части на 

Елъ-тепенския склонъ. 

Обtдъ минава и ни наближаваме цен

тра.тrния rиrантъ на Пиринъ по скаJ1истия 

му ржбъ, въ който върхътъ промъня своя

та посока завивайки на юrоизтокn. KJ

raтo забеJrязваме двамата наши приятели, 

отъ които ни дъли цълата дълбока до

Jiина, да поематъ правия улей на източ

ната стена, завършващъ на върха. Може 

би нищо по-интересно и по-ориrинаJ!но 

отъ това да стои човtкъ отсреща и на

б,1юдава движенията на двамата залепени 

,,:' ,,. 
• 

, 
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върху стената пъ.1Зачи, чиито съвършено 

бавни и едва забележими движения rи 

отличааа ·rъ едва отъ дребнитt, оголени 

черни скали. Обаче, грамадната пресп1, 

надвиснала надъ у,1ея, по 1,ойто пълзятъ, 

заплашва всt.ки моментъ да се сгромоля

са въ долината, помитайки всичко въ своя 

шеметенъ устремъ. А ние, заобиколени 

отъ опияняващата пре:1есть на бt.лин 

миръ, слt.пи за него, потиснати отъ без

крайната тишина, тъй огромна, че ни се 

струва да крещи зловещо въ ушитt, ни, 

стоиме безсилни да се намt.симъ въ игра

та, съ която сждбата всt.ки миrъ можеше 

да ни отнеме нашитt, скжпи прияте .1и. 

Наистина, за подобна катастрофа мо

мента е добре избранъ, когато слънче 

витt, лжчи падатъ перпендикуjJЯрно вър

ху склона и деньтъ е твърде топъ;rъ за 

защитения отъ западния в·втъръ склонъ, 

а прt.спата съвсемъ не изглежда малка. 

Едва когато ги виждаме да пресичатъ 

надt.сно заледениятъ ек лонъ по единъ 

хоризонталъ, движейки се, обаче,. още 

по-бавно, се освобождаваме малко отъ 

напрежението и ужаса, които ни бt.ха 

сковали върху този почти отвесенъ 

CKJIOHЪ. 

Нищо чудно, че тt.зи отсреща, при

стигнали на малката котловина, се спи

ратъ и бързо започватъ да се спущатъ 

надолу - тt, не еж яли отъ сутриаьта, 

безъ припаси и снаряжение, съ по единъ 

фотографически апаратъ само, стигнали 

до прехода на южния склонъ само на 300 
метра подъ върха, срещатъ r.1етчерно 
'1 
сковани навеси и силно стръменъ на-

клонъ, който - следъ продължите;1ното 

упорито борене по-до.1у съ омекналия 

дълбокъ снt.rъ, горещината на деня и не- · 
прекжснатата опасность отъ лавини - е 

вече решитеJша спжнка на тt.хната извън

редна планинарска ревность. 

Атакувания великанъ днесъ гордо се 

присмt, надъ нашитt, приятели опитали 

се наивно да достиrнатъ безъ пикели и 

котки, тъй сжщо, както надменно и пре: 
зрително надничаше къмъ насъ въ оня 

мъrливъ и буренъ день, въ който всички 

заедно опитахме щастието си къмъ него. 

Между това, ние сме вече на върха, 
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всрt.дъ море отъ бл ·tстящо - бt..1и назifiбе

ни върхове. Небето е съвършено ясно, 

безкрайно дълбоко и синьо. Гледката е 
величествена. Като се започне отъ двама

та гигантски братя - ,,Елъ-тепе" и „Ку

тело", идеално гладки и начупени като 

два огромни кристали, застана:ш гордо 

като вt.рни стражи на приказното б·tло 

царство на снt.жнитt, върхове, се нареж

датъ въ безкраенъ низъ, чудни, мълча

ливи великани, чиято бt.ла верига далече 

на юrъ се слива съ синьото небе. Подъ 

насъ Каркъмскитt, езера почиватъ подъ 
дебелата снt.жна покривка, още по-низ

ко бt.лата заскрежена rорич1<а напомня за 

сияещето подъ cнt.ra Васи.1ашко езеро. 

Погледа пълзи бавно нагоре и се спи
ра върху надвисналия надъ Василашката 

доJ1ина „Газей", който съ огромния си 

снt.женъ rръбъ зату.~я южнитt, Зll'iбери 

на „Стражитt." и спокойната заобленость 

на „J\~:.нrъръ-тепе", задъ който се гуши 

„Папазъ-rьо.~ъ", подъ строгия поrледъ на 

покрития съ .1ека синевина „Дженrалъ ". 
Одълженитt, слънчеви лжчи се спиратъ 

за миrъ върху „Моминъ-дворъ" и бавно 

се оттеrлятъ на западъ. 

Въ долината полазватъ оrромниТ'Б син

кави сt.нки на бъловJ1аситt, мноrовt.ков

ници и ние се спускаме, напускайки съ 

Mll'iKa прелестното безмъ,1вие на самотни-

1 t. върхове. 

Прибираме се въ хижата примрt.ли отъ 

r ·ладъ и на~шраме двамата приятели, за

ровени въ купъ отъ праздни консервени 

кутии и останки отъ храна, да продължа; 

ватъ унищожитедната си работа. Едва 

следъ като поуталожихме мiУiчителния 

rладъ, можахме да сподt.лиме изпитания

та на този чуденъ, но и паметенъ день. 

Слсдващитъ дни, които прекарахме нз 

Пиринъ бt.ха идеално ясни и слънчеви. 

Пиринъ сутринь посръщаше розовитt, 

слънчеви лжчи, безоблаченъ, безкрайно 

спокоенъ, денемъ блt.стяще окll'iпанъ отъ 

слънчевата свt.тлина, а нощемъ звездитt. 

трепкаха надъ страхотнитt, ,,Казани", на

тежнялитt, отъ снъrъ улеи, скованитt, въ 

ледъ езера, а тънката струйка . снъженъ 
прахъ, отнасяше къмъ небето насмt.ш:1и

вата пt.сень на капризната планина. 



ОЙГЕНЪ ГВИДО ЛАММЕРЪ 
(Вижъ статията на стр. 70) 

НА ВЪРХА 

Часьтъ бt станаJJъ вече три, когато 

азъ отново застанахъ на ржба, хвър· 

,шдъ се между блоковетt за кжса по

чивка. По моитt. членове се раз,1Иваше 

онази сладка отпадналость, която се по

явява, когато тtлото е било до край-

1юсть напрегнато и душата възбудена. 

Азъ не проучвахъ гледката, а се взи

рахъ мечтателно въ този чуждъ, и все 

пакъ довt.ренъ, свtтъ отъ форми и оста

вяхъ картината на настроението да въз

действува на осезанието ми, безъ да се 

противопоставямъ. Това ли наричате на

с .1ада отъ природата? - Вашитt. празд

ни думи ми еж безразлични, но едно 

знамъ азъ: за мене това еж минути · на 

висшето душевно възвисяване, когато 

МИСЪJIЬТа и чувството звучатъ хар)ЮНИЧ· 

но. Когато ние гледаме на нашето всt

кидневно занимание съ изострения ор

ловъ поrледъ отъ висинитt, когато си 

спомнимъ хилядитt бедни, прости думи, 

кои·rо бъбримъ всt.ки часъ, тогава намъ 

става съ .чt.чебенъ срамъ ясно ни

щожното, което обзема всички ни тамъ 

долу, което изJ1иза и отъ насъ - най-rо

лtмата опасность, която ни заплашва въ 

нростия животъ между масата, е: да по

тънемъ въ малкото, въ удовоJJствието 

отъ шюското - и отъ тази най-обща и 

най-глупава опасность можемъ да се за

пазимъ, ако въ свtта на великото си 

създадемъ една здрава броня. Не отъ 

R е л и к о т о, и с т и н с к о т о, 6 л а r о
род но то трtбва да се срамимъ 

о т ъ с т р а х ъ п р е д ъ п о д и r р а в а
ч и т t, а о т ъ п .лос к от о и праз д

н от о. 

Който не познава опияняващето въз

хищение на планинската с а м о та, 

той никога и не може си я представи. 

На земята нtма две еднакви човtшки 

души, чиито чувства въ тtзи висши ча

сове да звучатъ еднакво. Когато тамъ 

горе всичко е само величие, само вt.ч

ность, само святъ законъ и божественъ 

космосъ, тъкмо тамъ тънкото чувство 

се смущава отъ най-малкия дъхъ на 

малкото, отъ ясното ог;1едало на еже

дневието, и крилата на възхода му се 

пречупватъ. И когато азъ се изправя 

предъ моя сждия, сериознитt. и нtжни 

вtчни планини, да отсждятъ за мене, 

1<ой другъ човъшки свидетель - макаръ 

и да стои той близко до сърдцето ми -
може да подслушва съ нечисти уши? 

Тиндалъ казва, хубаво и дълбоко: 

„Свързва те по-тtсно приятелство съ 

нселената, въ колкото по-близъкъ кон

тактъ ти влизашъ съ нейнитt. части". 

Но само приятелство ли? Твърдата 

скала, на която с е облtга моето тt.ло, 

нима по сжщина е различна отъ нея? 

Етерно чистиятъ въздухъ, нима не лъха 

свободно надъ безбрtжни морета и въ 

следващия мигъ дарява кислородъ на 

моята кръвь? . . . За известно време 

той е станалъ „азъ ". А вtчниятъ ледъ 

наоколо? Вижте, азъ поставямъ съ рж

ката едно парченце на устнитt си и 

веднага то пулсира въ моитt. жили, раз

движва сърдцето и оживява силата на 

моя стремежъ. Да, нима тя, която ме е 

довела тука, на етерния островъ, е раз

,1ична отъ онtзи сили, които отсреща 

свалятъ камъни отъ стената на Шрек

хорнъ? И по-дълбоко! Нима страстьта, 

която бушува въ моето сърдце, не е 

родствена съ силата на западния вt
тъ~,ъ, който вледеняващъ повtва отъ 

Финстерархорнъ? 

Дълги часове бихъ искалъ да бжда 

носенъ отъ безкрайния потокъ отъ идеи 

и чувства въ безкрая, бихъ искалъ ни

кога да не престана да вслушвамъ ухо· 

то си въ хармонията на мъртвата тиши

на на моитt. планини и окото на тt.х
нитt неизказано семпли форми. Защото, 

кжде намира нашето съзнание, уморено 

отъ плоската цивилзация, въ милион1-ш

тt. нервни впечатления на всtкидне

вието, простото, тихото и кжде нашиятъ 

измжченъ духъ - едно спокойно, хар

монично настроение и по-просто, но по

далечно мислене? 
(Лаутераархорнъ, стр. 137.). 
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Върховото плато на Нанrа-Парбатъ - л-1:аво: източния вр'!:ХЪ 

ТРАГЕДИЯТА НА НАНГ А ПАРБА ТЪ 

Презъ 1934 гпдина, германцитъ уре
диха втората експедиция до Нанга 

Парбатъ (8125 м.), която - както пър
вата пр2зъ 1932 г. - завърши безус
пt,шно. Въ борбата за азиятския оi:е111-
хиJ1яднш<ъ взеха участие не само 12-хъ 
храбреци, но и цълиятъ германски на
родъ, 1<ойто съ живо участие следъше 
нечовъшкитъ усилия за завладяването 
на върха. Въ неговата скръбь, обаче, 
ко:-ато се получи вестьта за трагичния 

край на експедицията, взеха участие 
алпинистскитъ сръди на цъ1шя свътъ, 
за които всъка борба за земнитъ по-

, люси престава да бжде въпросъ на 
националность, а се обръща въ общо
човъшка сждба. 
Следващитъ редове еж извадка отъ 

доклада за експедицията, печатанъ въ 

годишника за 1935 r. на Германо-Ав
rтрийския Алпийски Съюзъ. 

Следъ като цълия месецъ май експе

дицията употръбява въ преминаването на 

дълг;.~я 350 клм. преходъ отъ изходния 

пунктъ до подножието на върха, въ на-
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,;алото на м. юний започва истинското. 

приближаване до сжщия. На 3967 м. б;1ва 

изrраденъ базисния Jiarepъ на едно въз

пишение надъ леднш<а Ракиотъ. На 4468. 
метра бива установенъ лаrеръ 1, на 5340 
метра - надъ ледниковитъ пукнатини -
лагеръ 11, въ ледниковv.я фирнъ на 5900 
11етра се поставн J1arepъ III, а на 6185 м. 

- подъ леденитъ скали на Хонгра Пикъ 

бива установенъ главния Jiarepъ IV, въ. 

1,ойто - къмъ края на м. юний - се съ

бира цълата ударна група на експеди-. 

ципта . Следъ нещастната смърть на Дрек

селъ, който почива на 8. юний, - члено

ветъ на експедицията оставатъ: Вила 

Мерклъ (водачъ), Петеръ Ашенбренеръ. 

Фрицъ БехтоJiдъ (и тримата участвували 

въ експедицията 1932 r.), Петеръ МюJ1ри

теръ, Ервинъ Шнайдеръ, Вили Велцен

бахъ, Ули Виландъ, Вили Бернардъ (лt

карь) и Хайнцъ Хиеронизмусъ (лагерен~.-.. 



управите:1ь). Най-добритt 35 носачи на 

Хима.1аитt, участвуваJiи почти въ всички 

експедиции, следватъ ,1;,,жестнено своитt 

нови господари. 

На 1 юлий - при те~шература въ па

:,атката минусъ 13°, но ясно небе - за

почва самото изкачване. Че:шата група 

отъ Ашенбренеръ, БехтоJiдъ, Мерклъ, 

N\ю.т~рнтеръ, Велценбахъ, Ви:1андъ 11 17 
избрани носачи, потегJiя къмъ превъз

~югване на Jiедения Ракиотъ-Пикъ (6914 

h1етра), който е бастиона на Нанга Пар

батъ. (J1едъ като Шнайдеръ и Ашенбре

неръ копаятъ леда и пригатов.1яватъ пж-

1 я, на 4 ЮJIИЙ вечерыа, цt:1ата предна 

група стнга презъ междинния :1агеръ V 
на 6690 м. установения надъ върха Ра-

1,иотъ :1агеръ VI на нисочина 6955 метра. 

Бехто.1дъ пише: 

„Тази вечерь въ пз.,аткитt на Jiarepъ 

VI царtше весе:ю, почти празднично на

строение. Ракиотъ Пикъ, най-здравата 

крепость на върха, бt паднаJiа. Достига

нето на Нанга-Парбатъ изгJiеА(даше въ

просъ на 3-.:1 дни. Да стоимъ тамъ горе! 

Високо надъ безкрайнитt простори, надъ 

11устинитt на Индъ, надъ необозримия 

фирновъ .хаосъ на ХимаJiаитt и на Хин

дукушъ. МеркJ1ъ раздаваше сJiадкиши, 

другъ пред:1агаше най-финнитt цигари, а 

1рети разпредtJiи nакечтета съ най-ху

бави СJ1иви. Въ nалапштt бtше KoJieдa" . 

На 5 ЮJШЙ групата се придвижва до 

поставения върху една снtжна тераса .1п

r еръ \ / 11 (7050 м.). ПосJiедната нощь nредъ 
rеш1:телния день бива прекарана тежко: 

Ве,щенбахъ и ВиJiандъ се опJiакватъ отъ 

:шnса на ВЪ3духъ. За установяване връз-

1,ата съ долнитt Jiarepи и за сваляне на 

5 изтощени водачи, БехтоJiдъ слиза въ 

:1агсръ IV, убеденъ, че на 7 ЮJIИЙ върхътъ 
ще бжде превзетъ. 

На 6 ю.1ий чеJiната група продъ.1жава 
мощно изкачването. Тя достига т. н. ,,сре

бърно ceдJio" (7451 м.) и на снtжното 

ш1ато надъ него установява лагеръ VIII 
н~ -,180 м. ИзбързаJiитt наnредъ Ашен

бренеръ и Шнайдеръ, до като дочакатъ 

главния отрядъ, стигатъ височината 7600 
метра и виждайки предъ себе си пжтя 

свободенъ и безъ прtчки, се изпъJiватъ 

съ радость и победни надежди: достига

ието на върха е въпросъ на следващия 

день. 

Но - не става така. Още с;,;щата 

вечерь изJiиза буря и nрезъ нощьта се 

обръща въ страшенъ ураганъ. На 7 10.1ий 
поради продъJiжаващата буря, отрядътъ 

не смtе да изJitзе отъ паJiатки rt цt,•rия 

день. Въ J 1 часа по обtдъ е още съ

вършенно тъмно. Въ бушуваща буря 

r,сичкитt прекарватъ в1ората нощь. 

Идва 8 юJ1ий и - заедно съ него -
трагедията на Нанr<1 Парбатъ. Ураrанътъ 

се засиJiва ежечасно. Всички чувствувзтъ, 

че атаката на върха е отбита. МеркJiъ 

зап!)вtдва сJiизане на Jiarepъ IV. При nъ

.1енъ редъ започва сJшзането: предна rр::

па Ашенбренеръ и Шнайдеръ съ носачи

т-t Пасангъ, Нимадорие и П11нцо Нурбу, 

с;1едватъ МеркJiъ, ВеJщенбахъ и Виландъ 

съ останаJiитt 8 носачи. 
Отъ ту1(а надоJiу е достатъчно да се 

1"зброятъ фактитt. Tt говорятъ доста

тъчно. 

Ашенбренеръ и Шнайдеръ успtватъ 

сжщата вечерь да достигнатъ Jiarepъ IV. 
Задната група него день едва усп·tва да 

с.,tзе подъ сребърното ceдJio, кiУiдето 

нощува на откритъ бивакъ. Мерклъ и Ви

:,андъ вървнтъ мiУiчно съ измръзнаJiи pitl
цe. (;у,щата нощь умира носачътъ Нур

бу. На сутриньта носачитt Ангтсеринrъ, 

Гай.1ай и Дакши оставатъ въ бивака по

р:~ди изтощение и СJ1епота. На 9. другитt 
продъюкаватъ къмъ Jiarepъ \/IJ . На 30 м. 
предъ него умира У ,ш ВиJiандъ. МеркJIЪ 

и Ве,,щенбахъ оставатъ въ .-,arepa, а но

сачнтt Китаръ, Датондупъ, Нима Таши и 

Ки1,уJJИ СJrизатъ по-натаъкъ, потitlващи 

до rърди в1, снtгъ, Gсзъ да могатъ да 

достигнатъ Jiarepъ VI и нощуватъ въ 

<.:нtжна пеще9а. 

На J() ю.'lий отъ Jiarepъ !У върху ле

дената стена на Ракиотъ Пикъ виждатъ 

С,1е'<ъ обtдъ 7 души да СJ/ИЗатъ. Въ 

продъ.~жаващата снtж,,а бурн, конто oт

E<tr.a отъ сребърното сед.10 снtжни зна

ме1,а дъJirи 100 м., из1изатъ да пресрещ

натъ е,,шзащитt. Но отъ 7 души посрс
щатъ само 4: Пасангъ, Китаръ, КикуJiи, 

Датондупъ. Отъ съединенигt две носа-
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чес,<И коJюни, умиратъ по вm:жетата на 

Ракиотъ Пикъ Нима Таши и Нима Дорие, 

а Пинцо Нирбу издъхва 3 м. предъ спа

сителнитъ палатки на лаrеръ V. 
Сжщата нощь срещу 11 юлий най-горе 

въ междинния J1arepъ умира носачътъ 

Дакши. Сутриньта Гайлай и Анrтсеринrъ 

слизатъ до лаrеръ VII, кждето заварват"!:, 
изтощенитъ Мерклъ и Велценбахъ, оча~,

ващи вече помощь отъ долу. 

Но отъ долу еж безпомощни. Еже

дневно отъ лаrеръ I V потеrлятъ спаси

телни отряди, но въ бурн и дълбокъ 

снъrъ се връщатъ безпомощни назадъ. 

Най-после на 12 ЮJIИЙ Ашенбренеръ, 

Шнайдеръ и Мюлритеръ успъватъ съ 3 
носачи да достиrна,rъ до лаrеръ V, око

ло който намиратъ мъртвитъ носачи Пин

цо Нурбу, Нима Дорие и Нима Таши. Но 

засилена буря ги връща обратно и съ

вършено изтощени тъ едва достиrатъ от

ново лаrеръ IV. 
Презъ нощьта срещу 13 юлий умира 

и желъзниятъ Вило Ве.1ценбахъ въ ла

rеръ VII до Мер1< J1ъ. На сутриньта по

с.1еднитъ живи Мерк.1ъ, Гайлай и Анrтсе

ринrъ се спущатъ къмъ лагеръ \ 11. Но 
предъ малката височина на „Моренкоп

фа", тъхнитъ си.1и се свършватъ : Мерклъ 

и безъ това слиза едва, подпиранъ съ 2 
пикела. Тука тъ си построяватъ J1едена 

пещера. 

На 14 юлнй по Ракиотъ Пикъ слиза 

единъ единственъ човъкъ: Анrтсеринrъ, 

който съ нечувана енергия презъ буря и 

снъrъ, всъка крачка герой, сн пробива 

пжтя къмъ лаrеръ IV. Неrовинтъ простъ 
разказъ е единственото сведение за не

човъшката борба въ леденитъ висини. 

На 15 и 16 юлий Ашенбренеръ и Шнай
деръ правятъ безумни и отчаяни опити 

да се изкачатъ нагоре напраздно. 

Времето е все лошо. но отъ горе замлък

ватъ последнитъ викове за помощь 

Вили Мерклъ и върниятъ му носачъ ги 

нъмаше вече. 

Вили Мерклъ, презъ цълия си животъ 

сдинъ чудесенъ въренъ друrарь, можа въ 
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своитt пос,1едни дни да се радва на едно 

другарство, което историята на Хималаи

тъ не познава: Гайлай, който на 14 юлий 
можеше да се спаси съ Анrтсеринrъ, 

предпочита да остане при своя „бара-са

хибъ" и му остава въренъ до смъртьта. 

Съ това заглъхнаха последнитt акорди 

на страшната трагедия, която скри въ 

леденитъ пазви на Нанrа-Парбатъ 3 отъ 
най-добритъ нъмски алпинисти и 6 не

замъними водачи. 

Фрицъ Бехтолдъ завършва описанието 

си така: 

,,Ние не можахме да подновимъ ата

ката или да достиrнемъ мъртвитъ дру

гари. Бурята продължаваше да бъснъе, 

нне самитъ бъхме на края на силитъ сн. 

Но кждето и да седнъхме, ние възди

шахме за сждбата ни. Защо, защо? Защо 

СJiедъ тия жертви и напрежения, следъ 

близката по изrледъ победа надъ върха 

този rорчивъ край? 

Бавно и мълчаливо ние започнахме 

новото слизане. Следъ мрачнитъ бурни 

дни на върха зеленината на полннитъ и 

цвtтята окодо базисния лаrеръ ни С,' 

сториха като чудеса. 

Отново седъхме ние, както преди сед

мици, около .1аrерния оrънь. Въпросътъ 

&а успъха вече не ни измжчваше. Ние 

знаехме, веднажъ rрамадс1ия връхъ ще 

бжде 1-!зкаченъ отъ мжже, които ще дой

датъ съ насъ или с;1едъ насъ, ако имат" 

щастлива ржка. Но „зазладяна" Нанrа

Парбатъ вече не ще бжде никсrа. 

Високо на върха месецътъ проr,1ежда 

презъ снъжнитъ знамена. Съ горящи от·ь 

бо.лка сърдца, гледаме нагоре къмъ 

снъжнитъ гробове на скжпитъ другари . 

До звездитъ чакъ израства свътящиятъ 

образъ на тъхното борчество и на тъх -
ното върно отдаване на задачата. Т·вх

ншпъ духъ и тtхниятъ nримtръ ще 

продължи да жив13е въ сърдцата на ид-

1,ащитt борци и ще подкрепва силната 

въра въ безкрайната мощь на човъшката 

воля". 

Преведе Г. С. 



ДОЛИНАТА 

на ИСКРОВЕТо 

Текстъ и рисунки 

МИНА ИВАНОВЪ 

По хубазия пжть отъ Чамъ-кория се 

стига до маJJкото възвишение Сок.)JJецъ. 

ГJJедката, 1<оято се открива на северъ, е 

веJJичествена. Предъ васъ се разсти;~а 

Самоковското пoJJe, а по-да.лечъ, като 

купоJJъ, nъ хоризонта се извишаза Ви

тоша. Красиво ;_ Но всичко това е твър
r,,е маm<о, предъ веJJИКОJJепието, което се 

открива предъ пorJieдa ви, като се обър

нете на западъ. Една доJJинз, изпъJiнена 

съ злато отъ слънцето, 

ще си отиде. ДоJJината 

което наскоро 

на Искроветъ. 

ДаJiечъ въ синевата, току подъ сJJънце

тn, еж Седемтъхъ езера. Тази чудна до

JJина ни привJJичз. Съпжтникътъ ми, ху

дожникътъ Борисъ Деневъ, 11 азъ се 

спукаме отъ СокоJJецъ по стръмна пръ

ка пжтека надоJJу. Тя по-бързо ще ни 

изведе 1<ъмъ ceJioтo БъJJи-Искъръ, отъ 

кждето тръбва да минемъ, за да пое-

мемъ веднага по насрещния 

бръrъ по пръка пжтека за 

Църква. По шосето се много 

стръменъ 

с. Мала

заобикаJiя 

Село Маджаре 

и не е така интересно. 

Изъ селото маJJки, босоноги селпнче

та цапатъ изъ водитъ. СJiедъ като ми

наваме и ръката БъJш-Искъръ, тръбва 

да поемемъ вече нагоре. Ний сме въ 

сънчеста борова гора, а задъ насъ, на 

срещнип бръrъ, посJJеднитъ слънчеви 

лжчи еж оrръли нисочинитъ. Бавно, 

бавно ние напредваме, а заедно съ това 

и деньтъ си отива. Въ този часъ, първия 

часъ следъ залъза па с.чънцето, идва ве

:rиката тишина за планината. Хубава, 

сладка тишина, нарушавана само отъ д2-

лечния звънъ на малкитъ звънчета на 

кравитъ. Съпжтникътъ ми крачи съ из

правена глава. Художникъ и ентусиастъ, 

Борисъ Деневъ е въ възторrъ отъ кра

сотата на този край. Минаваме презъ ли

вади, наскоро окосени. Мерише на съно. 

Се,1яни работници се мъркатъ още тамъ. 

Ху дожникътъ и човъкътъ еж изправени 

предъ красотата и величието на Бога и 

природата. Всичко край насъ е хубава 
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картина, а най-малкото цвътенце е 

животъ. 

Ето ливадитъ на с. Мала-Църква. Гру

па селянки, съ сини сукмани, оранжеви 

пристилки, които на слънце гръятъ и съ 

бъли забрадки пъятъ и се прибиратъ въ 

село. Още малко и електрическата цен

тра,1а „Мала-Църква" блъсва като при

казенъ замъкъ, изградена отъ свtтлини, 

въ дъното на долината. Свечерява се 

съвсемъ. Ние сме вече близо до селото. 

Нъкогашъ тука бъше пусто, диво, чува

ше се само звънътъ на стадата и съки

рата на селянина. Вечерь всичко замира

ше. Нуждата и техниката оживиха сега 

този край. Пробиха издъJiбоко пжтища 

на водата за София, а еJiектрическата 

централа дава въ изобилие свът ,rина. 

U..{e нощуваме въ с. Маджаре. То е 

вече въ доJrината на Искроветъ - цельта 

на нашето пжтуване. До него има още 

поJiовина часъ п;;;:ть. Следъ малко и то 

свъ1ва. Странни тъмни контури ни за

граждатъ. Презъ борова гора се стига 

до селото. Шумъ отъ вода. На югъ вър

ховетъ приематъ фантастични форми. 

Нощьта е легнаJiа върху имъ. И надъ 

тъхъ звездно .чътно небе. Нощьта презъ 

Jiътото е к?i'ica. Всичко почива, за да до-
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Л-втенъ день 
въ долината 

чака зората на утрешния день. 

Имаща посока изтокъ-западъ, долина

та на Искроветъ е изпълнена съ слънце 

презъ цълия день. Въ деня, на западъ се 

извишаватъ върховетъ КабуJiъ, Дамка 

и др. Тамъ сж Седемтъ езера, Чанакъ

rьолъ, а малко на югоизтокъ с;у; и Урдн

нитъ езера. Малка ръкичка протича 

презъ клекове и скача и слиза надолу. 

Тя взима водитt си отъ Чанакъ-гьолъ. 

По пжтя си тя прибира водитъ на буй

нитъ ръки Урдина, Мальовица, Лопуш

ница и много други, по-малки ръкички. 

Въ горнята си часть тя носи името Пра

ви Искъръ, сJiедъ това минава въ Черни 

Искъръ, а следъ като излtзе отъ доли

ната и събере водитt на Лъви и Бъли 

Искъръ, отива си само като Искъръ. 

Притоцигв на Искъръ с.,изатъ къмъ 

нея почти перпендикуJiярно отъ пJiани

ната - следъ като сж изрtзаJiи своитъ 

леrловища дъ.'1боко въ нея. Образували 

еж rо J1ъми и стръмни долове, които че

сто пжти сж едва проходими. А начало

то имъ сж сини и зелени езера, които 

лежатъ подъ върховетв. Така, Черни 

Искъръ протича презъ цt.1ата долина. 

Най-тихата, запазена отъ вътрове до 

лина и съ изоби .1но С.'1ънце е до,1ината 



Село Маджаре 

на Искроветt. Има само единъ проломъ 

- гдето излиза, за да влtзе въ Самоков

ското поле. На северъ я заграждатъ низ

китt предпланини на Рила, които се 

съединяватъ въ дъното на долината съ 

самата планина. Следва следъ това, на 

западъ масивътъ съ Седемтt езера, кой

то завива на изтокъ и образува южна

та преграда на долината. Тука еж вър

ховетt: Рупитt (2,700 м.); Мальовица 

(2,731 м.), Елени-връхъ (2,652 м.), Попова 

шапка (2,710 м.) и др. 

Приятелитt на планината много до

бре познаватъ красотата и величието на 

този масивъ. Рупитt еж бивали винаги 

примамки за рисковани излети. А вър

хътъ Мальовица, погледнатъ отъ долина

та, носtща сжщото име, царствено се из

дига къмъ небето и владtе надъ цtлата 

долина. Голи върхове, пусти, диви, но 

величествени - нtкога бtха обитавани 

само отъ диви кози. Подъ върховетt 

започва да расте клекътъ, който по-на

долу се замtJiя___ отъ борови гори. Tt 
слизатъ чакъ до ~лината. Последната е 

покрита само съ л'вади и тукъ-таме по 

хълмоветt бедни ниви. Борови горички 

слизатъ низко и се смtсватъ съ лива

дитt и нивитв. 

Богатството на цtлата долина, обаче, 

Ccii. нейнитt ливади, скрити въ горитt и 

откриващи къмъ всички посоки на погле

да ве,личествени гледки. Който е стоялъ 

веднажъ върху ливадитt подъ двореца 

Овнарско, съ погледъ къмъ низката 

Гюлечица или който е отивалъ отъ нея 

нагоре къмъ Мечата поляна подъ Ма

льовишката рtка, той знае какво значи 

планинска красота, разточително разпи

ляна, като хоризонти, вериги, долnни 

и цвtтя. 

Въ самата долина, която има обща 

дължина 10-15 клм., покрай рtката, еж 

разположени селата Маджаре, Говедарци 

и Доспей-махала. Tt еж много наблизо 

едно до друго. Здрави, жизнерадостни, 

с~лянитt отъ долината обработватъ мал

кото орна земя, косятъ ливадитt и сt

чатъ дървенъ материалъ отъ горитt, 

който р·вжатъ въ малки, примитивни 

чаркове, разположени по ръката. 

Лtте, съ своето изобилие отъ слънце, 

долината има изгледъ да стане най-цен

ното мtсто за лtтуване. Населението е 

гостоприемно, вода и слънце въ изоби

.~ше; боровитt гори, вtчно зеленитt ли

вади и величието на планината предла

гатъ отмора и здраве. 

Едва ли, впрочемъ, въ цtла Рила мо

же да се намtри по-пленителна долина 

отъ Искроветk 
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ПЛАНИНАРСТВО 

и ТУРИЗЪМЪ 

Д-ръ БОЖКО КОВАЧЕВСКИ 

Отъ терасата на Мусаленската наблюдателниица. Си. М. Кръшнякъ 

Въпросътъ за туризъмъ и п.1анинар

СТRО се повдига у насъ едва отъ нtкоJI

ко години. И твърде естествено. Пър

витt години на 35-годишния периодъ 

на тона движение у насъ еж биJш по

светени на пропаганда, пocJie идва зати 

шието поради войнитt, посJiедвано отъ 

новъ подемъ въ туристическото движе

ние СJiедъ тtхъ. Отпочва се едно мате

риаJIНО строитеJ1ство, което иде да спо

могне за новия развой на движението и 

се явява предпоставка за по-висши по

стижения. ПapaJieJiнo съ външния раз

вой, върви и едно духовно изясняване и 

угJiжбяване на идеитt на движението и 

диференциране на понятията. Така се на

ложи едно разяснение на дветt горе

посочо::ни понятия. Сж JIИ тt еднозначни, 

допъJiващи се или разнородни? Каква 

връзка сжществува между тtхъ:. кое е 

общото помежду имъ и отъ 1<жде поч

ва разJiичието. 

Нека започнемъ съ единъ погJiедъ 

назадъ. 

Пжтувания на отдtJiни Jiица, водими 

оть жеJiанието да разширятъ кржга на 

своитt познания ще срещнемъ още отъ 

16 вtкъ. Tt се явяватъ и като реакция 

срещу господствуващия тогава аскети

зъмъ, който отричаше всtкаква тtJiecнa 

* ИзвJI·вчение отъ сказката на гор
ната тема, четена предъ деJiеrатитt, на 
28 оедовенъ конгресъ на Съюза на 
21 юдий м. r. нъ ro. Варна. 
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куJiтура и свободни прояви на духа. Въ 

14 вtкъ още Петрака изкачва пJiанини

тt единствено водимъ отъ жеданието 

да въз,1tзе на една височина. По-късно 

Гьоте, ШиJiеръ и др. сочеха на ра

достьта, която преживtваJiи отъ първо

то изкачване въ пJiанината. Жанъ Жакъ 

Русо, проникнатъ отъ дъJiбока Jiюбовь 

къмъ ПJiанинитt на неговата родина, от

прави зовъ къмъ човtцитt за връщане 

къмъ природата. Но всички тtзи изкач

вания въ пJiанинитt оставаха уединени. 

Онова, което създаде епохата и се яви 

като начаJiо на пJiанинарството, е завJiа

дяване на „ПрокJ1етата пJiанина" (Монтъ 

Модитъ), както тогава наричаха Мон

б.1анъ, отъ Жакъ БаJiма и година по

късно отъ учения Орасъ Бенедикъ де 

Сосюръ. Отъ 3 августъ 1787 г., когато 

биде изкаченъ за пръвъ п;-у;ть най-висо

кия връхъ на Европа, започва нача ~ото 

на алпинизъма. 

И все пакъ, организиранъ туризъмъ 

се явява 50 години по-късно. АнrJiича

нитt, които най-много практикуваха из

качването въ Адпитt, основаха въ 1857 
въ Лондонъ първия свой АJiпинъ-Кдубъ, 

чието начаJю бtше турено въ Майрин

rенъ, Швейцария, отъ изJiетници анг JIИ

чани. HtкoJiкo години по-късно се съз

дадоха отдtJIНИ национаJiни организацин: 

Австрийското алпийско дружество въ. 

1863 год., Швейцарския aJiп. кJiубъ 

J 863 г., ИтаJiианския аJ1пийски кJiубъ 



1863 r., Германското алпийско д-во -
1869 г., Французкия алпийски клубъ -
) 874 r. Всички тt. еж вече масови орга

низации, които първоначално развиватъ 

всестранна дейность: да вършатъ про

паганда за посещение на планинитt., да 

улесняватъ пжтуванията чрезъ построя

ване на хижи и маркировка, да подгот

вятъ водачи и др. Наредъ съ 1ази ра

бота на алпийскитt. клубове, явиха се и 

дружества за разхубавяване на населени 

м ·t, с т а (Фершьонерунгсферайне) и 

дружества за обиколки (Вандерферайне). 

По-късно, съ развиване на техниката и 

появяване на автомобила, се образуваха 

Туринrъ-клубове. Последнитt. се явиха 

като организацип за пропаганда и сто

пански туризъмъ. Всt.ка една отъ на

ционалнитt. организации доби отпеча

тъка на национа.лнитt. особености и ку.~

турата на своитt. основатели. Така ан

гличанинътъ още отъ самото начало 

приема въ своя клубъ само ония, които 

еж направили изкачване въ планината и 

иматъ алпийска дейность задъ себе си, 

докато други организации приемаха за 

членове всички, които желаятъ да опо

зн::штъ планината. Широко поставенитъ 

цели съ специализацията въ живота 

се стt.сняватъ и постепенно от дt.лнитt 

организации ставатъ чисто алпийски, съ 

обектъ планината, а всички ония, които 

развиватъ своята дейность въ низинитt. 

11 иматъ за цеJIЬ пропаганда на стопан

ския туризъмъ, се обособяватъ като ту

ристически дружества. Така постепенно 

понятието туризъмъ и планинарство се 

('Тдtлятъ и добиватъ свое съдържание. 

Туризъмътъ дефиниратъ първона-

чално като пжтуване за удоволствие, 

1<ато пжтуване безъ опредt.лена спеку

лативна цеJ1ь и то пжтуване, както пешъ, 

така и съ каквото и да е превозно срt.д· 

ство. Туристическитt. дружества еж 

ония, чието поле на дейность се прости

ра въ низинитt. и преимуществено вър

ху срt.днитt. по височини планини и 

предпланинитt. 

Обръщайки повече внимание на ико

номическата страна, нt.кои опредt.лятъ 

туризъма въ най-широка смисъль като 

туристическа индустрия, вносъ въ Вi"L\

трешностьта, национална индустрия за 

добъръ приемъ, изкуство да се пжтува 

добре и т. н. За едни туризъмътъ е про

сто страсть къмъ пжтуване, за други 

той е индустрия, създаваща общо-нацио

нални ползи и невидимъ вносъ. Споредь 

Л. Оше, подпредседательтъ на Француз
киптъ турингъ клубъ и виденъ туристи

чески авторъ и деятель: ,,Туризъмътъ 

нtкога бt.ше изкуство да се пжтува до

бре. Днесъ той е станалъ национална ин

лустрия за добъръ приемъ. Отъ това 

СJiедва, че той изцtло е преминалъ отъ 

областьта на индивидуалното и колек

тивно удоволствие къмъ областьта на 

общата икономия!" 

Видно е, съ огледъ на причинитt или 

следствията, какви опредt.ления се да

ватъ на туризъма. Други съ оrледъ ви

....,оветt. на подбудитt. за пжтуване и 

престояване дt.лятъ туризъма на катего

рии: сжщински туризъмъ; климатизъмъ; 

по превознитt. срtдства, които се изпол-

зуватъ за 

туризъмъ, 

обектитt. 

туризъма, на - автомбиленъ 

аеротуризъмъ и т. н.; по 

си той бива планинарство, 

морски туризъмъ и т. н. 

Ето какво широко съдържание се 

вJiara въ понятието туризъмъ. Но тукъ 

ние rоворимъ за туризъмъ въ по-огра

ничена смисъль; понятието туризъмъ въ 

планинския свt.тъ се опредt.ля като пж

туване за удовоствие, пешъ или съ пре

возно срt.дство, и то въ низкитt. п.лани

ни или предпланини. 

А туризмътъ въ планината се нарича 

алпинизъмъ. Последното понятие идва 

вt.роятно отъ келската дума Алпъ или 

Алб, което значи високо, планина. Ал

пенъ е нарицателно за всички високи 

планини, които се състоятъ отъ само

стоятелни планински масиви или групи, 

които иматъ абсолютна височина, която 

на мt.ста достига и по-горе отъ снt.жна

та линия; тt.хнитt. склонове еж дълбоко 

врt.зани съ roJ1t.ми стръмнини и често 

съ твърде дълбоки прорt.зи. Тt.зи плани

ни-алпи се наричатъ най-често съ името 

на страната, въ която лежатъ. Алпи е и 

общо име на голt.мата и висока планина, 
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която заема централна Европа. И дру

жества, които си поставятъ за обектъ 

тtзи високи планини, еж именно алпий

ски дружества. Безспорно, че дейность

та на дружествата въ предпланинитt и 

въ високитt планини не може да се раз

граничи съ строга граница. 

И все пакъ, не само обекта, начина 

на изкачването или цельта, която се пре

следва, еж мtродавни, за да се проведе 

едно различие между тtзи две понятия. 

Tt еж отъ значение, но най-голt.мото 

различие между тtхъ лежи въ друга об

ласть - въ дУховната область, въ отно

шението на човtка къмъ природата и 

ония преживявания, които предизвиква 

тя въ него. 

Отношението на човtка къмъ приро

дата и по-специално къмъ планината въ 

ранни години на нашето човtчество е 

било такова на страхъ и почить. Необят

ното, великото и страшното въ приро

дата е будило у човtка първоначално 

ужасъ. Опознавайки природата постепен· 

но, той започва да се прекланя предъ 

нейното величие. Изразъ на това чув

ство е, че той приема недостжпната пла

нина, като жилище на своитt богове. 

На най-високитt върхове еж обитавали 

тt. Олипмъ е свърталище на Зевса и 

гръцкитt. богове. Така е и при всички 

други народи. У спокоенъ съ почитьта, 

която отдава на боговетt всрtдъ пла

нината, човtкъ добива куражъ и про

никва все по-нав;r,.тре и по-навжтре въ 

нея. Любознателностьта, като вtченъ, 

неутолимъ двигатель на човtшката ду

ша, го кара да надникне въ обкржже

ната съ ужасъ планина. Първоначално 

той почва да я изучава и колкото по

вече навлиза въ нея, толкова повече 

кржгътъ на неговитt познания се раз

ширява. Дали чрезъ първичния нагонъ 

на любознателностьта на Балма и годи

на по-късно чрезъ научния интересъ на 

Сосюръ, които завладяха най-високия 

връхъ на Европа или чрезъ познатитt 

опити чакъ до наши дни на Мейлъри, 

Шнайдеръ, Бауеръ, Диренфуртъ и др., 

заели се съ завладяване най-високия 

нръхъ на свtта Монтъ Еверестъ, единъ 
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е първичния двигатель - утоляване на 

човtшкото познание. 

Но не само любознателностьта е дви

гатель на планинарството въ наши дни. 

Развитието на техниката, която механи

зира и диференцира човtшката дейность, 

отне всtка проява на духовното азъ nъ 

човt.ка. Но последниятъ не се примири съ 

това и подири нови области за проява 

на своята личность. Безъ да дири при

знание отъ вънъ, човtкътъ дири да за

доволи своето собствено азъ. И това той 

намtри въ п:шнината. Тя дойде да за

доволи неговия завоевателенъ нагонъ, 

проява на затворената поради условията 

духовна личность. Всtко възкачване на 

кой да е връхъ, е лично завладяване. 

Следъ много лични усилия идва победа-

та. Всtки планинарь 

на удовлетворение 

върха. 

познава чувството 

отъ победата на 

При тази дейность на завладяване„ 

като почнете отъ изкачване на най-ле-

кия връхъ и се стигне до опититt. за за

владяване на най-високитt, недостжпни, 

вtчно покрити съ снtгове най-високи 

точки на земното кълбо, не се ли касае 

до една спортна дейность? 

Споредъ видния алпийски писатель 

Гвидо Ламеръ, спортъ е всtка дейность, 

която се извършва изключително съ 

цель да си премtримъ силитt съ други 

при опредtлени условия на изпълнение. 

Двигательтъ за всtка дейность, доколко

то тя е спортъ, лежи изключително въ 

стремежа за лично отличие и за припоз

наването му или въ стремежа да узнаемъ 

собственитt си сили и превъзходство. 

Право е, че планинарството дава въз

можность за най-хармоничното развитие 

на тtлеснитt и духовни качества на чо

вt.ка. Всички части на човt.шкото тt.10 

взематъ участие при едно изкачване и 

то всрtдъ една атмосфера рtзко · раз
лична отъ тази долу - при чистъ пла

нински въздухъ. Наредъ съ физиоло

гичната страна на едно възлизане къмъ 

върха, взематъ участие и духовнитt. 

способности и морални качества. , Съ 

право известниятъ алпийски 

лроф. Гвидо Ламеръ говори: 

писатель 



,,Планинарството превъзхожда всъ

l(И друrъ спортъ съ богатото разно

образие и всестранность на своето съ

цържание, което предоставя на вкуса на 

всъкиго най-широка свобода. Има сто

тини различни видове планинари и на

чини на планински изкачвания. При 

1 руднитъ и сериозни планински излети 

всички мускули и мускулни групи на тъ

лото се поставятъ на изпитание повече 

отколкото при гимнастическитъ упрзж

нения .. 

Може ли тази страна на планинар

ството да се опредъли като спортна и да 

се даде ней превесъ? 

И за трит-в възможни прояви - на 

състезание между планинари, между пла

нинаря и обекта (ш1анината) или вжтре 

въ самия него, не може да се приеме, че 

сжществува спортна дейность въ чистъ 

смисъль. Безъ да разглеждаме тукъ об

ширно този rолъмъ въпросъ ще тръбва 

да подчер1 аемъ, че спортната страна 

относно укрепяване на тълото е физио

.1огичната страна на планинарството, а 

що се касае до духовната, тя се явява 

значително различна отъ тази при спор-

1 а. И именно въ тази последната - ду

ховната страна - .1ежи сжщностьта на 

планинарството. 

Преди да се върнемъ на нея, да 

спремъ нашето внимание на хубостьта, 

която ни разкрива планината. Откакто чо

въкъ познава природата, за неrовитъ 

очи все по-широко се разкрива величие

то и красотата на планината. Предъ не

говия поrледъ се редятъ една следъ дру

га картини, които особено въ планина

та, поради голъмото разнообразие, ве

JIИчие и грандиозность на формитъ, све

жестьта и пъстротата на тоноветъ, бър

зата смъна на фоноветъ, поразяватъ и 

дълбоко се запечатватъ въ съзнанието 

като предизвикватъ истинска наслада за 

душата. Прочутиятъ алпинистъ и писа

тель Лауро Давинцо казва: ,,Азъ не 

знамъ дали к а р т и н а т а на единъ 

1·0.~1ъмъ художникъ, съчинението на 

единъ ученъ, думитъ на единъ красно

речивъ ораторъ, моrатъ да произведатъ 

въ чоэъшката душа такива дълбоки пре

живявания, както гледката отъ високит·в 

планински върхове". 

Прибавете тъзи чувства къмъ всички 

прояви на духа - любознателностьта, 

наученъ интересъ, жажда аа завладява

не, отърсване духа въ приоблачнитъ ви

сини отъ ежедневнитъ грижи и механи

с:ация, ние ще добиемъ цълостния об

разъ на духовната страна на планинар

ството, което е най-характерната му 

черта и взема превесъ надъ всички оста

нали, които бихме мислили, че можемъ 

да намъримъ въ планината. Италианецътъ 

Лауро Даванцо на въпроса, какво е 

планината за нашето поколъние, казва: 

,,Единъ свътъ отъ материя, духъ, свът

лина, красота и здраве, отъ наука и жи

вотъ, който ни издига и задоволява, 

единъ неизчерпаемъ изворъ на яснота и 

чистота, издигане на духа къмъ Бога, 

физическо и духовно чувствуване на 

Родината". 

Нека заключимъ: планинарътъ, или 

както на западъ го наричатъ алпини

стътъ, има за обектъ високата планина. 

Планинарътъ се характеризира съ нау

ченъ интересъ, укрепяване на тълото и 

преди всичко духовно освежаване чрезъ 

J1юбовьта къмъ природата и радостьта 

отъ завладяването и. 

Видно е отъ изложеното, че поня

тията туризъмъ и планинарство не еж 

еднозначни, но не и разнородни. Тъ ст 

близки, еднородни, но между тъхъ има 

сжществени различия. Туризмътъ е пт

туване за удоволствие, пешъ или съ 

превозно сръдство и то въ нискитъ пла

нини или предпланини. Планинарството 

наuротивъ, е много по-сложно п::~ня

тие: възлазяне въ високата планина, во

димо отъ единъ сложенъ комплексъ 

отъ мотиви - укръпване на тълото, нау

ченъ интересъ, отърсване отъ ежеднев

ното и механизацията въ живота, въз

можность за проява на редица духовни 

качества, задоволяване на завоевател

ния наrонъ, проява на собственото азъ 

или съ една дума издигане . на духа къмъ. 

необятното, къмъ Бога. 
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ЗА ПЛАНИНАТА 

Много Cii'i хубавитъ приказки, които 

Мii'iтнитъ води на историята cm отро

нили отъ бръговетt на далечното ми

нало. Една отъ тъхъ ни нашепва колко 

малко знае човъкътъ за себе си, за дру

rитt, за широкия свътъ. А всичко това 

изостря съзнанието, вълнува духа и по

ставя въпроса: Човъкътъ тукъ, гостъ ли 

е или стопани:1ъ? Чу лщъ - той на пръ

сти дебне, опитва съ затаенъ дъхъ и -
както дивиятъ звъръ - отдъхва . въ 
полусънъ; свой - и тогава захласнатъ 

той човърка, намира, промъ11я и ликува. 

Природата не крие своята истина, не 

крие тайната на своето чудо, но и не я 

предлага. Тръбва човъкъ самъ да види, 

какъ, неподражаема, се подновява тя съ 

неусtтно размекващитъ се и разлиства

щи Пii'iпки; замъня ги съ спокойна, цt

ломiriдрена зрълость и въздъхва ледено 

съ напо,шането за р а в н а т а участь 

на всичко живо. И трtбва човъкъ самъ 

да съзре, какъ вредъ се таи тази нейна 

тайна: по крайбръжия, изъ равнини, 

всрtдъ пустини, пtсъчни и водни. Но 

еднil особена близость, особена чистота 

на образа си и символично откров~ние 

крие тя за насъ въ планината. Може и 

тукъ гласътъ на човъка да потъне въ 

мълчанието; или пъкъ ще изчезне съ 

пометената отъ бурята следа и устре

ма на нt.кой „още единъ". Но тt.зи, за 

които планината е родна, тtзи, които я 

обичатъ и дирятъ, тtзи, които я нами

ратъ всрt.дъ самата нея или въ самитt. 
себе си, моrатъ да отправятъ къмъ нея 

своя въпросъ. 

Вълнува ни сii'iщината на нейното от

ношение къмъ насъ и на нашето къмъ 

нея; отношението на двет·J,, сложн.-1 вслl'.

чини: планина и човt.къ. 

Най-първо, за планината. Тя, наисти-

11а, нъма едно особено, отдtлно отноше

ние къмъ човt.ка. Тя самата е единъ 

~:ii'icъ отъ тt.лото на цtлата природа, а 

и последната за човt.ка е само срtда; 
въ нея той се заражда, въ нея се раз-
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Д-ръ ЕМАНУИЛЪ ШАРАНКОВЪ 

топява. Промt.нлива въ миrновенитt. и 

мноrовtковнитt. си прояви, тя, въпрt.ки 

тt.хъ, презъ всt.ко време, винаги, остава 

еднаква за човtка - незаrледана въ не

rовитt. пожелания и упования. Защото, 

ш1анината никому не е предлагала съ уча

стие каквото и да било; никому не с-= е 

насмихвала нарочно, за да разтопи Mii'i
кara на едно сърдце. Не отъ съчувствие 

понt.коrа задържа живота въ едно чо

вt.шко тt.ло, протt.rайки му люляната 

отъ вtтъра тревица; нито пъкъ, облада

на отъ справедливъ rнt.въ, погубва дру

гиго по ронливит1, скали или ro при

спива въ ледената си пазва. 

Не! Планината е чужда на човtш

кото страдание. Тя е нt.ма, тя е безраз

лична. Нейното отношение къмъ човt.ка 

е едно безстрастно себеотдаване. Сти

хийно разгъната и стихийно застина.1а, 

не съща, тя не желае, тя не знае; тя и 

не може. 

Отъ времето, когато rънкитt на зем

ната кора още не еж били назовани пла

нини на никое човtшко наречие, но ве

че, не тъй силно парещи, Cii'i били опора 
за стiriпалото на живитt. Сii'iщества, плани· 

ната е всетака безучастна спрямо чо

вt.ка. Най-разнообразна, преливаща се 

въ своитt. прояви, непромt.нлива, еднак

ва въ своето отношение: не любяща и.1и 

приютяваща, нито даже безпощадна и.1и 

жестока; не - само безразлична. Това е 

нейното отношение. 

Много врати трtбва да притвори 

човtкъ въ своето вжтрешно изживяване 

между първичнитt., тъмни влечения, зо

вещи къмъ слiшо подчинение или къмъ 

необуздано завладяване и между спо

койната, всепроникваща мисъль, за да 

му остане едно виждане, при което, безъ 

ушитt му повече да долавятъ, безъ уста

та му повече да мълви - той знае. 

А човt.кътъ съ неговия вжтрешенъ 

свt.тъ, съ неговата душа и неговото азъ, 

какво отношение изгражда той къмъ 

nланина1а? 



Да проникнемъ за мигъ отъ осезае

мото къмъ невидимото; да подиримъ чо

вtка въ живия човtшки организъмъ. 

Сложна верига отъ кости, гладко 

смазвана въ ставитt, използва безшум

но силата, която дреме въ мускулнитt. 

маси. Неуловимо устроенъ и пропиващъ 

ЦЪJIОТО тtло механизъмъ следи и под

държа равновесието и хармоничния при

ръстъ на живото сжщество. И тъзи ос

новни изходни начала, изграждащи само

опредtлянето и насочването на всъки 

отдtленъ човtкъ, заложени неизмънно 

въ жизненото тъсто, еж взети за всъки 

отдtленъ случай въ различно отноше

ние, обработени еж при всъки отдъленъ 

случай качествено различно. 

И всъки отъ насъ, насочванъ отъ не

съзнателни и съзнателни психични меха

низми, използувайки най-широко всич

китъ си сътива, втопява своето тъло въ 

безкрайната редица отъ приятни и не

приятни усъщания и преживявания, за 

да подчертае така своя жизненъ опитъ. 

И при непрестаниня докосъ съ външна

га сръда, незабелязано, неусътно се 

очертава и изгражда личностьта съ ней

ното съзнателно отношение спрямо нt

щата, съ душевнитъ качества, които да

ватъ особенъ обликъ на всъко едно чо

в·вшко сжщество и които изплуватъ 

надъ тъмната инстинктивна, неосъзната 

негова природа. 

Създадена чрезъ единъ такъвъ непре

станенъ допиръ съ външната сръда, дУ· 

шата сякашъ сама съдържа въ себе си 

ц·влия свътъ, представенъ като сложна 

спойка отъ преживявания. Душата включ

ва въ себе си сбора на всички нъща, ви

дени отъ различна висота и съ различна 

нснота. А външниятъ свътъ остава OH:J· 

ва, което не може да се включи въ едно 

азъ. Вънъ отъ насъ остава цълата приро

да. Но граннцитв на азъ и на външния 

свътъ не еж винаги рtзко изрtзани, мно

го пжти преминаватъ незабелязано една 

пъ друга. 

И самитъ ние, споредъ степеньта на 

душевното ни оразличаване и съвършен

tтво, споредъ качествено различната тън

кость и задълбаване въ прежнвяванетп, 

познаваме различно свъта. То е, защото 

зсъки отъ насъ П9вече или по-малко крие 

възможности за различни предълни на

прежения и постижения. Преди всичко 

тълесната структура на човъка съчетава 

въ най-различно съотношение основнитъ 

елементи на физическата сила лов

кость, груба сила и издържливость. Всt

ки душевенъ миръ пъкъ бива пропитъ и 

подчиненъ на присжщъ нему темпера

ментъ. И всtки не въ еднаква степень 

успъва да се откжсва отъ себе си, да за

бравя себе си, да се слива съ мълчанието 

на свtта, да постига единение съ привид

но мъртвата природа. По този пжть, 

стръменъ, неравенъ и зовящъ нагоре, би

ва разпъвано на кръсть човъшкото мо

жене. 

Наистина, въ планината се 

цълостната природа на човtка. 

разгжва 

Защото 

ннкжде, както всръдъ планината, неудо

волствието отъ смазващата умора и ра

достьта отъ превъзмогване чрезъ крайно 

напрежение на редъ опастности, гранич

ни съ смъртьта, не се преплитать тъй от

близу и съ такъвъ размахъ съ всички 

оттенъци на душевното колебание, за да 

усилятъ или отслабятъ едно чувство на 

приятно или неприятно изживяване. 

И тукъ прозира двойната борба 

външната, завършваща било съ развятъ 

флагъ срещу гърдитt на вселената, било 

съ кръстния знакъ, насочващъ къмъ из

бледнълата следа на недовършения под

вигъ; вж1решната, борбат·а между човt

кътъ самъ съ него. 

Закърменъ съ тревожния споменъ и 

гнетящето чувство за единъ прародител

ски, първиченъ, смразяващъ страхъ, ко

гато стихии еж връхлитали всепогубва

ще върху едно едва пробуждащо се съ

знание, човtкъ израства въ самия. себе си 

н чрезъ самия себе си съ една воля за 

борба, съ една воля за надмощие, за по

стигане красота, съвършенство. 

И таинственото: нагоре! къмъ върха!, 

е знакъ на дирено освобождение, на от

кжсване отъ тъмната, слъпа и слаба чu

вtшка природа. Всрtдъ планинското без

мълвие, надвесенъ на скалитt, всtки раз

лично изживtва и различно постига вжт-
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решно това свое превъзмогване надъ соб

ствената му природа. 

Изъ разтворената душа литватъ на

вънъ земнитt. желания, земнитt. тревоги 

н възторзи, понасятъ се надъ скалисти

тt. бърла, изчезватъ въ свt.тлината, въ 

мигъ отново се разливатъ по прозрачния 

ледъ или замиратъ въ пазвата на нt.кое 

планинско око. 

Къмъ мъртвата природа полита дУ· 

хътъ на човt.ка, одухотворява я - всt.

киму неговото! -- и завежда съ нея нt.мъ 

разговоръ на дирене, намиране, отърсва

не; на искане, можене, постигане. 

АЛПИЙСКИ ПИСАТЕЛИ (2) 

ОЙГЕНЪ ГВИДО ЛАММЕРЪ 

Въ пантеона на планинарс1<ата ми· 

съль, отъ нейното първо просвt.тване до 

нашитt. дни, безспорниятъ първожрецъ 

е професора Ойгенъ Гвидо Ламмеръ. Той 

не остава само ненадминатия отъ никого 

майсторъ на алпийската мисъль ~ било 

като стилъ на вt.рно предаване прежи

вt.вания или пъкъ като увличащи съ ДЪJI· 

бочината и правдивостьта си сжждения. 

Високо надъ цвt.товетt. на мисъльта му 

грt.ятъ звездитt. на неговитt. дt.ла въ 

планинитt., всt.ко едно отъ които е под

вигъ. Защото, наистина, Ламмеръ при

над.JJежи къмъ малцината, чиито имена 

еж тt.сно свързани съ завладяването на 

Алпитt. и всt.ка отъ стжпкитt. на които 

въ планинитt. значеше постижение и под

вигъ. Едно „високопланинско особено 

явление" нарича въ своята класическа 

книга „Завладяването на Алпитt." Вил

хелмъ Ленеръ появяването на Ламмеръ 

въ планинитt., изброявайки безкрайната 

редица отъ първи изкачвания и премина

вания, които той нарече свои въ история

та на алпинизма. 

Но не като борецъ въ планината иска

ме да представимъ Ламмеръ ние. Подоб·· 

но описание би принадлежало къмъ една 
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Очертава човt.шкиятъ устремъ едно 

отношение на дирене и постигане една 

неосъзната изповt.дь. 

Единъ стремежъ за вжтрешно себе-

намиране. 

И това го преражда. 

Единъ стремежъ за себеутвърждаване. 

И това го окриля. 

Наистина, такова остава отношението 

на човt.ка къмъ планината: отношение 

на страстно дирене, отношение на не

стихващо стремление за себена~шране и 

себеутпърждаване. 

„Върхътъ и азъ - ние с~1е си 

достатъчни". 

редица очерки на най-голt.митt. свt.товни 

алпинисти, отъ която Ламмеръ сигурно 

нtма да липсва. 

Ламмеръ има една слава, която остава 

само негова и която - калкото повече по 

време неговитt. дt.ла се отдалечаватъ въ 

миналото - се издига все повече не само 

като вдъхновена проповt.дь, но и като ед

но смt.ло пжтеуказание, което има всич

китt. достойнства на единственото вt.рно 

предричане. 

Въ последнитt. две десетилt.тия ю1 ми

налия вt.къ, следвайки общото ниво на 

европейската култура, планинарството -
този възвишенъ и издигнатъ по разма.хъ 

и постижения походъ на човt.чеството 

къмъ върховетt. на красотата ~ заплаш

ваше да се провали въ профанацията на 

едно трt.зво ваканционно удоволствие, 

ограничено въ тt.снитt. рамки на измис

лени нравствени повели и технически пра

вила, последнитt. често пжти изразъ на 

завладялото собственитt. имъ автори без

силие. Започна да се говори за позволе

ность и моралность, за трезвость и науч

ность, за „обективни" и „субективни" опа

стности въ планинитt. и т. н.: на кжсо, 

духътъ на сухия рационализъмъ се бt. 



промъкналъ и въ редицитt. на ппанина

ритt. и посегна да задуши - уплашенъ 

отъ дотоrавашнитt. завоевания и филис

терството на силно респектираното обще

ствено мнение - всt.ко хероично посt.rа

не къмъ нови хоризонти и планинарски 

възможности, които надминаватъ „адми

нистративно" допустимото ниво. Създаде 

се цt.ла „трезва" школа, която предпис

ваше кое изкачване е полезно и морално 

и кое не, кои опасности трt.бва задъл

жително да се приематъ за такива, и кои 

не, какъ да се практикува планинарство

то, за да носи „полезни" резултати и да 

не се излага предъ „обществото", какъ 

въобще да се схваща и изповt.два стре

межа къмъ планинитt. и пр. Всичко оста

нало бt. неподчине,ше, ересь, авантюри

зъмъ или самоубийство, подлежащи на 

безмилостно литературно или организа

ционно аутодафе отъ „официалното" рж-

1,оnодство. 

Срещу този застой въ планинарската 

мисъль и дt.ло, срещу всt.какво опекун

ство и школщина въ планинарствотu 

Ламмеръ издигна високъ rласъ на про

тестъ и призова младитh поколt.ния 

къмъ волното дt.ло въ планината, което 

не признава школа, правила, моралъ, 

когато се бори за вt.неца на безсмър

тието, а търси само огъня на победата и 

ликуващата радость на постижението. 

Ламмеръ самъ отиде съ отворени гърди и 

пламтящо сърдце въ планината и, търсей

ки съзнателно опасностьта и трудното, 

палt.ше единъ следъ друrъ лампионитt. 

на страхотни победи надъ J1еденитt. ве

ликани, премt.стилъ грзющитt. на чо

вt.шкото можене до неподозирано кра

енъ предt.лъ. 

И Ламмеръ успt. -· въпрt.ки общото 

тогава отрицание къмъ него - да отво· 

ри пжтя на планинарската м л ад е ж ь 

къмъ нови възторзи и истинско, а не 

предписано, планинско опиянение и да 

осигури по тоя начинъ едно достойно 

развитие на планинарството, което въ 

наши дни завърши съ чудовищнитt. по

стижения върху северната стена на Ма

терхорнъ и Гранъ Жорасъ. И сега Лам

меръ съ право може да претендира да е 

бш1ъ предвестника и предтеча - съ ми

съль и дt.ло - на новата пролt.ть въ 

планинарството, чийто цвt.тове растатъ 

вече върху леденитt. чела на далечннтt. 

хималайски първенци, и на третия зла

тенъ периодъ въ неговото развитие, кое

то скжса окончателно съ трезвата школ

щина и се впусна по пжтя на единъ въз

родяващъ и вестящъ истински животъ на 

духа романтизъмъ, вливащъ освежител

ни сокове въ уморения духъ на всеуби· 

ващата съвременна европейска техниче

ска цивилзация. 

Днесъ Ламмеръ е признатиятъ първо

жрецъ въ храма на планината, който -
макаръ и замt.нилъ пикела съ перодръж

ката - гледа съ очитt. на вt.чномладия 

С'lремежъ къмъ крайнитt. човt.шки хо

ризонти, задъ които започва надчовt.ш

кото, онова, което е царството на мал

цината избраници и къмъ което въ сжщ

ность презъ своя походъ въ планинитt. 

всички се стремятъ. Книгата на Лам

меръ „Юнrборнъ" (Изворъ на младость, 

претърпt.ла вече три издания) не е да

,1ечъ отъ това, да стане библията на 

всt.ки планинарь. 

Ламмеръ - считайки се самъ „мла

дежь въ бt.ла брада" - посвещава своя· 

та книга на младитt.. На тt.зи, които 

има тепърва да начертаятъ следитt. на 

своя победенъ животъ въ планинитt. съ 

дt.ла и които, възкресявайки вt.рния 

планински идеалъ, ще отидатъ по-да

лечъ отъ личното изживяване къмъ син

тезата на личностьта съ обществото. 

,,Въ почтителна любовь те поздравля

вамъ, днешна и утрешна младежь, азъ 

ти вt.рвамъ, азъ ти се надявамъ": презъ 

цt.лия си животъ Ламмеръ се е обръ

щалъ само къмъ тази обична младежь, 

свежа и непоразена отъ живота, която 

моли да го следва въ планинитt., да се 

бори, страда и радва съ него тамъ. 

Не единъ простъ разказвачъ на пла

нински преживt.вания и случки е Лам

меръ. Всt.ка стжпка, всt.ко видение, всъ

ка победа въ планината е за него по· 

водъ да се замисли, да обоснове своето 

дt.ло и да оправдае своя моралъ. И за-
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това той е не само писате.~ь, но и фиJIО

софъ съ завършена система отъ миро

възрtние, вtра и нравственость, които 

можемъ да разберемъ само като цtлост

но явление. 

Въ всtки неrовъ редъ звучи острата 

критика на трезвото и научно схващане 

на планинарството, което схващане 

успtва да стигне само до здравното въз

действие на планината и до неетичното 

и просташко удоволствие отъ удовол

ствието. Ламмеръ иска всецtло отдаване 

на планината, прозирането до нейната 

крайна символика и почувствуването и 

като единъ другъ свtтъ, къмъ който да 

се приобщимъ - чрезъ последнитt уси

JIИН на духа ни ~ е най-rолtмата ни 

радость. 

,,Въ тази смисъль трtбва да ме че

тете, да дочуете отъ редоветt ми вика 

къмъ свnбода, силна личность и вжтреш

на истинность". Свобода на всtки, който 

плаща съ заплахата за собственин си 

животъ плnдоветъ на постижението, 

личность, която се обагря само отъ пла

МЪJ{а на дtлото и вжтрешна истинность, 

r<оято следва завета на собствената си 

сждба - това еж наистина скрижалитt 

на една велика планинска вtра, къмъ 

която Ламмеръ ни зове. 

Цtлинтъ устремъ на човtка въ шrа

нината е насоченъ къмъ достигане 

единъ по-висшъ свtтъ, който не е не

одушевения миръ отъ безсъдържателни 

форми, а истинската свtтовна красота, 

родена въ J1юбовь и съвършенство. 

,,Борбата на планинеца", казва Ламмеръ, 

„не е д.оуrо, освенъ символъ на неговия 

стремежъ къмъ Чистото и Единното" 

(стр. 37). И така разбрания устремъ не е 

насоченъ къмъ мъртвия свtтъ на засти

налата материя, която поради физически 

свойства представлява изгодна и прият

на обстанпвка за човtшкото проявление, 

а всtки елементъ отъ нея е частичка 

отъ rолt.мата символика, въ която човt

кътъ бавно прониква и я овладява, 

обръщайки я въ притежание на своя 

духъ. И въ тоя процесъ на непрекli'iсна

та борба съ символиката на планинския 

миръ, чов'hкътъ си създава образи, 
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чрезъ които изживява срещата си съ 

него. 

,,Нtкои духовнобедни критици нари

чатъ подобенъ антропоморфизъмъ без

вкусенъ, детински, особено стария оби

чай на аJшиниститt да предсатвятъ вър

ха 1<ато nооящъ се, накрай поваленъ 

противникъ. Но въ моментъ на борбата

та това е една чувствителна психическа 

помощь: чисто абстрактното единодей

ствие на прости, физически явления, ко

гато азъ се измарямъ, въ моята мито

създаваща фантазия се обръща въ едно 

драматично искане и заплашване на де

мони, които азъ побеждавамъ стжпка по 

стжпка; тъй като тtзи сили еж милиони 

пжти по-rолtми отъ моит-t, моето субек

тивно чувство за силата ми расте, щомъ 

като rи ПDевъзмоrвамъ, то даже може 

да се обърне въ единъ видъ опиянение. 

Не се касае тука за правилностьта на 

обяснението, а за основния тонъ, който 

звучи въ цtлата пtсень за планината, 

която Ламмеръ пtе въ своята книга. 

Ламмеръ Q мистикъ и то въ пълната 

смисъль на думата. По убеждение и 

мироrледъ той отхвърля изсушаващня 

нсичко материаJшзъмъ, който навсtкмд~ 

вижда проява на грубото, на физичното 

и затова надм-tнно и наивно в-tрва, че 

л е с н о може да го обясни. 

Въ планината отхвърлянето на все 

знаюшия и м;;,дъръ рационализъмъ, 

обаче, се изразява въ отричане rосп1)д

ството на страх.~ивия р а з у м ъ и 

вслушване въ r.iaca на под с ъ з на

нето: при срещата съ сждбата, коят•) 

тъй често ни се изпрtчва въ планr~ната, 

разумътъ се оказва несъвършенъ и без

силенъ да подскаже вtрния пжть --- т1.1-

зи, който води къмъ дtлото. Тогава 

именно човъкъ се подчинява на единъ 

вжтрешенъ rласъ, който идва отъ под

съзнаю1ето, отъ областьта на нашнт-t 

най-прости и сжщевременно най-ни:ши 

чувства и който безпоrръшно нн сочи 

пжтя, по който желанията биватъ urpt.
ни отъ свtтлинатата на сбждвзнет.:). 

Хладната аргументация на разума, без

численитt негови научно обосновани до

води не струватъ колкото едно трепва-



не на това подсъзнание и тt биnатъ от

хвърJiени и потжпкани въ мигъ (11Ъ 

таинствениятъ шепотъ на гJiat:a отъ nж

трешностьта, който подчинявз вJiастно 

волята ни и насочва погJiеда и "Р ыз1,та 

ни къмъ кржгозоритt на нидчмо непо

нятното. ,,Нека скучнитt теоретици и 

моралисти на ш,анинарството ме разпж

ватъ колкото щатъ, азъ служа на единъ 

по-висшъ господарь отъ п.~анинар:ката 

теория, азъ слушамъ съ страхоnочнта

ние таинственин гласъ, който звучи 01ъ 

моето подсъзнание, днесъ напщмщъ, 

утре възпиращъ" (стр. 43/4). ,,Нс~.:ъ:шз

телното", П!Jодължаnа на сжщотn иtс10 

Ламмеръ (ст!). Л.7) ,,въ нашит·\, подбуди 

и въ rждбата е винаги по-умно отъ ума 

на умнитt ... " или „Азъ не се моля ни

кога ... Моята молитва е друта: RЪ 

дълбочинитt на моето сжщеоао ·.зъ се 

стремя да доловя сждбата си, която за 

менъ е истинското Добро, а биJiа тя 

страдание, изпитание ИJIИ смърть. И то

r ава азъ (:е подавамъ на тази висша во

ля биJIО съ мощно действие или съ спо

койно отдаване" (стр. 95-6). 
Сждбата ни идва отъ чертозитt на 

Та и н с т в е но то, на Н е и з в е с т

н о т о, онова, което атомизиращата вс·t,

ко явление и сжщество наука не е по

знала и овладъла и което остава послед

ния интересъ за смъртнитt на земнта. 

„Действително, ние всички се стремимъ 

къмъ вжтрешна яснота и външно зна

ние, но тежко на т·взи, които еж при

ключи.ли вече, които еж прозрtли всичко, 

за които нtма вече нищо тайнствено: тъ 

еж наистина свършени, бедни и изхабе

ни ... ,, ( стр. 47-8). Тtзи, които еж пре
станали въ планината да виждатъ цар

ството на тайнственото, на неизвестното, 

за които не чувствуването и преживъва

нсто, а обяснението и знанието еж всич

ко, сами се ограбватъ отъ най-скжnото 

и ценно nреживъване на човtка: да сt
щашъ какъ духовнитt ти очи търсятъ и 

проникватъ въ слънчевия отвъдъ. 

Така планината постепенно бива от

дtлена оть своята материя и застава 

предъ насъ като образъ и идея. Об

разъ на едннъ свtтъ, навJ1tзълъ въ ко-

гото нашиятъ духъ неспирно търси соб

ственото си утвърждение и идеята за 

когото изпьлва нашия животъ съ сми

СЪJJЪ. Стремежътъ къмъ този планински 

свtтъ така се обръща въ една изпъJ1не

на съ страдание борба между ма

т е р и а л но то и дух о в но то, меж

ду висшето и низшето. Материалното 

трtбва да бжде превъзмогнато, за да 

възликува духовното. ,,Който мисли ка

то мене мистично и може да гледа по

дълбоко, нему всtка картина и форм11 

еж сжщевременно истина и сжщность: 

животътъ тогава е наистина вtчна бор

ба на висшето, душевно-духовното надъ 

демонията на низшето, на материа.'!

ното ... " (стр. 36). 
Съ това Ламмеръ достига посJiедния 

въпросъ на въпроситt за човtшката 

промисъль не само въ планината, но въ 

цtлия обсtгъ на човtшката проява. И 

тука е сжщественото отъ неговия край

но и д е а л и с т и ч е н ъ м и р о г л е д ъ, 

който едничекъ е въ състояние да пре

върне всtко постижение и всtки резул

татъ въ духовно блаженство. Но вед

нага следъ него следва: ,,Ние, мистици

тt, не можемъ да бждемъ блажени само 

по източно-индийски въ съзерцание на 

Бога - има друго, по-голtмо блажен

ство: въ действието ... " Ето го впро
чемъ Ламмеръ предъ загадката за вж

трешния смисълъ на всt.ко човtшко 

дtло, независимо отъ неговата идея и 

нравствена оценка. Защото всичко въ 

сжщность, което Ламмеръ ни разправя 

за своитt планински дни, е а п о те о з ъ 

н а д t л о т о. То е, което покрива съ 

б~зс~ъртие всtка човtшка дейность, 

всtко човtшко творчество и особено 

това на духа, то е, което дава крайната 

ценность на всичко постигнато и пред

извиква и храни нашата духовна ра

лость. Но „кжде лежи това, което пра

ни всtко постижение или дtло така 

своеобразно спрtмо всичкитt явления на 

този свtтъ ?" - и отговаря си Ламмеръ: 

„Доколкото зная, още никой мислитеJ1ь 

не е посочилъ на това, че чрезъ нашето 

дtло ние влизаме безвъзвратно въ вал

халата на Абсолютното. Всtки шr1ть, ко-
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rато презъ мжки 

първото изкачване 

предъ моитt очи 

съмъ си извоювалъ 

на НЪl{ОЙ връхъ, 

свtтваше съ огненъ 

надписъ: сега съмъ по-силенъ отъ бо

жието всемогжщие. Никое божество не 

може да направи извършеното неизвър

шено. То може да обърне менъ и плани

ната на прахъ, то може да потопи - за

ради проклятието на нtкой пtвецъ -
постижението ми въ вtчна забрава или 

да го изтрие отъ собствената ми па

меть; но предъ гранитната стена 1-1а на

правеното е безсилно и неговото все

могжщество: д t л о о с та в а н а п р a
fl е н о. Хората могатъ сжщо така да до

казватъ, че другъ е б:мъ преди мене по 

ржба на Олпереръ, тt могатъ да обявятъ 

ИЗl{ачването на планинитt за съвършено 

безценно и нищожно, тt могатъ да се 

учатъ отъ Айнщайнъ да считатъ време

то за относително, отъ Кантъ - про

странството и времето само за прости 

форми на човtшl{ото възрение - д·вло

то остава направено, това никакви фо

куси на мисъльта не могатъ да из

триятъ ". (стр. 17). 
Рtдко въ цtJ1ата свtтовна планинар

Сl{а литература съ таl{ава яснота и дъл

бочина е посочена причината на онзи 

блиl{ащъ изворъ отъ огнена радость, 

която обзема човtl{а въ планината, 1{0-
гато той постигне нtщо, издигнало се 

въ съзнанието му l{ЗТо пробJiемъ на ду

ха му. Отъ горнитt думи прозира - ма

каръ не казана - и другата причина на 

тази радость: а тя е, че спрtмо степень

та на постигане поставената задача и за

вършено дtло човtl{ъ мtри собствената 

си ценность и въ сътвореното дtJio той 

намира утвърждението на самия себе си. 

Жаждата за дълото, 

се разгаря съ вида на 

обаче, l{Оято 

всtки връхъ 

и се утоJiява съ неговото превъзмогване 

кnто символъ на непостижимость, и l{ОЯ

то тъй ярко и пламтящо ИЗПЪl{ВЗ въ пла

нината, въ сжщность допълва завърше

ния образъ на истИНСl{ИЯ човtкъ. Лам

меръ преписва тона на ц·вJ1ата европей

ска l{ултура и съ право. Защото въ С<'i'iщ

ность културната история на човtчество

то не е история на неговия гладъ шш 
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на стремежа му l{ЪМЪ материални придо

бИВl{И, нито ПЪl{Ъ на удоволствията му, а 

е история на непрестанното посtгане на 

неговия духъ l{ЪМЪ завоевания, l{Оито 

взематъ винаги образа на дtла. ,,Азъ 

мислн, истинсl{иятъ човtкъ не е едно

страненъ, той живtе само наполовина 

заради пасивната наслада (l{ато напр. на

сладата отъ кра-::ивото ), останалата поло
вина отъ живота е посветена на дtлото. 

И културната история ни учи, 1{3КЪ чо

ВЪШl{ИЯЪ родъ се е издигналъ отъ бед

ни пещерни обитатели до господари на 

земята: не чрезъ мързеливата наслада, а 

чре3ъ непрестанната борба срещу про

тиводействащитt природни сили . . . И 
не ли именно въ ПJIЗНИНСl{ОТО ДЪJIО се 

проявява тази l{ултурно-историчесl{а бор

ба pt,дl{O чисто и красиво?" (стр. 125). 
Дtлото е, което завършва и дава вж

трешния смисълъ на всtl{и положите

ленъ и поJ1зотворенъ животъ, то еднич

ко устоява на времето и на всtка смърт

ность. И този, l{Ойто е усп·влъ да се 

вмъl{не въ чертозитt на неговото без

смъртие, той наистина е станалъ прите

жатель на най-голtмата духовна цен

ность и заедно съ това е завършилъ 

собствения си образъ. ,,Така постепенно 

въ мене кристализира идеала на алпини

ста - това е хармоничниятъ човtкъ, 

съвършената натура", (стр. 160), изгра

дена върху едно духовно равновесие, 

издигнато висоl{о отъ собственитt по

стижения и дtла въ живота. 

Отъ тази гледна точка Ламмеръ от

сжжда правото на всtки моралъ, на всt

ка постжпка въ п.1анината. Пжтътъ къмъ 

дtлото не е пжть на скрупули и прави

ла, на предписания и норми, още по-маJI

ко, l{ОГНто тt еж измислени отъ безси

:шето и страха, които често пжти се по

криватъ съ мантията на чисто естетич

ното отношение I{ЪМЪ пJiанината. Въ пJiа

нината има, обаче, единъ мораJiъ: мо

раJiътъ на смtлостьта да посегнемъ 

1{ъмъ висинитt, l{ЪМЪ обJiасти дотогава 

непрсстжпни за човtка и съ това да 

утвърдимъ неговото нJiадение върху 

всичt<О, до което човtкътъ се домогва 

съ сетнитt си си.1и. Останалото не е мо-



paJJЪ, а полицейски защитена отъ опас

ности човъшка фигура, която сжществу

Еа, но не оставя следи, която живъе, 

но не зав.JJадява . . . ,,Така безпоJ1ез

ность, като алпинистски моралъ, това еж 

rп измислили на кафе и при пJ1етене на 

чорапи стари жени. Хазартътъ съ живо

та не билъ мораJ1енъ, ходенето безъ во

д::~чъ било неморално и т. н. Вие тръбва 

да знаете, прияте.JJи, че моралътъ на пле

тачкитъ и евнуситъ не познава J1Икува

щето „да", единъ МJ!адежки императивъ, 

но като анrJ1ийската гувернантка мър

мори винаги „недей". На това, обаче, азъ 

съмъ се см1,лъ винаги. Попнтахъ пикела 

си: ти имяшъ ли моралъ? Но той се 

забинаше еднакво безстрашно и сиrу

ренъ въ победата на морални и неморал

ни м·вста. Попитахъ гарвана отъ пусто

ша, но той изпусна кръсъченъ смъхъ и 

заяде не'Моралната си плячка. Попитахъ 

бурята и тя изрева презъ зжберитt: 

братко, духни тамъ на долнитъ, за да 

имъ отвtешъ хартиено-парцаления мо

раJ1ъ и бжди rордъ да не се оправда

вашъ! Действувай само по твоя моралъ, 

по първичния потикъ на природата ти 

въ твоитъ гърди ... И което научихъ 

отъ планинската буря, то Ви го извик

вамъ: действайте немораJшо , въ свобод

но и гордо презрение! Не сJiушайте 

никого, освенъ закона на вашата вж

трешность. Това е указанието за утре!" 
(стр. 123). На това мtсто, обаче, ние дъJI
жимъ едно предупреждение, защото 

rорниятъ цитатъ може да се укаже раз

вращаващъ за нашето ниво. Моралъ ту

ка не значи общо поведение, което спа

да въ об.11астьта на нравственостьта и 

етиката. За пJiанински моралъ тука се 

говори въ смисълъ, доколко е позволено 

да се предприематъ изкачвания и туро

ве съ огледъ на разполаrаемитъ сиJiи. 

И не всъки може да си позвоJiи да има 

мopa,JJa на Ламмеръ: само този, който въ 

гордо презрение веднажъ е срещналъ 

смъртната опасность въ планината и и е 

противопоставидъ успtшно сидитъ на 

своя духъ и своята физика, само той мо

же да постжпва съгласно принципа 

,.п о з в о л е н о е т о в а. к о е т о с п о-

.1 у ч в а." За всички останали, които еж 

още въ началото на една изискана пла

нинарска техника, която едничка може 

да позволи сериозни предприятия, ва

жатъ правилата; да създаде нови прави

ла може този, който владъе старитt. 

И тука идва мtстото, кждето тръбна 

да отбележимъ, че този моралъ и тtзи 

тенденции на Ламмер'овото дtло въ пJiа

нината нъматъ нищо общо съ нtкакво 

„спортно" развитие на планинарството 

ИJIИ съ „спортни елементи" въ ш~анинар

ството. Никой повече отъ Ламмеръ не 

cJiara ударението върху духовнитъ пре

живявания и придобивки на ПJiанината, 

за да бжде така зле разбранъ. И никой 

не е повече срещу лишения отъ вс·вкаюю 

духовно съдържание спортъ, който се 

радва на цифрови постижения и апло

дисменти тамъ, кждето истинскиятъ пла

нинарь остава самъ съ себе си въ най

тру днитt часове на своя животъ. За над

преварването въ ПJiанината Ламмеръ има 

едно едничко мнение, че то е печаленъ 

спортъ, ,,на когото планинитв случайно 

еж писта" (стр. 124) и че „тичането къмъ 
рекорди на бързина" е най-неалпинист

ското, което той познава (стр. 230). 
По този пжть - а дълъrъ е билъ 

пжтя на Ламмеръ въ ПJiанинитt! - Лам

меръ стига до своята изповtдь като 

планинарь, която остава една отъ най

троrателнитt изповъди на единъ плани

нарь въобще. Не принципи и правила 

установява въ нея той, които желае да 

предпише на друrитъ, а единъ троrващъ 

разказъ на лично развитие въ планината 

четемъ ние, който увлича съ своята дъл

бочина и истинность. Не е възможно да 

се предаде величието на тия редове, кои

то издаватъ моr жщото издигане на една 

личность отъ слабиfl с,JJучаенъ зритель на 

планината до нейния похититель и отъ 

бедния духовно човъкъ до стигналия 

висшитt граници на смъртното прозре

ние . Отъ тъхъ ние ще вземемъ само три 

очертани фази, които изглежда всtrш 

п.ланинарь несъзнателно да преминав:Э. 11 

нзживtва въ своя животъ. 

Въ началото е запознаването съ пла

ниниа, изпъJIНено съ очудване и възхи-
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щение отъ единъ новъ свtтъ, въ който 

има други закони и друга красота ,, ... да 
r ледамъ" разправя Ламмеръ „какъ бру

тално природата горе смазва всtкаъвъ 

животъ, да чувствувамъ, какъ безми

,1остно зимната снtжна буря смразява 

тtлото ми, какъ падащиятъ камъкъ сви

сти край мене, преди всичко откритата 

Еражда срещу всtка цивилизация и бо

жествената безцелность на алпийската 

пустиня ... " (стр. 155). После идватъ 

годинитt, когато чов·l,къ решава актив

но да се намtси въ този свtтъ и вtренъ 

на в·Ьчния му заветъ да се опита да го 

завладtе и подчини и го направи свое 

притежание. Това Cii'i точно годинитъ на 
борба, когато планинецътъ слага цвъта 

на своитъ сили въ усдуга на поставе

нитt. си цели и задачи. И въ тъхъ имен

но той се среща и опиянява отъ опас

ностьта и дt.лото, защото само презъ 

тtхното огнено изпитание той достига 

победата." Тогава, обаче, се прояаюза 

споменатата радость отъ опасность га, 

стремежътъ да се движа по острието 

на ножа, все по-сИJ1енъ ... " (стр. 156). 
И това е огнената баня, отъ която 

духътъ излиза заздравенъ и въз

радванъ. И тука Ламмеръ прави една 

характеристика на своята епоха, обър

ната въ духовенъ хаосъ, навtващъ само 

песимизъмъ, каквато характеристика 

мii'iчно може да се намъри въ нъкоя кул

турна история на нашитt дни. Единстве

на планината е била, която може да вър

не рnвновесието на човъка, да го осве

жи съ оптимизма, който се ражда въ 

нея и да го спаси отъ хаоса на град

ската цивилизация. Незабравими оста-

11атъ тия прочетени редове отъ този, 

кой1 о чувствува днесъ планинарството ка

то една брънка отъ общата ни култура и 

кой10 живtе съ проблемитъ на нашето 

време, изживtвайки ги съ всичката тра

гика и Сii'iдбоносность, на които пдани

ната може да ни научи. И най-накрая 

идва узръването и издигането до връз-

ката между свъта на неговата 

HOClb и външния свътъ на 
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вii'iтреш

нъщата 

(стр. 158-9), което е последния брtгъ 

на всъки планинецъ отъ неговото .'Iично 

развитие. Ламмеръ стига до прозиране 

БЪ душата на цълия свътъ, на който 

планинитъ Cii'i най-вдъхновенитt пред

ставители и до сливане съ нея като духъ 

и материя. И това не е нtкакъвъ про

сташки пантеизъмъ, който - теорети

чески, съ нормаленъ пулсъ на сърдцето 

- търси да „обяснява" свtта. Не, това 

с . . . не, нека и тука оставимъ Лам

меръ да каже: ,,Това е религия, това е 

ежечасно новотворящъ митъ, това е пое

върнала се на истина поезия, това е сим

фония, това е опиянението на линии и 

багри, но това е и философия - защото 

моята мисъль нtма защо да мълчи, тя 

става по-интензивна, по-конкретна, 

това е съзерцание и все пакъ е блажено 

потъване въ безкрайния свътъ на непо

знатото, на това, което не може да се 

познае. По външното се прояснява моя-

1 а в;ьтрешность и чрезъ посJ1едната раз
бирамъ душата на външния свtтъ" 

(стр. 159). 
Съ това Ламмеръ приключва и стран

с1ванията на своята мисъль, която - на

мtрила опорни точки въ самитt негови 

дtла въ планинитt - постига най-вис

шето прозрtние до последнитt истини, 

които Cii'i отсждени на човtкъ. ,,Тзка 

азъ намtрихъ въ планината отъ първия 

пжть и отъ то1·ава търся съзнателно: 

безкрайното единство и хармония но 

всички сили, патици и страни на моята 

вжтрешность, ка,,то и на всички си.1и и 

елементи на външния свtтъ въ себе си, 

така и на дветt групи помежду имъ. 

Докато нашата безкултурна циви.1изация 

днесъ разкii'iсва и изолира всичко, въ 

величавата, дишаща самото бnжестао пла

нинска природа всичко отдtлно се сто

пява въ единъ хармониченъ космосъ ". 
(стр. 159). 

Наистина, по-велико и по-драматично 

разбиране за ш1анината и за човtка nъ 

нея не може да ни се даде. На него е 

способенъ само Ламмеръ. 

Ст. Попозъ 



НАМАЛЕНИ 

ДИРЕКЦИЯТА НА Б. Д. Ж. Е ИЗДАЛА 
СЛЕДНАТА ТАРИФА ЗА ПРЕВОЗЪ НА 
П~'iТНИЦИ, БАГ АЖЪ, КОЛЕТИ И ПР. 
валидна птъ 1. маргъ н. г., която въ 

кратко предаваме, за ползване отъ чле-
новетъ на Съюза 

J. За посещения на историческитъ 
мъста въ БъJ1rария отъ групи, състоя
щи се най-малко отъ 10 души или ако 
се платятъ превозни такси за толкова 

пжтници, организирани безразлично отъ 

кого, гаритъ издаватъ бланкови билети 
с11мо за отиване или за отиване и връ

щане, по цениrъ на намалената тарифа 
за съответната категория пжтуване. Би

лети rъ горното намаJ1ение се издаватъ, 

когато п;,;туването се извършва до след

нитв гари или спирки: Асеновградъ, Ви
динъ, Враца, Габрово, Гавренъ (за Ги
генъ), Девня (за Марсианополисъ), ДоJ1-
на Махала (за Хисаря), Дрtново, Зq
менъ (за Земенския Монастиръ), Мадара, 
Орешецъ (за Бtлоrрадчикъ), Панагю
рище (за Оборище), ПJ111ска, Плtвенъ. 
Преславъ, Росенъ (за Никюпъ), Поморие 
(за Несебъръ), Рила (за Рилския мона
моrила), СRиленrрадъ (за Мезекъ), Сви
ЩОRЪ, 'Трапезица, Търново и Черепишъ. 
Вс·вка групс1 .трtбва да има свой водачъ. 
Бланков.итi; билети важатъ 30 дни. Пре
кжсване на пжтуването съ т·взи билети 

се позволява само въ гаритt, при които 
има забсJiежителни исторически мtста. 
Ако пжтунането се извършва презъ Со
фия, допуща се групитt да прекжсватъ 
пжтуването си въ София по два дни на 
птнване и два дни на връщане, срещу 

1~адлежна завtр1<а отъ гарата. 
2. Обиколни билети се издаватъ презъ 

цtлата година най-маJ1ко за разстояние 
отъ 1200 тарифни 1<иJюметра. 

Прекжсване на пжтуването по пжтя 
се позволява Р.'!-, Rсички гари, като както 

при пристигането, така и при отпжтува

нето, билета се подпечатва съ датния га
ровъ печатъ. С1юкътъ за пжтvване съ 
Т'ВЗИ би.1ети е 30 дни, включително да
тата на издаването. 

Обиколни билети се издаватъ и въ 
комбинация за п;,,;туване съ параходитt 
на ръчното крайбрtжно 11,11аване. 

Презъ времето отъ 1 май до 30 сеп
темврий се издаватъ обю<олни билети за 
пжтуване по желtзница и море презъ 
Варна, Бурrасъ. Превознитt такси до 
Варна и Бургасъ ИJIИ въ обратна посо
ка, се изчисляватъ съ 500/о намаление 
отъ ценитв на редовната тарифа за съот
петната категория влакъ. 

3. Празднични и срещу празднични 
билети се издаватъ презъ всъко време 

ПЖТУВАНИЯ 

на rодина1а по ценитt на редовната та

рифа, както за бързъ, така и за п;,,;т
нишки ВJ1акъ на разстояние до 125 та

рифни километоа. 
ПраздничнИ1:Ъ „У" билети се изда

ватъ преди праздника за всички влако

ве, които тръrватъ следъ J 1.30 часа на 

обtдъ, а въ деня на праздника за всич
ки ВJ!акове до ] 6 часа. 

Когато има два ИJIИ повече празднич
ни дни, които следватъ единъ следъ 

друrъ, срещу празднични билети се изда

ва~ъ презъ Rсички празднични дни, но 

наи-късно до Jб часа на пос ледни я 
праздниченъ день. 

Праздничнитt билети, издадени на 
праздника и срещу праздника важатъ 

за воъщане на праздни•шня и след

пuаздН!!•!НИя день съ съответната катего

рия влакъ, съ 1<ойто пжтника е пжту

ваJIЪ на отиване, като пжтунането следъ 

праздника трtбва да свърши най-късно 
до J ?.30 чаr.а на обtдъ. 

Когато има дsа Ю!\.\ повече празд
нични дни, Еоито следватъ единъ следъ 

другъ, връщането съ „У" билети може 
да стане, презъ който и да било празд

ниченъ день ИJIИ следъ праздничния 

день, обаче, въ последния случай пжту
ването трtбва да свърши най-късно да 
12.30 craca ~~ объдъ. 

4. Гаритt, между които въ празднич
ни и недtлни дни се пускатъ увеселител
ни влакове, издаватъ помежду си за 

тt.зи влакове билети по ценитt на ре
довната тарифа за пжтнишки влакъ, 
които важатъ и за връщане само въ де

ня на издаването, съ сжщитъ увесели

телни влакове безъ формалность. 
Когато два или повече празднични 

дни следватъ единъ СJ1едъ друrъ, ,,У" би
J1етИ1t, издадени за увеселите.r.ния вJrar<ъ 
въ първия праздниченъ день, важатъ за 

връщане и на втория праздниченъ день, 

само съ увеселителния влакъ, безъ фор
мадности. 

5. Отъ 1 юний до 30 с е п т е м в р и й, 
всички гари на Б. Д. Ж. издаватъ „Л" 
билети за отиване и връщане до доле

изброенитt лътовищни гари на всъки 
,1ЪТОВНИ l(Ъ, !(ОЙТО ще престои въ Jl'ВTO· 
uището най-мално 7 дни. 

Билетитв „Л" се изчис.чяватъ по уд
военитt цени на намалената тарифа за 
следнитt гари: Асеновградъ, Бабино
мало, Банкя, Баня, Берковица, Борущи
uа, Бурrасъ, Бtлово, Варна, Враца, 
Горна-баня, Доленъ Чифликъ, Дрtново, 
Земенъ, Изворитt, Казанлъкъ, Калояно
ва, Карлово, Костенецъ баня, Костади
ноно, Кръстецъ, Кюстендилъ, Ловечъ, 
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Лжджене, Панагюрище, Плачковци, По
морие, Рила, Св. Врачъ, Своге, Страл
джа, СтреJ:ча, Търrовище, Т!Уhвна, Чер
вснъ брt.rъ, Чепино и Ягода. 

Отъ ! юнмй до 1(! юлий и отъ 10 ав
густъ до 30 септемврий, лътовищнитъ 
билети за Варна се издаватъ по ценитъ 
на редовната тарифа и важатъ за оти
нане и връщане. 

Лътовищнитt билети важатъ за оти
ване и връщане до 31. октомврий 

Въ сила отъ 1 мартъ т. r. всички 
лица, които пжтуватъ съ намаление, 

трtбва да иматъ полицейски или други 

легитимации съ портретъ( ученически, 
туристически, ловджийски, с п е сто вни 
книжки и по.). • 

За по-младитъ отъ 17 години легити
ыации не се изисквап,. 

клоновъ животъ 

СОФИЙСКИ КЛОНОВЕ 

Въ общото си годишно събрание на 26 
того клонътъ „Еделвайсъ" е избралъ но
во настоятелство въ съставъ: председа

тель: Ради Василевъ, подпредсед.: Ц. Це
ковъ, секр.: Христо Богатиновъ, касиеръ: 
А. Зайдманъ, домакинъ Ат. Атанасовъ и 
съветници Ковачевъ, Ганчевъ и Оскаровъ. 

На 5 февруарий е избралъ ново на
стоятелство и клонътъ „Планинецъ", как
то следва: Кирилъ Чолаковъ председа
тель; Никола Тепавичаровъ, подпредс.; 
Никола Китанозъ, секретарь; Христо 
Стояновъ, касиеръ; Миланъ Николовъ, 
домакинъ; Наумъ Миладиновъ, зав. изле
тиt; Досю Татевъ и Б. Неновъ, съвет
ници. 

Клонътъ ,,!:J!-тепе" въ Банско, който 
отъ сега усиJ1ено е започналъ подготов

ката на J1tтния съюзенъ съборъ, на 9 то
го е избралъ ново настоятеJrство, въ съ
ставъ: председ.: Лазаръ Икономовъ, под
председ.: Ник. Бориrовъ, секр.: Борисъ 
Колчаrовъ, касиеръ: Андонъ Коювъ, до
макинъ: Елена Бизева и съветници: Ел. 
Ушева, Бор. Толевъ. Клонътъ е израбо
тилъ обширна програма за дейность и 
подготовка на конгреса, отъ която Jrичи. 

че всички усилия ще бждатъ положен~,, 
съборътъ въ Банско наистина да изл·взе' 
блtскавъ 

Плъвенскиятъ клонъ „Кайлъшка до
лина" е развилъ презъ 1935 г. доста до· 
бра дейность. Отъ отчета на клона за 
сжщата година е видно, че настоятел

ството, въ състава на което влизатъ пре

данни и идейни туристи, се е стре~шло 

да стабилизира финансово клона, да под
бере и подобри членския съставъ и да 
r,остави на преденъ планъ като една отъ 

най-прtкитt задачи, излетната дейность. 
Клонътъ е приключилъ годината при 
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следното положение: !) членове 205 души; 
излети 25, отъ които 8 високопланин
ски при общъ километражъ, - пешъ 
897 и съ превозни срtдства 3.232; 3) за
бави и вечеринки въ турист. домъ 11, съ 
чистъ приходъ 6.140 лева; 4) БаJrансъ на 
31. XII. 1935 r. приключенъ съ 460.863 JIВ. 
активъ. 

Клонътъ има собственъ туристически 
домъ до Скобелевия паркъ край града, 
отъ r дето се открива хубава r ледка на 
Ц'БЛИП градъ и OKOJJHOCTbTa. Уредена е 
туристическа спалня съ 20 легла при ми
нимаJrна такса за пренощуване: за чJrе

нове на Б. Т. С., Ю. Т. С. и Б. А. К. 
5 лева, и за не членове ] О лева. Въ до
мътъ има добре уреденъ бюфетъ. 

Общото годишно събрание на 1. 111. 
н. г. избра настоятелство, което се кон

ституира, както следва: председатель Ди
митъръ А. Каракашевъ, подпредседате.пь 
Борисъ Н. Каравасилевъ, секретарь Ан-
1 онъ Ив. Антоновъ, касиеръ Жакъ Лео
новъ, домакинъ Симеонъ Димитровъ, за
ведующъ излетитt Стефанъ Хр. Табаковъ, 
техн. ржководит~ль Инж. Венко Милчевъ 
и съветникъ Петъръ Ив. Пеневъ. Кон
тролна комисия: председатель Димитъръ 
Ст. Тошковъ, секретарь Коста Бояджr;ев ь 
v. L!J!ен.ъ Бuрисъ Ив. Кънчевъ. 

Св.-Врачки клонъ „Елинъ връхъ". i-Ia 
23 февруарий т. г., по покана на кпона 

ни, Централното настоятелство на Б. Т. 
Съюзъ, София, изпрати подпредседателя 

на Съюза директора на Центр. метеоро
логически институтъ r. Киро Кировъ, 
който въ салона на читалището „Отецъ 
Паисий" изнесе публична беседа на тема 
„Културнитt. придобивки на българския 
туризъмъ". 

Въ своята едночасова беседа, при пъ
ленъ отъ посетитеJrи салонъ uтъ елнта 
на Св.-Врачкото гражднство, г. Киро Ки
ровъ по единъ непринуденъ начинъ, на

прави достояние на посетителитt за кул
турнитt придобивки на българския тури
зъмъ въ продължение на повече отъ 30 
~одини. 

Покрай прtката задача на г. Кировъ 
да ни запознае съ нашит-в симпатични 
придобивки въ планини и градове, разви 
и своитt здрави разбирания за туризъма 
въобще. Покрай висшитt преживявания, 
добивани отъ туризма, той застжпи връз
ката между науката и туризъма. Така до
пълнена и изнесена сказката на r. Кировъ 
направи сиJrно впечатлени е на присжт

ствуващитt. 
Забележка. Поради претрупанъ мате

риалъ, останалитъ изпратени сведения 
отъ клоноветъ оставатъ за следващия 
брой, въ който за клоновъ животъ ще 
бжде отдълено повече мtсто. 
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КНИЖНИНА 

ПАВЕЛЪ ДЕЛИРАДЕВЪ. Пояснение 
н·ьмъ туоистичесната нарта на Рила. Со

фия, 1936 r. стр. 64. 
Г-нъ Делирадевъ, авторъ на Туристи

ческа карта Рила, за която дадохъ от
зивъ въ кн. 9-10, г. на „Български 
туристъ", е допълнилъ своята работа съ 
една хубава книжка подъ горния над
словъ. Въ нея 1той дава отначало въ 26 
страници „пояснения къмъ картата", а 
следъ това дава подробни „упжтвания за 
излетувания изъ Рила". 

Въ „Поясненията" r. Делирадевъ за
съrа накжсо следнитi; въпроси: 1. Изъ 
1·с0Jюrията на Рила", 2. Орохидрогра
фия. 3. Границитi; на РИJ1а. 4. Геоrр'!ф· 
ско положение. 5. Пространство и срi;д
на височина. 6. Вертикална подt.лба. 7. 
Хоризонта.1на подълба. 8. Научни из
следвания. 9. Общи впечатления отъ Ри
ла. 10. Географски изправки и допълнки. 
11. Обительта на Рила. 12. Рила като ту
ристически обектъ. 13 Подслонит-t въ 
Рила. 14. Подстжпитi; къмъ Рила. 

Всъка отъ тъзи rлавич1<И съдържа 
най-важното, което всtки туристъ тръб
ва да знае за тази най-висока българска 
планина, наречена още презъ времето на 

Свети Ивана РиJ1ски „рилска пустиня'', 
къмъ което име народниятъ поетъ Ва,; 
зов~. е прибавилъ и епитета „велика 
рилска пустиня. 

Пространството на Рила е 2744.20 юз. 
километра, споредъ проф. Батаклиевъ, 
а -- 2679.91 кв. клм. споредъ измърва
нията на Д. Ярановъ съ по-новъ плано
метъръ. Срi;дната и пъкъ височина е 
1381 метра( а безъ културниятъ и поясъ 
- 1470 м.) 

Вертикално, Рила планина се разд't,· 
ля на 8 пояси: културенъ - до 600 мет
ра, подпланински - до 1100 м., планин
ски --- до 1600 м., подалпийс1<И - до 
2000 м., предалпийски - до 2300 м., ал
пийски - до 2700, подснъженъ - до 
2900 и саtженъ - надъ 2900 м. Отъ 
тt.хъ най-обширни еж подп.'!анинскиятъ 

и планинскиятъ, които заематъ 31.260/о и 
25.620/о отъ нейното пространство. 

Хоризонтално Рила се подt.лп на 4 
части: Източна, Срi;дна, Северозападна и 
;-Огозападна. 

Пръвъ научно е изучилъ Рила ш1ани
:1а френскиятъ rеолоrъ Ами-Буе, като r. 
Делирадевъ е далъ отзивитi; за нея на 
чужденцит-t изследователи: Буе, Хох
щетеръ, Бартъ, фонъ Ватенвилъ (който 
н нарича „туристически рай") и К. Ире· 
чекъ и - на бълrаритъ: r. Златарски, 
Г. Бончевъ, Ан. Иширковъ, В. Кжнчовъ, 
Ив. Вазо!Jъ и П. Делирадевъ. 

ПодсJюни-хижи въ Рила започватъ 
да се строятъ презъ 1922 r. хижа 
,.Скакавица" (въ Дупнишка Рила). Сега 
въ планината има 7 подслони: 4 въ Из
точна Рила, 2 въ Северозападна Рила и 
1 въ Югозападна Рила, като не се забра
вя и Рилскиятъ монастиръ, игралъ та
кава голtма роля въ изучаването на Pи
Jia планина. Има и единъ малъкъ за
слонъ при Леденото езеро, а на върхъ 
MycaJia е издигната първата и най-висо
ко лежащата метеорологическа наблюда
телница на Балканския полуостровъ. 

Въ „Упжтвания,;iа за излетувания 
изъ Рнла", г-нъ Делирадевъ ни е далъ 
маршрутит-t на 173 еднодневни излети 
изъ планината. Изходнитt точки на тt.зи 
излетувания C!ii: Само1<овъ съ 38 излети, 
Чамкория - 9, Говедарци - 10, заслонъ 
Заврачица - 7, хижа MycaJ1a - !'1, за
слонъ Мальовица --8, Дупница - 15, 
хижа Lкакавица - 7, РиJiски монастиръ 
- 5, Горна Джумая - ~ 5, хижа Айгидикъ 
-- JO, Разлогъ - 4, Бtлица - 13, Яко-
руда - 6, Сестримо - 4, Костенецъ --
3, хижа Па,-1айотовъ - 5, Заслонъ Край
на ръка - 3, Дош1а-баш1 - 7 и с. Pa
дYИJil· - 5. Къмъ този брой едноднев
ни излети се прибавятъ още 70 други. 

Товэ пълно и изчерпателно изброява· 
не на rJrавнитt и възможнитt второсте
пенни излети изъ Рила планина ще улес· 
нява извънмtрно много излетуванията 
на туриститt. Сега тt, вече ще знаятъ 
предварително и точно маршрутитt, 
тtхната посока и времетраене и ще мu

гатъ съ хубавата „Туристическа карта 
на Рила" въ ржка да правятъ своитt 
излети изъ тази най-висока българска 
планина, безъ да иматъ нужда отъ осо
бни водачи. Дадени еж и маршрутитt 
на 6 много дневни (7-9 дни) излети, за
почващи отъ Самоковъ. 

Д,~дени ,::;у; още 6 скиорски преходи 

нзъ Рила (1 urъ Костенецъ, 4 отъ Само
ковъ и 1 отъ Дупница) и 6 преходи 
презъ Рила за Пиринъ планина (1 отъ 
Сестримо при Костенецъ, 3 отъ Само· 
ковъ и 2 отъ Дупница). Дадени еж Cifi· 

що маршрутит-t на 3 автомобилни оби· 
КОJ!КИ ИЗЪ Рила, ДЪJIГИ 218, 198 и 326 
километра. 

Г-нъ Делирадевъ е даJIЪ въ една 
таблица височината на 92 рилски върхо
ве, по-високи отъ 2000 м., разпредtлени: 
37 в1, Източна Рила, 14 въ Срt;ша, 17 
въ Югозападна и 24 въ Северозападна 
Рила. 

Накрай г. Делирадевъ е далъ 10 упжт
вания за младитъ планинари, 10 съвети 
,.Когато сте гости на планината" и ли-

79 



тература за 1-'иJia и 11t·йнитt сс.1ища, въ 
~;опто с~ поименувани 43 книги и от
дъJIНИ статии за PиJia. 

Тази маJiка книжка на г-нъ ДеJJира-
девъ е единъ цененъ п р и н о с ъ къмъ 

опознаването на РиJ1а ПJ1анина и всtки 
туристъ трtбва да си н има въ джеба, 
когато ще предприема изJiети изъ тази 

хубава българска ПJJанина. 

Сава Поповъ 

ХЪРВАТСКИ ПЛАНИНАРь, органъ 
на Хърватското ПJJанинарско Дружество, 
Загребъ. Год. 32, кн. 2, февруарий 1936 
r. Изъ съдържанието: За безоrJJедното 
унищожаване на далматинската природа 

-- проф. Умб. Джиромета; Презъ срtд
нин Велебитъ - Д-ръ Любица Свобода; 
На Коледа въ Вдашичъ планина - Мир. 
Ч,vбеJJичъ; Хърватска планинарска тер
минология - Ф. К.; Какъ да отидемъ, 
какво да ядемъ и що да пиемъ въ ш1а

нинитt; Дружествени вести; Книжнина. 
Две художествени приJ10женин . 

,,ПЛАНИНСКИ ВЕСТНИКЪ" на Сж,
венското пданинарско д-во, кн. 2, год. 36. 
Изъ съдържанието: КОJ1едни дни на 6 JIO
кa ~ М. Липовшекъ; Западната стена 
на Рокава - Инж. М. Милушъ; Лавинна 
опасность - Д-ръ Тума; Въ групата 
ГоJщберrъ - Д-ръ Прешернъ. 

„ВЪРХОВЕ'·, годишникъ на Полското 
Татранско дружество, год. 13, томъ 51 . 
Нзъ съдържанието: А,шийскитt карто
графски паметници въ Високитt Татри и 
тtхнитt окоJ1ности; Полската алпийска 
t:кспедиция въ Маро~;ския АтJ1асъ; Пол
ската по.1ярна експедиции въ Шпицбер
rенъ; Планинска фотографин въ Татра; 
Областьта на Лем1<Итъ; Хроника. Изда
нието (240 стр.) е богато ИJ1юстрирано. 

.,ДЕРЪ БЕРГЩАйГЕРЪ", книжка 5, 
февруарий 1936 rод. Изъ съдържание
то: Пжтуването въ Кавказъ на младеж
ката Г!)упа на секцията Мюнхенъ - Л. 
Шмадереръ; Ски-пжтуванин въ Пиц
талъ - д-ръ Кралъ; Първо преминаване 
на Вартщайнканте - Р. Петерсъ. ДявоJ1-
с1<ата куJ1а - Ф. Шютъ; Постигната ,,и 
е границата на мжчното при 1<атеренето 

- Л. Шмадереръ; Източнитt АJши въ 
16 СТОJIЪТИС . 

ИЗВЕСТИЯ НА ГЕРМАНО-АВСТРИй
СКИЯ АЛПИЙСКИ СЪЮЗЪ, брой 2, фев 
ру;~рий 1936. Съдържание: Геологическата 
карта на Глокнера отъ Корнелиусъ
Кларъ - Проф. д-ръ Клеберсберrъ -
д-ръ Мориrлъ; Горнобаварски планински 
нмена - д Щайнбергеръ; Между Вац:v~а
на и Небелхоонъ - Г. Цанъ ; Зимни изJ1е
ти въ Кзрве~дела - Лили фонъ Веехъ ; 
Съюзенъ животъ. 
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ГОДИШНИКЪ на Седмоградския Кар
патски Съюзъ, rод. 48, 1935. Собствено 
издание, Херманщадтъ . Съдържание: 
Д-ръ А. Салай - Би,тото на планината 
Фоrарашъ. Побtждаването на АJ1тар
щайна при езерото Мьордеръ; Годишенъ 

отчетъ на съюза и на клоноветt. 

.,ОЬЕСТЕРАйХИШЕ АЛПЕНЦАй-
ТУНГЪ" - органъ на Австоийския ад-
11ийс1<И к.11убъ, февруарий 19:36, св. !Jбь. 
Съдържаг1ие: Въ спаменъ на обичния ни 
Хайнрихъ КремпеJ1ъ - Г. Шмидтъ; Вър
хътъ Форакеръ (Аласка) ~ Чарлсъ Хус
тонъ; Новитt, изкачвания въ Източн11тt 
А,,п11 презъ 1934 r. - Фрицъ Хинтербер-
1 еръ; Кн,1жнина. 

.,ДОйЧЕ АЛПЕНЦАйТУНГЪ", бр. 2, 
год. 31, февруарий 1936 r. Изъ съдържа
н11ето: Верденфелзъ като ски-обJ1асть -
К. Лутеръ; Гармишъ-Партенкирхенъ, нt
коrа и днесъ - Н. Wyi;iъ; Мюнхенци въ 
Кавкаг-ъ 1935 r.; и др. 

„ЛА МОНТ АНЬ", орrанъ на френскин 
АJiпийски клубъ, № 276, февруарий 1936 
год. Книжката с посветена гJ1авно на 
Френската химаJiайска експедиция и съ
държа единъ добре иJ1юстриранъ пре

rледъ на цtлитt ХимаJiаи и описание на 
досегашнитt опити въ тtхъ. 

РЕВИСТ А МЕНСИЛЕ на Италианския 
А.шнйски клубъ, ннуарий 1936 r. Изъ съ
държанието: Егюй Ноаръ де Петерей -
Нини Пиетразанта; На rраницитt на въз
можното 11а Чивета - Е. Фае; Апуански
т·l, Алпи - К. Сартечи; На маJ1ко метри 
подъ Нордендъ - Д. Сантамброжио; 
Пдани11и и дедници въ Памиръ - Лили 
Ордио. 

ТЕЛЕФОНЪ НА 5900 МЕТРА 
Върху Елбрусъ, високъ 5997 метра, е 

бнло привършено инсталирането на най
високата теJ1ефонна станция въ Европа . 
За да привършатъ смtлото предприятие, 
работницитt Cil'i рискували на нtколко 
пжти живота си, полагайки трудъ и уси
.'IИН, наистина героични, за да пренесатъ 

материаJiа, често възпрепятствувани от1, 

неблагоприятни метеорологични усJiовин, 

борейки се съ мъглата, буритt и снtж
нитt виелици. Днесъ хижитt върху Ел
брусъ и разнитt J1агер11 Ci\i. свързани съ 

около 15 телефонни апарати. По продъл 
жението на цtлата линия (дълга 120 
кдм.), отъ ПОJIИтt на п.1анината до върха, 
с;,, биди поставени 2000 телеграфни стъJI
ба и употрtбени 250 клм. жица. 

СтроитеJ1итt на тази инстаJiацин въз

намtряватъ да изподзватъ собствената си 
опитность и построятъ теJ1ефонни стан
ции въ други недост!i'iпни ПJiанински 

мtстности, като напр. върху Памиръ и 
Казбекъ. 
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СТАРИ ИЗДАНИЯ ва Цевтралво'l'о насто-
ятелство ва Съюза 

които се доставятъ въ ограниченъ срокъ на н а ма ll е и и ц е н и 

Туризмътъ въ България 
(Сборникъ статии по българския туризъмъ по 
случай 25-годишнината на Съюза) само лева 10 

Стари годишнини 
на списанието „БЪЛГАРСКИ ТУРИСТЪ" цtли запа-
зени течения . . • . . . . . . . само по лева 5 

Пж.теводитель на Пиринъ 
Най-добриятъ нашъ планински п:жтеводи-
тель • • . . . . . . . само лева 15 

Водачъ на туриста 
Първо издание, 1930 . . . . . . . . само лева 2 

Водачъ на туриста 
Второ издание, 1932. И дветt издания не еж за-
rубили още своята стойность . само лева Э 

Хиrиеиа на туриста 
отъ проф. П. Стояновъ. . . . . . . . само лева 2 

Хоръ на туриста 
ноти и текстъ,ново нздание,необходимо за всt-
ки хоръ . . . . . . . . . • . . . . само лева 2 

БЪЛГАРСКА ТУРИСL КООПЕРАЦИЯ 
1 

У Л. КН. КЛЕМЕНТИНА 4 ТЕЛЕФОНЪ № 61-19 

Предлаrа на MHOfO НИЗКИ ЦЕНИ всички при
надлежности за скиори, туристи и спортисти. 

На r. r. чиновнвцитt тримесечно изплащане 

Всtкакви поправки и монтажъ на ски 

отъ майсторъ-опециалиотъ 

У ре}l{Да всtкв праздникъ и ведtля излети съ 

автомобили до 1111 Ьево, Мусаа, Mm•11t1. 311рач11Р и др. 
ТУРИСТИ И СКИОРИ, 

за вашата екипировка търсете всичко отъ 

БЪЛГАРСКА ТУРИСТИЧЕСКА КООПЕРАЦИЯ! 



Спортисти и т.уристн 
Купувайте направо отъ производителя 

С п о р , и I р а 6 о , н J1 н и ц а И а з а НJ1 ы ъ, Н и В1 и а I! 9 
разполага винаги съ rолtмъ иэборъ отъ раници, футболни топки 
ученически чанти, колани и други. Солидно качество, евтини цени, 

Продажба едро-дребно 

Запомнете спортна р-ца Казанлъкъ, ул. Нишка 9 - София 
За провинцията поржчки се иэпълняватъ съ наложенъ платежъ 

Тютюнева фабрика „ Енидже -Вардаръ" 
Търrовско събирателно д-во - Плtвенъ 

За телеrрами Енидже-Вардаръ Телефонъ № 124 

Фабрикува изключително до
брокачествени отлежали юж-
ни и македонски тютюни 

Туристи, посетете новиn 
модерни колбасници на 

Поелсъ & 0-ие А. Д. 
пл, Княэъ 1\лександъръ 1, сре
щу двореца, телефонъ 78-11 и 
новооткрития клонъ наБул.Дра
гоманъ жгъла ул. Пир от ъ 

Вииаrи пр':Ьсии доброкачествени колбаси 

Централното настоятелство на Съюза 
е доставило нова партида 

съюзни ЗНАЧКИ 
срtдна rолtмина, които ще се да
вать на клоноветt по 15 лева 

ПЕЧАТНИЦА „КНИПЕГРАФЪ" А. Д. - СОФИЯ 




