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въ свtтовнитt планини. "' Прегледъ на цtлата алпийска ли

тература. • И д е о л о r и я и техника на планинарството. 

Станете абонатъ на списанието! 

Запишете познатитt си за списанието ! 
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ДЕЛОТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ТУРИСТИ 

Бълzарскитrь туристи zледатъ назадъ 
къмъ единъ изминатъ пжть отъ триде
сеть и седемь години. Съ гордость, до
стойна за скролtностьта, се която тrь 
винаzи еж скривали въ събе си резултати
тrь отъ своята дейность, но и достаmъЧ,
но скромна за действителнитrь достойн
втва на тази дейность, тrь се опитватъ 
ведна:жъ въ годината да посоЧ,аmъ на 
своето дrьло, за да добиятъ нуждното 
обществено признание и сили за пона
татъшно творЧ,ество. 

Излишно е въ едно общество, което 
има всuЧ,кuтrь претенции да бжде високо 
културно, да се говори за цената и зна
Ч,ението на туризма. Истински култур
нитrь народи наистина се познаватъ по 
своето отношение къмъ природата на 
своята страна и се характеризиратъ съ 

нейното пълно овладяване за всестран
нитrь цели, които практикуването на 

туризма позволява да бждатъ постиzнати. 
Бълzарскиятъ туризъмъ - това не 

веднажъ е било подЧ,ертавано - е нrьмалъ 
само ezoucmuЧ,нumrь задаЧ,u да бжде изразъ 
на ЛU'l,HU удоволствия, нито пъкъ да из
гражда технuЧ,ескитrь удобства при по
сещенията на планинитrь. За такива цели 
не е необходимо да се създаватъ орzани
зации. 

Бълzарскиятъ туризмъ още въ наЧ,а
лото си се предаде на по-висшитrь задаЧ,u 
да служи за едно дълбоко и трайно 

обществено възпитание, nоЧ,uващо в'ёрху 
връзката съ родната природа и да ri бжде 
оправданъ пропаzандаторъ, защото тя 
действително е заслужавала тази про
паганда. 

Който е ималъ слуЧ,ай да наблюдава 
колко мащински бълzарскитrь обществе
ници еж постжпвали къмъ българската 
природа и свързанитrь съ нея области на 
обществена и стопанска дейность, знае 
колко себепожертвувателни усилия еж по
ложили бълzарскитrь туристи, оставени 
винаги на себе си, безr, елементарната 
подкрепа отъ държава (което е вrьрно 
особено за последнитrь години, когато 
като Ч,е ли сr,знателно се нанасятъ удари 
на туристич,еското движение), нагърбили 
се самоволно и отъ Ч,uстъ идеализъмъ да 
служатъ на една истински общонародна 
идея. 

И затова, когато въ днитrь на аzи
тационната седмица, къмъ нrькой бr,лzар
ски zражданинъ прозвуЧ,u апела да под
крепи дrьлото на бълzарскитrь тvристи, 
или даже да се нагърби активно съ неzо, 
нека той знае, Ч,е е призованr, да служи 
не на себе си ц че на оzранuЧ,енъ кржz'Ь 
хора, а изклюЧ,umелно - Ч,резъ приобща
ването къмъ българската природа - на 
цrьлия народъ и въ най-съкровената сми
съль на думата на обuЧ,ната България! 

Д-ръ П. Пtевъ 

съд ъ р ж А н и Е ·. Божидаръ Стоичковъ - Беликдень въ Рила; Лю
бомиръ Кръстзновъ - Изъ Карпатитt ; В. - Го

(НА ХУДОЖЕСТВЕНАТА ЧАСТЬ) рата; 600-годишнина на планинарството; Мина 

Ивановъ - Зиме на Попова Шапка; Херманъ - Изъ Странджа планина; Г. Савовъ -
Негой; С. П. - Бърховетt на свtта ; Г. Клисаровъ - Имената на българскитt планини; 

Димитъръ Пантелеевъ - Култъ къмъ планинитt; Басилъ Радевъ - Планинарство и ту

ризъмъ; Б. Ст. - Обща планинарска техника; Ст. Поповъ - Хайнрихъ Пфаннлъ. 



ЗАКОНЪ-НАРЕДБА ЗА ЗАЩИТА НА РОДНАТА ПРИРОДА 

Членъ 1. За култивиране обичь къмъ 
родната щJИрода и за запазване сжще

ствуващитъ въ страната естествени па
метниц.!!, подъ разпоредбит-t, и закри.1ата 

на настоящия законъ се подвеждатъ: 

а) б р а н и щ а та (запазенит-в мъста) -
опредъJrенъ дълъ, Ксiiтъ или учасп,1<ъ 
отъ природата, въ нейното самобитно съ
стояние, за ее1ествено-научни изсJrед

вания; 

6) народни т ъ па р к о в е - обек
ти, съ го ~ъмо разнообразие въ природата 
за култивиране обичь къмъ сжщата; 

в) природни т ъ па метни ц и 
ръдки скални образувания, пещери, гру 
пи и единични ръдки дървета, храсти и 
растения и тъхнитъ анормалности, ръдки 
животни, птици и мъстата, гдето жи
въятъ и гнъздятъ, изворитъ, ш1анински
тъ езера и др., и 

г) п р и р о до - и·с т ори че с ки т ъ 
мъст а - Оборище, Вола, Шипка, Буз
,rуджа, Мадара, Абоба, Аладжа мана
стиръ и др. сгради или съоржжения съ 

опредъленъ районъ. 

Членъ 2. Тъ се обявяватъ за такива, съ 
постановление на министра на земедълие

то и държавнитъ имоти, по предложение 
,1а съответнитъ компетентни или заинте
ресовани институти или ведомства. Тази 

обява не измъня собственостьта и владе
нието, а създава режимъ за опазване и 

ограничаване ползването. 

Границитъ на сжщитъ се затвърдяватъ 
съ ясно видими и трайни знаци. 

Членъ 3. Посещението на бранищата е 
забранеrш, като се допуска само за науч 
ни цели и то съ специално разрешение 

отъ Министерството на земед·влието и 
държавнитъ имоти, отдъление за горитъ 
и лова и риболовството. Сжщото разре
шава по<;троява.нето на нужднитъ сгради 

за природо-изшпателни станции и жили

ща на персонала по охраната, както и за 

хранилища на дивеча. 

Членъ 4. Въ райоаитъ на природнитъ 
паркове, природнитъ паметници и мъста 
съ историческо значение се забранява 
съченето к повреждането на ръдкптъ 
дърЕета и храсти, кжсането и изкореня

ването на растенията, чупенето на клони, 

пашата на добитъка, паленето н·а огънь, 
ходенето на кучета, освенъ вързани, за

мърсяванtто по какъвто и да било 11а
чинъ на мъстата и изворитъ, хвърлянето 
на съестни продукти и книги, освенъ на 

о значенитъ за тази цель мъста, ходенето 
~.. звънъ опредъленитъ за разходка, тури
зъмъ и ски~"!орство мtста и Псiiтища, по-
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г.реждането на служебнитъ надписи, гра
нични знаци, пжтеуказатели, огради, пей

ки и други. 

Въ тия райони сжщо та~<а се забранява 
и всt.1<Щ{ВИ частни СI"роежи, освенъ обще
ствени и общодостжпни туристически, 
с:кийорски и научни хижи, заслони, стан
~:ии и та съ разрешение на Министер
ството на земедъJiието и държаннитi-, 
имоти, отдъJrение за горитъ, .1ова и рибо
JJОЕството. 

Членъ 5. Забрааява се временно 1ыи 
завинаги по района или изъ цъ пото цар
< тво брането, кжсането, изкореняването 
и унищожаването на ръдкитъ растения v 
животни, които еж намалъли чувствите.1-
но и сжществува опасность за изчезване

то имъ. Тъ се обявяватъ за такива съ за
пов·вдь отъ министра на земедълието 11 

държавнитъ имоти. 

Сжщиятъ може да забрани завинаги 
иJiи за опредълени срокове масовото съ
биране на билки и цвътя за оnредъJiени 
райони. 

Събирането на J1ъчебни би:rки и расте
ния става, съгласно специа.1ния за це.пьта 

правИJIНИКЪ. 

Членъ 6. Нарушителитъ на настоящия 
законъ се ваказватъ съгласно постанов

.1енията на законитъ за горитt, лова и 
рибо,rовството, както и въ строго-охрани

телнитъ и забранени за .1овъ и риболов
ство мъста. 

За нарушенията, за които нъма пред 
видени наказания въ гореказанитъ зако
ни, нарушителитъ се наказватъ съ глоба 
до 1.000 лева по настоящия законъ. 

Забележка. ЧJiеноветъ на БЪJ1гарскип 
Туристически С:ъюзъ по отношение пре
LJiедването нарушенииЯ1 а по настоящата 

наредба-законъ, Ci'l'i приравнени на орга 

нитъ на властьта. Съставенитъ ()ТЪ тъхъ 
актове чрезъ съответнитъ к.1онове на 
съюза се изпращатъ на горската в.1асть. 

(Печатанъ въ „Държавенъ вестник ъ ~ 

брой 59 отъ 16 априлъ 1936 г. 1 . 

Централното настоятелство на Съюза 

съобщава, че окржжното за намалено 

пжтуваые презъ настоящата година о rъ 

ГJiавната дирекция на Б. Д. Ж. нос:: 

N~ Х-40--311 отъ 17 мартъ 1936 г. 



ОЩЕ ЗА СКИ-ДАНЪКА 

Какъвъ е отгласа отъ фамозния бъл
! арски ски-д:шъкъ въ чужбина, Jшчи отъ 
следната статия, помt.стена въ най-авто
ритетното нt.мско планинарско списание 
.,Деръ Бергщайrеръ", издавано отъ Гер
мано-австр,;йсКИf! алпийски съюзъ (бр. 7, 
априлъ, 1936, стр. 114): 

.,Тази наредба, за всички упражня
ващи зименъ спортъ страни на Европа 

изглеждаща като невt.роятна, е била 
наскоро поставена въ cиJJa чрезъ едно 

почти непонятно К?!iСОГJJедство на бъл

гарския финансовъ министъръ. И тя 
ще предизвика въ цt.ла Европа най
rолt.мо учудване и най-остро порица
ние. Не се смtташе за възможно въ 
единъ вi;къ на всеобщо спортно поо
щр~-;ване подобно посегателство. 

Ние, с1шйорит-в на всички европей
ски нации, питаме най-сериозно м·вро

давнитв по този въnросъ бъJJrарсю1 
мt.ста: известно ли имъ е, че 
1. Скийорството е едно зимно занима

ние, което заслужава всt.какво поо
щрение, защото укрепява здравно 

старо и младо; 

2. Скийорството подтиква въ планин
скитt. страни посещенията на чуж
денци; 

3. Съ своята дейность планинарскитt. 
оргс1низации пълнятъ държавнан, 

хазна съ пари много повече отъ 
единъ данъкъ; 

4. Хората на труда е по-добре - и въ 
интереса на държавата ~ да пре

карватъ свободното си време въ 
природата, отколкото чрезъ съмни

телни удоволствия въ градоветt.; 

5. Съсипанитt. стопански селяни мо
гатъ да очакватъ нt.какво съживя
ване само чрезъ усиленото посеще

ние отъ излети и съ това да ста

натъ способни да плащатъ своит't. 
задъJ1жения къмъ държавата, и 

6. При разумно поощрение на зимния 
спортъ - вмt.сто неговото задуша
ване - и въ България ще се създа
де нова индустрия на артикули за 

зименъ спортъ, съ което на държа

вата ще се услужи много повече от

колкото съ нt.колко лева ски-данъкъ. 
Нека, вмt.сто измислениятъ на зеле-

ната маса, хартиенъ доходенъ изворъ, 

се погледне разумно, трt.зво и по-ши
роко. 

Бернх. Кр. Мозелъ - Мюнхенъ-. 
Б. Р. Предаваме накратко тази статия 

безъ коментарии. 

БЪЛГАРИЯ А. Д. 

Първо Българско Пжп,ическо Бюро. 

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

Продажба на жел-ьзоп.v.тни, параходни и 
аеропланни билети.спални м-ьста,екскур
зии и паушални п.v.тувания. Ангажиране 

стаи въ хотели. На разположение вода
чи. Снабдяване съ паспортни визи. 

76-44, 76-45;пощенскачекова смtтка: Дава безплатно ВСИЧКИ И Н-
София 1174, банкова с-на Бълг. Търг. ф О Р М а Ц И И за В С 1:. К а К В И 
Б __ а,_,н_а_.н_л_о_но_в __ е:_Р.::,у_се""-,_пл_о_в;.;д_ив_ъ_и_в_а,,_р_на ____ п ,'1", ту В а Н И я. 

ПРЕДСТОЯЩИ ЕКСКУРЗИИ НА БЮРО „БЪЛГ АРИЯ" 
БРЕСЛАУ-БЕРЛИНЪ-ПРАГА отъ 6 до 16 май за панаира въ Бреслау съ 

посещение специалния мостренъ павилионъ. 

ПАРИЖЪ-НИЦА-ВЕНЕЦИЯ отъ 11 май до 2 юний, по случай панаира въ 
Парижъ и още много други. За желающи се организира и отиване 
въ Лондонъ. 

Голi,ма изненада Ви готви бюро „България· А. Д. за XI олимпияда Бер
линъ (1-16 августъ 1936) съ новия проспектъ за това пжтуване, кой
то излиза тия дни. Предвиждатъ се пжтувания изъ цt.ла Германия. 

Цени неимовi,рни низки и отлична организация. 
Входни билети по официалнитt. цени ще намt.рите при Бюро "Бълrария"-А.Д. 
Бюро „България" е винаги готово да урежда по желание и посоченъ 

маршрутъ единични групови п.ж.тувания. 

1. Bulgarisches Reisebiiro „ В U L 6 А R I А • 
А. 6. ,Sofia, UI. Moskowska 5. 

1-er Bureau Bulgare de Voyages „BULfiARIA" 
S. А., Sofia, 5 Rue Moskowska. 

S3 



СЪЮЗЕНЪ ЖИВОТЪ 

Срещи 
Пролt,тнитt, съюзни конференции. Въ 

изпълнение на общия съюзенъ планъ за 
настоящата годиР.а, Централното настоя
телство на Съюза свика на 19 априлъ 
т. г. пролътнитt съюзни конференции на 
клоноветt, ({ОИТО трtбваше да се зани
маятъ съ подготовката на туристическа

та съюзна дейность презъ предстоящето 
.;1t.то, както и съ специалнитt въпроси 
за агитационнаата седмица, засилване 

ш1асмента на съюзното списание, подго

товката на съюзния съборъ презъ лt.тото 
въ Банс({О и ({OHrpeca на Асоциацията на 
славянскитt. планинарски дружества презъ 

есеныа RЪ София и пр. 

Въпрt.ки своевременната уредба н<1 
конференциитt. и тtхната подготовка 
отъ ююноветt.-домакини въ София, Ста
ра-Загора и Търново, конференциит't 
пакъ не можаха да събератъ всички съ
юзни клонове, за да бждатъ истински 
срещи на нашата творческа мисъль. 

За съжаление, все още въ съюза имы 
клонове, които не моrатъ да разбератъ, 
че нt.ма по-добъръ пжть за преуспt.ване 
на съюза отъ този, клоноветt. да се от
зоваватъ на всички начинания на Цен
тралното настоятелство. 

Конференциитt. се състояха на 19. IV. 
въ rрадоветt. София, Стара-Загора и 
Търново. 

Въ София на конференцията се явиха 
12 клона съ общо къмъ 70 представите
ли. Конференцията бt. 01крита и ржко-
1~одена отъ съюзния председатель д-ръ 

П. Пi;евъ въ салона на Учителската каса. 
На нея присжтстваха отъ страна на ЦН 
още: подпредседателыъ r. К. Кировъ, 

секретарь r. В. Радевъ, касиеръ г. М. Ку
зовъ и съюзниятъ редакторъ г. Ст. По
повъ. Конференцията мина дt.лово, при 
напълно другарска размtна на мисли и 
иsчерпи въ опредt.леното време сво~ 
дневенъ редъ, следъ което всички деле

гати се отпDавиха на общъ обt.дъ. 
Въ Търново на конференцията еж при

сжтствали сжщо 12 клона, съ около 50 
души делегати и гости. Конференцията е 
била ржководена отъ представителя на 
ЦН, съветникътъ при сжщото г. д-ръ 5. 
Ковачевски въ туристическия домъ и еж
що vсп-l;пrно и давайки ценни съвети и 
мнения е изчерпила дневния си редъ. 

Въ Стара-Загора е имало представею1 
само 5 клона съ общо 44 делегати. 
Представите,1ь на ЦН въ сжщата бt Г. 
Скордевъ. Конференцията е вземала поч
ти еднакво обосновани и трt.зви заклю
чения по всички представени за раз

r леждане въпроси. 
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Общо казано, пролt.тнитt. конферен
ции трt.бва да се отбележатъ като единъ 
успt.хъ на съюза презъ настоящата го
дина, защото тt. закрепиха убеждението 
за нуждата на подобни дtлови срещи на 
ржководителитt. на нашитt клонове. 
Не еж присжтствали на отдt.лнитt. сре

щи следнитt. к.11онове: 

В ъ Софи я : Видинъ, Горна-Джу
мая, Долна-Баня, Кюстендилъ, Разлогъ, 
Трънъ, Фердинандъ и Червенъ-брt.гъ; 

В ъ Т ъ р н о в о : Варна (двата кло
на), Луковитъ, Плt.венъ, Провадия и Те
тевенъ; 

В ъ С т. - 3 агора : Айтосъ, Асt.нов
rрадъ, Борисовградъ, Елхово, Карлово, 
Клисура, Карнобатъ, Пловдивъ, Свилен
rрадъ, Тополовградъ, Хасково, Харман
лий. Чирпанъ, Чепеларе, Широка-лжка. 

ЗАДГРАНИЧНИ ИЗЛЕТИ 

Първиятъ задгоаниченъ излетъ на 
Съюза презъ настоящата година бt уре
денъ отъ Централното настоятелство 
презъ времето отъ 29 февруарий - 9 
мартъ, съ маршрутъ въ Ромънскитt. Кар

пати. 

Групата се състоеше отъ 10 души, 
между които бtха съюзниятъ подпред
седатель г. К. Кировъ и съюзниятъ се
кретарь г. В. Радевъ, подъ водачествu
то на съюзния редакторъ r. Ст. Поповъ. 
Групата изпълни - при хубаво време 

- следниятъ маршрутъ: Русе - Рама
данъ - Букурещъ - Синая - проходь 
Върфулъ ку Доръ и едноименната хижа 
- долината на Яломица - хижа Каза 
Пещера - изкачване на върха Омъ (най
високиятъ връхъ на Карпатитt. въ тази 
часть, 2510 м., първо българско зимно 
ски-изкачване) - спускане въ долината 
Малаещи - хижа Болбочи - Розенау -
хижа Шюлеръ - Кронщадтъ - Буку
рещъ и обратно. 

Презъ всичкото време групата е била 
rостъ на Седмо градския Карпатсю1. 
Съюзъ, който е далъ едно неочаквано 
сърдечно и богато гостоприемство. На 
това мt.сто ЦН на Съюза отъ името нз 
групата благодари на Карпатския съюзъ 
въ лицето на неrовитt. председатели на 
клоноветъ въ Букурещъ и Кронщадтъ и 
всичкнтt други членове на сехциитъ, кои
то не пожалиха време и срtдства да на
правятъ престояването на българскиri 
туристи по-възможность приятно. 

За самия излетъ въ настоящата книж
ка помt.стваме подробно описание, а за 
състоянието на туризма въ Ромъния да
дохме сведения въ ми~а,'!ия брой. 



Централното настоятелство урежда въ 
началото на настоящето .11ъто втория 
задг!)аниченъ изле1ъ на Съюза презъ 
rодю:ата. 

Излетътъ ще има за обектъ Словен
<.:китt Алпи (изкачване и на връхъ Три
главъ), съ следния маршрутъ: София
Загребъ-Любляна-Крайнска гора-хи
жа Крьничи-връхъ Кръцъ (2410 м.)
хижа Алиацевъ-Кредарица (2541 м.)
връхъ Триглавъ (2863 м.) - хижа Стан
чева-Триглавски дом1.-Александровски 
домъ-седемтъхъ триглавски езера- Бо
хинското езеро-Бистрица-Бледъ-Лю
бляна-Бълградъ-София. 

За уредбата и ржководството на из
лета е натоваренъ члена на ЦН г. д-ръ 
Б. Ковачевски. 

Всички сведения за излета: подробно
сти по маршрута, времетраене (12 дни), 

~'азноски и пр. могатъ да се получатъ 

отъ Централното настоятелство. 

Агитационната седмица. И презъ тази 
1·одина UН: на Съюза урежда съюзна 
агитационна седмица презъ времето отъ 

J 0----17 май. 

Подробности по сжщата - въ духа ш1 
размъненитt, въ пролътнитъ конферен
ции МИСJIИ - Централното настоятелство 
е издало специално окржжно, въ което 

се даватъ упжтвания, какъ да се уреди 

и използува седмицата отъ от дълнитt, 
клонове. 

За тази агитационна седмица ЦН е 
издало и разпратило на клоноветt, отдъ

ленъ „Туристически листъ", съ . когото 
тъ ще моrатъ да правятъ своята пропа
ганда. 

ЦН RJ1t.зe въ връзка съ управата на 
Родно Радио и успt. да уговори щотu 
презъ седмицата отъ страна на сжщото 

да бждатъ изнесени нt.колко сказки вър
ху ТУDИзма. За тъхъ ЦН съобщи сжщо 
въ окржжното си и въ отдълнитъ коло
ни на ежедневната преса. 

За резултатитъ отъ агитационната 
седмица - разбира се, тамъ, кждето е 
ба.ча ypeдeifa - ще съобщимъ въ след
нин брой. 

Гостъ на Съюза въ края на м. априлъ 
бt, областния директоръ на туризма въ 
Салцбургъ, придворниятъ съветникъ Х. 
Монтанусъ, който въ София при пъленъ 
-салонъ държа сказка съ свътливи карти
ни за щшр:)Д::~та на областыа Салцбурrъ. 
Добъръ \1риятель на България, г. Монта
нусъ е обещалъ да направи всичко щото 
'!'уристическитъ връзки между БъJJrария 
и Австрия да се засилятъ. 

клоновъ животъ 

Софийскиятъ клонъ „Алеко Констан
тиновъ" . . На 3 априлъ т. г. се състоя об
щото годишно събрание на клона. Спо
редъ отчета на настояте.1ството, друже

ството има 944 членове (790 мжже, 154 
жени), отъ които 248 души еж нови чле· 
нове. Хижа „Алеко" е била посетена отъ 
12.994 души, отъ които 9.088 членове, 
3.656 нечленове; мжже 6.490, жен11 3.204, 
учащи се 330. Списание „Български ту
ристъ" се е получавало отъ 520 членове. 
(Поради изчерпване на списанието не е 
могло да се пласиратъ повече екземпля

ри). Презъ отчетната година е извърше
на голъма строителна, стопанска и кул
турна дейность въ планината: разшире

·ние на хижа „Алеко", изграждане на хи
жата-наблюдателница на Черни връхъ, 
поддържане на спасителни заслони, охра

на на Витошкия националенъ паркъ и др. 
Съгласно баланса на дружеството, на 
31. XII. 1935 г. имущественитt, смътки по
казватъ 1.324.774 лева увеличение 
401.503 .лена въ сравнение съ 1934 год. 
Стойностыа на недвижимитъ имоти е 
1.096.109 лева - увеличение 301.610 лева. 
Доходитъ отъ хижата възлизатъ на 

177.554 лева - увеличение съ 58.620 лева. 
Фондоветъ на клона „Бюстъ на Алеко 
Константиновъ", хижа „Пиринъ" и др. 
възлизатъ на 168.000 лева. Уредени ~ж 
били 6 сказки върху идеологията, исто
рията и придобивкитъ на родния тури
зъмъ отъ Архмандритъ д-ръ Кирилъ, 
Иванъ Раевъ, Драгомиръ Цоневъ, Павелъ 
Патсвъ, , Димитъръ Пантелеевъ и Киро 
Т. Кировъ. Уредени еж били една вече· 
риика и две томболи съ общъ приходъ 
13.141 лева. 

Отчетътъ на настоятелството и докла
дътъ на контролната комисия бъха одо
брени съ акламации. Следъ освобожде
нието на управителния тъла отъ отго
ворность, прие се бюджета за 1936 г., 
който възлиза на 169.000 лева. Бъха про
възгласени за почетни членове: столич· 

ния кметъ г. инж. Иванъ Ивановъ, за 
ценното му съдействие по изграждането 
на Черновръхската наблюдателница, и 
г. Димитъръ Яблански и Б. х. Боневъ, за 
rолъмитъ имъ заслуги по разширението 
на хижа „Алеко". Изказана бt, благодар
ность и на всички дарители и лица, дру

жества и други, които еж услужили на 

клона съ заеми. 

При атмосфера на истинско другар
ство, каквото сжществува между тури

ститъ, и съ единодушие - избрано бtше 
ново настоятелство, което се конституи

ра както следва: председатель д-ръ Пъйо 
Пъевъ, подпредседатель Георги Клиса-
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ровъ, секретарь д-ръ Иванъ Боровъ, ка
сиеръ Димитъръ Парлапановъ, библиоте
карь-домакинъ Атанr.съ Янковъ и съвет
ници полковникъ Никифоръ Никифо
ровъ. Димитъръ Пrштелевъ и Владимиръ 
Малевъ. Контролнr, комисия: Василъ Хри
стовъ, Дим. Рунтовъ и Дим. Митковъ. 

Русенсниятъ нлонъ „Приета" е заси
Jшлъ много своя ra излетна дейность и 
то главно въ планинитt., въпръки голъ
мото имъ отстояние отъ Русе. Така: 
презъ измина;штt, се великденски празд

ници клонътъ е уредилъ три голъми из
,1ета на групи отъ по 4 души, като пър
вата група е посетила Витоша, втората 
презъ Казаю1ъкъ, Карлово и Калоферъ е 
изкачила връхъ Юмрукъ-чалъ, а третата 
презъ Пловдивъ, Костенецъ е отишла на 
връхъ Белмекенъ. 

ВАРНЕНСКИ КЛОНЪ „РОДНИ БАЛ
БАЛКАНИ" 

Изтеклата 1935 rод. бъ сжщо една 
отъ благоприятнитt, за „Родни Балка
ни". Първата и най-важна работа на на
стоятелството бt., заедно съ „Девненски 
Извори", да почне подготовката на 28-я 
редовенъ съюзенъ съборъ, който трt.б
ваше да се състои въ Варна. Въ тази 
подготовка rоюнътъ даде много голъмъ 
дt.лъ отъ усърдие. Следъ завършване 
на събора се състояха нt.колко излети 
11зъ околностьта на Варна, единъ отъ 
които бъ до хижа „Родни Балкани" и 
устието на р. Камчия. Излетницитъ въ 
този из.nетъ еж останали съ много до

бри впечатления отъ уредбата на хи
жата и нейната чистота, която презъ 

всичкото време на годината е изрядна. 

Това се дължи на енергичния и дома
кинъ г. Ив . Шойлековъ. Състоя се еж
що единъ петдневенъ задграниченъ из

летъ до Цариградъ и обратно съ най
луксозния български п/х „Царь Ферди
нандъ". 

Презъ събора бt, издаденъ туристи
чески листъ, въ който бъха отпечатани 
статии и снимки за Варна. Сжщиятъ бt. 
раздаванъ безплатно на съборянитъ и 
1 оститt, на града. 

Въ надвечерието на събора Тъхни 
Величества Царь Борисъ III и Царица 
Иоанна посетиха хижата и подариха 
24 одеала за обзавеждане на спалнитt. 
при сжщата. Като благодарность за Ви
сочайшия подаръкъ, настоятелството 
подари картина изобразяваща хижата, 
нарисувана отъ познатия нашъ худож

никъ г. Миленъ Сакжзовъ. Сжщата по
ставена лъ рамка, изработена ху доже
ствено отъ познатия на всички въ града 

художникъ-рtзбарь г. Жечо Арнаудовъ, 
бt изпратена на Тtхни Величества съ 

86 

подходящъ адресъ. Сжщата днесъ кра
си една отъ залитt, на двореца ,,Евкси
ноградъ ". 

Независимо отъ дейностьта, прояве
на .io изнасяне на събора, останалатг 
такава по отношение на клона бt. сжщо 

гол·вма. У строени еж 33 излета, отъ 
които 21 еднодневни, 7 двудневни и 5 
многодневни. Сжщитъ б·вха посетени 
отъ 299 членове, 71 членки, гости-мжже 
327, жени 185 ИJIИ всичко отъ 882 из 1ет
ници при изминатъ километражъ 1250 
пешъ и 3.304 съ превозни срt.дства, и.ш 
всичко 4.554 клм. Възторгътъ, който из
летницитt, изживt.ваха при излетитt бt. 
голt.мъ и заразяващъ. Задушевностьта и 
весе:шето привдичаха все по-нови при

върженици на българската природа. По 
една хубава традиция, клонътъ и тази 
1 одина усгрои коледенъ из:rетъ до 

своята хижа край морето, пасе rенъ отъ 

много членове и многоо1.,ойни гости. На 
първия день на Рождество Христова бt. 
изнесена и литературно-музикална про

грама. 

Презъ годината хижа „Родп11 Балка
ни" е посетена отъ 1661 излетника, отъ 
които мжже 1233 и жени 428. Такситt. 
и даренията, събрани . отъ тt.зи посеще
ния възлизатъ на 16.987 лева. Сжщата е 
въ отлично състояние и привлича много 

.ТJюбители на природата. Всички сnа;ши 
еж обзаведени съ добри завивки (одеала 
подарени отъ Негово Величество) и бt.
ли чаршафи. 

Патронниятъ праздникъ на клона -
12 юлий - (Петровдень) се отпразднува 
много ·rържествено. Обявениятъ излетъ 
до хижата съ моторни лодки и пешъ бъ 
многолюденъ. 

Издадени бъха сжщо 1500 екземпля
ра карта-пжтсводитель съ всички марка

рани пжтища за хижата и съ снимка на 

самата хижа. Поставиха се и 7 табла на 
видни м·вста въ града съ по една уве
личена снимка на хижата, нtколко по
малки отъ близката и околность и устие
то на р. Камчия съ кратко описание на 
хижата. 

Поради голъмата суша презъ изтекла
та година, въпрt.ки за11есителния мате
риалъ, който се имаше на разположение 

отъ Варненската община, заLадени бt.ха 
само 80 плодни дръвчета и декоративни 
храсти. 

Къмъ 31. 12. 1935 г. клонътъ брои 
157 чденове, отъ които редовно отче
тени къмъ клона 111, а къмъ Б. Т. С. -
J30, Съюзното списание „Български Ту
ристъ" се получава отъ 50 члена. Финан
совото положение на клона Р било до
бро. Изплатени еж 9.000 лева на креди
торитt., по постройката на хижата. 



При единъ активъ отъ 200.000 лева, 
клонътъ дължи още 14.000 лева, отъ 
които 10.000 J1ева безлихвено на отлич
ния труженикъ въ туризма г. Цончо Зла
тшrовъ. 

Изнесени бtха пре'зъ годината две 
другарски срещи и една традиционна 

вечерь, които донесоха добъръ мате

риаленъ и мора,1енъ успtхъ. Традицион-

на общото годишно събрание, съ
стояло се на 16. 2. т. r. се избра управи
те.1енъ съветъ и надзорна комисия въ 

съставъ: Председатель Ил. Антоновъ, 
подпредседатель В. Добревъ, секретарь 
Б. Вознишки, подсекретарь Г. Шойле
ковъ, касиеръ-счетоводитель Н. Геор

гиевъ, касиеръ-инкасатор11 В. Вълчевъ и 

В. Овчаровъ, домакинъ-библиотекарь 
Алб. Геронъ, съветникъ д-ръ М. Богда
новъ и Ив. Стефановъ. Надзорна коми
с:ия: преде. д-ръ Н. Сираковъ, ч.~енове: 
Ив. Петровъ и П. Перуковъ. Заведующъ 
излетитt Ц. Златиновъ, домакинъ на хи
жата Ив. Шойлековъ. · -

Преди откриване на събранието, чле
нътъ на клона r. Дим. Ил11евъ, учитель 
отъ мжжката гимназия, изнесе много ин
тересенъ рефератъ на тема: ,,Пещерята 
Мацоха въ Чехия", придруженъ съ 
35 свtтлини картини съ епидиоскопъ. 

Казанлъшкитъ туристи отъ Орлово 
гнtздо" имаха на 19 мартъ т. ;_ общо 
редовно годишно събрание. Споредъ от
чета на настоятелството, дружеството 
брои 134 ЧJ1сна. Уредени еж били 39 из
.1ета посетени отъ 485 души. Туристи
ческата спалня е приютила 1400 излетни
ци съ приходъ 6300 лева. Изнесени c.i'i'i 
7 вечеринки, единъ традиционенъ балъ 
съ общъ приходъ 18.000 лева. Уредена е 
била и една пубJшчна сказка на г. Киро 
Кировъ. Хижа „БузJiуджа" е довършена 
и за нея еж похарчени общо 140.000 лв. 
Бюджета на дружеството възлизащъ на 
50.000 J1ева е реализиранъ напълно. Но
вото настоятелство се е конституирало 

както следва: председатель М. Черневъ, 

подпредс. Ганчо Фъсовъ, секретарь Дим. 
В·внковъ, касиеръ Коста Бtловъ, дома
кш..:ъ К Теневъ и съветници: г-ца А. Ди
митрова, г. г. Никола Спасовъ и инж. 
К Рtповъ. Контролна комисия: Дечко 
Христовъ, Д. Лазаровъ и Т. Кечеджиевъ. 

Карнобатския клонъ „Чалж-Кавакъ" 
па 22 февруарий е д::~лъ rолъмъ маскенъ 
6а.01ъ въ салона на общинския театъръ. 

Балътъ е билъ масово посетенъ и съ 
уредбата си е nроизвслъ много силно впе
чатление. Разиграла се е малка томбола, 
всички предмети за която еж били пода

рени отъ дъ:1гогодишния членъ на клона 

r. Баадинъ Хафузовъ, на когото всички 

изказr,атъ rолъмата си благодарность. 
Балътъ е донесълъ на клона чистъ 

nриходъ 5.300 Jieвa, които веднага еж вне
фондъ възлиза сега на 33.000 лева. 

Радс,мирско тур~сrическо д-во ,Ор-
литъ" е имало на 26 т. м. общо год~шно 
събрание, което е избраJю новъ управи
теленъ и контроленъ съвети, както с,1сд-
1:<а: Председатель Димитъръ Геневъ под
прсдседатель Костадинъ Костовъ, ~екре
тарь Цвътан:{а Маркова, касиеръ Иванъ 
Тасевъ, п. каснеръ Ани Аневъ, доv1зкинъ 
vгшшъ Диневъ, ззведующъ излетУ!т'Б 
Владимиръ Пенджерковъ и съветници: 
Райна Бъл .,uска и !(ру:-,п, Радиб Jшки. 
Конr,юJ1на 1:с,мисия: Добри Ч.vкд('ЬЪ, Ко
стадинъ Л('нснъ и ИJ~цанъ Разсипийски. 

Въ нозото наст:)Ятелство влизатъ пре
данни и дей,ш туристи, на които пред
стои тази година да построятъ едно лъ

товище на бtдюпъ радомирски деца въ 
по.1итъ на м. ,,Черп~аа ябълка" и единъ 
туристически nаркъ, който ще служн за 

Gтдихъ и почивка на сжщитъ деца, а така 
сжщо и на всичк,1 любители на приро
дата. 

Горно-орtховското туристическо дру
жество „Камъка", клонъ отъ Б. Т. С., въ 
годишното си събрание на 8 февруарий 
т. r. избра настоятелство въ съставъ: 
председатель: Тодоръ К. Камбуровъ, под
председатель: Конст. Докторовъ, секре
тарь: Хр. Константиновъ, касиеръ: Ив. 
Юр. Дръмовъ, пом. касиеръ: йорданъ 
йонковъ, съветници: Н. Абаджиевъ, Илия 
Пенчевъ и А. Славчевъ. Контроленъ съ
ветъ: К. Ив. Камбуровъ, В. П. Велевъ и 
В. Бержаровъ. Зам. излетитъ и допис
никъ: Константинъ Докторовъ. 

Дружеството съ своята дейность все 
повече буди интересъ всрtдъ горнооръ
ховското гражданство и печели неrовитъ 
симпатии. 

Презъ изте!j:лата година еж се записа
ли още 42 нови членове. Дружеството 
усиJrено работи за реализирането на на
зрълата вече идея за изграждането на 
единъ туристически домъ, за която цель 

общинскиятъ съветъ съ нотариаленъ актъ 
е отnустналъ мtсто за постройката въ 
най-хубавата частъ на градската градина. 
Горнооръховскитъ туристи съ ентусиа
зъмъ работятъ за разрастване дtлото на 
родния туризъмъ. 

Търновскиятъ клонъ „Трапезица" на 
15. III т. г. е ималъ ХХVШ-то си редов
но общо годишно събрание, което е раз
гледало и одобрило отчета на настоя
телството за 1935 r. единодушно и безъ 
разискване, сжщо така е гласувало и 

бюджета за 1936 rод. въ общъ разм·връ 
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90.140 лева приходъ и толкова за раз
ходъ. 

Избрано е ново настоятелство съ 
председатель дългогодишния такъвъ г. 

Цоню Ст. Гиргановъ и известни и пре
данни туристи, преизпълнени съ ·любовь 
къмъ дълото, - поради което се очаква 
въ Търново една обновена и усилена 
творческа туристическа дейность презъ 
идващата година. 

ПРЕНОЩУВАНИЯ ВЪ ХИЖАТА-ДОМЪ 
НА КЛ. ,,ТРАПЕЗИЦА" ВЪ ТЪРНОВО 

Съгласно решението на настоятел
ството на клона съ протоколъ № 7 отъ 
26 мартъ 1936 год., отъ 1 априлъ 1936 год. 
се въвеждатъ следнитъ такси за прено
щувания въ спалнитъ на клона: 

За нощуване на учащи-деца 6 лева; 
учащи въ гимназии - 8 лева; за членове 
на Б. Т. С. и Ю. Т. С. - 10 лева; за 
студенти - 12 лева; за професори, учи
тели, художници и др., които пжтуватъ 

съ научна цель - 15 лева. 
За групи необходимо е предварително 

да се съобщи на адресъ: Туристическо 
дружество „Трапезица". Въ спалнитъ има 
сто легла. 

Настоятелството · на Врачанския хлонъ 
„Веслецъ" отъ Българския туристически 
съюзъ въ България, е предприело про
саждане и почистване на боровия паркъ 
при туристическия домъ. . 

Презъ седмицата се засадиха 2000 бор
чета, изпратени даромъ на клона отъ раз

садника при гара Своге. 
Членоветъ на настоятелствата изли

затъ презъ свободното си време изъ пар
ка, за да прочистватъ сжщия отъ търна

цитъ и др. храсти, които задушаватъ мал

китъ борчета. 

Посадиха се въ 100 кошчета борчета, 
които се раздадоха на членоветъ, за от
глеждане въ домоветъ, следъ което иду
щата година ще бждатъ посадени заедно 
съ кошчетата на мъста, кждето липсва 
почва и е каменисто. 

За покриване на разходитъ, клонътъ 
даде забава на 18 априлъ т. г. въ с~:шона 
на Туристическия домъ. 

Независимо отъ това, на 5 априлъ т. г. 
членоветъ на клона направиха единъ тру
довъ излетъ до парка, на който прнсжт
ствуваха 30 души и чрезъ които се по
чистиха 2 декара отъ парка. 

Членоветъ на клона ще продължаватъ 
и занапредъ да организиратъ тъзи тру
дови излети, които даватъ добри ре<1ул
тати. 

На 16 февруарий кл. ,,Белмекенъ" въ 
гр. Т.-Пазарджикъ е ималъ общото си 
годишно събрание, което е избрало но-
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во настоятелство, въ следния съставъ: 

Председатель Влад. Т. Мумджиевъ; 
подпредседатель Никола Мариновъ; се
кретарь Симеонъ Симеоновъ; домакинъ 
Г. Абаджиевъ; касиеръ Иванъ Петровъ; 
съветници: Илия 'илиевъ, Кир. Клисур
ски и Робертъ Бенбасатъ. 

Бургазскиятъ клонъ „Странджа" отъ 
Б. Т. С. е избралъ ново настоптелство, 

въ съставъ: 

Председатель инж. Р. Радевъ; под
председатели: Драгомиръ Драгановъ и 
Панайотъ Ивановъ; секретарь Димитъръ 
Г. Кутлевъ; касиеръ Хр. Наковъ; дома
кинъ Георги Николовъ; зав. излетитъ 
Кирилъ Гецовъ; съветници: Иванъ Въл
ковъ, Любенъ Георгиевъ и Теню Ива
новъ. 

На 7 априлъ т. г. се състоя годи~ното 

събрание на клонъ „Елинъ връхъ о rъ 
Б. Т. С. въ Св. Врачъ. Събранието бъ по
сетено почти отъ всички членове на кло
на. Следъ отчета на председателя за из

извършената презъ 1935 г. работа, стана
ха разисквания, като се дадоха и нaпli'iT· 
ствия за бli'iдещата дейность. Взе се реше
ние, презъ лътото да стане освещаванет?, 
на хижата въ мъстностьта „Попина-лli'iка 
_ Пиринъ, непосръдствено следъ тури

стическия конгресъ въ гр. Банско. На 
освещаването ще бli'iдатъ поканени видни 
лица и дарителитъ, които Cli'i станали при
чина за постройката на хижата. Ще бli'i· 
датъ канени сжщо всички конгресисти

туристи. 

Избра се ново настоятелство - пред
седатель д-ръ Райчинъ Несторовъ; под
председатель Кост. Коцевъ; секретарь 
Ив. Патроневъ; касиеръ Никола Харис
ковъ ; домакинъ-библиотекарь Атанас-1,с 
п. Прокоповъ; членове: Тома Атанасовъ, 
Атанасъ п. Тодоровъ и Георги Ирибо
зовъ. Контролна комисия: Стр. Стояновъ,. 
Стойко Константиновъ и Илия Бакаловъ .. 

При повишенъ духъ и ентусиазъмъ. 

председательтъ закри събранието. 

Ямболскиятъ клонъ „Кабиле" отъ Б. Т -
С. е избралъ ново настоятелство, въ съ
ставъ: председатель Т. Тодоровъ, адво
катъ, подпредседатель Ив. Д. Ивановъ, 
търговецъ-книжарь, секретарь К. х. Радо
новъ, учитель; касиеръ Р. Н. Русевъ, чи
новникъ общината, дом.-библиотекарь Ст. 
Драгиевъ, чин. окол. управление и съвет

ници: Иорданъ Таповъ, чин. Кооп. банка, 
Л. Ивановъ, чин. Б. Н. Б. и Г. Султановъ, 
търговсцъ. Контролната комисия е въ съ

ставъ: Ив. Икономовъ, Ст. Гърдевъ и Н. 
Кортезовъ. 

Клонътъ и презъ настоящата година 
ще продължи своята системна дейность. 
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По ржба 
Снимка Д-ръ Л. Телчаровъ 

ВЕЛИКДЕНЪ ВЪ РИЛА 

отъ БОЖИДАРЪ СТОИЧКОВЪ 

Вс·вко годишно време планината е въ 

състояние да ви привлъче. Зимата - съ 

необятнитъ бъли пространства, замъrлс

нитъ върхове и буритъ; лътото - съ 

горещитъ дни, студенитъ нощи и порой

нитъ дъждове; есеньта - съ rоритъ, мъ

r·литh, облацитъ и тихитъ вътрове. Най

ннтересна, обаче, изглежда планината да 

е презъ пролътьта и то презъ 1съсната 

пролъть. Тукъ имате съпоставено всич

ко, което опредъля и ::тмата, и лътото 

едновременно. Въ дълбокитъ долинн 

всичко е зелено, а върховетъ си оста

натъ бъли. Извънъ това, пролътьта дава 

и свои типични образи на планината: то

в11 еж полуоголенитъ скали отъ снъrъ, 

оставалитъ снъжни мостове по дълги 

протежения на ръкитъ, стичащата се от

r~съкжде вода, зеленитъ полуоткрити отъ 

леда езера. 

Трима сме. Натъпкат1 раницитъ си съ 

нсъкакъаъ аидъ великденско nдене, ние 

натегляме за хижа „Мусалла·' въ петъкъ 

сутриньта. Времето е по-скоро лошо и съ 

изrлсдъ за решително влошаване. Захва

нали се въ д-::>лината на ръка Царска Би

стрица, ние бавно крачимъ, прегънати 

подъ тежестьта на раницитъ. Долината 

Царсi<а Бистрица въ началото не дава 

r>идъ да е ;{расива; достатъчно е широка, 

пъкъ не е и дълбока. Всъкога ми с пра

r: ила такова впечатление. Нейниятъ чаръ 

се открива едва като се наближи хижата. 

Въ последната заварихме 6 души. Следъ 
малъкъ престой, се отправихме за наблю

дателниц:.~та, за да се възползуваме отъ 

даденото ни разрешение за нощуване и 

эа да можемъ да кажемъ, че за едн<J 

нощь сме били най- ,,високопоставенитъ" 

хора на полуострова, особено оня отъ 
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Високо горе 

насъ, който ще нощува на втория наръ. 

При снtrъ и силенъ вtтъръ, стигаме 

къмъ 10 часа на наблюдателницата. Пър
вата ни работа е да поздравиме семей

ството Василеви отъ всички познати и 

непознати. С.1едъ това, естествено, идва 

вечерята, презъ време на която семей

ството Василеви ни изконсумирватъ поч

ти всичката месна храна, тъй като, както 

тt самитt ни заявиха, отдавна не били 

яли месо. Интересно е човtкъ да „наблю

дава" наблюдателя съ каква любовь си 

гледа работата. Той просто свещенодей

с.твува. Преди да настжпи времето за на

блюдаване, Василевъ е вече rотовъ, за 

витъ добре съ мушамата си като за дъ

J1ъrъ пжть, независимо отъ времето. 

Всичката си работа я върши по даденъ 

шrанъ, съ абсолютна точность, безъ ни

какво отк,1онение, като често гласно си 

приповтаря установенитt резултати. Да 

го видите съ каква заrриженость и съ

срtдоточеность се навежда надъ метео

ролоrичнитt уреди при наблюдение, бих-
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Снимка Н. Миронсни 

те казали, че за него всичко изглежда да 

се свежда до барометъра и вtтромtра. 

Доволни че спестихме пжтя отъ хи

жата до Наблюдателницата, на следния 

день сутриньта добре отпочинали, ние се 

готвиме да потеглимъ. Цельта ни е за

слона Мальовица. Извънредно гжстата 

мъгла, обаче~, съпроводена съ силенъ 

снtrъ и дъждъ ни задържатъ въ наблю

дателницата. Времето вече е достатъчно 

лошо, а барометритt стремглаво падатъ. 

Това, обаче, не ни отчайва и до оправя

нето му, Бtлката и Царето произвеж

датъ единъ „десетобой" на всички ви

дове хазартни игри. Така протича време

то до 3½ ч. следъ обtдъ, когато при 

разредилата се малко мъгла и при сжщия 

снtrъ и дъждъ решаваме да потеГJ,имъ 

къмъ долината на Бtли Искъръ. 

Билото на Близнацитt и Маричинитt 

върхове е напълно отвtяно. Завити до

бре, бавно но сигурно мокрени отъ валя

щата силна лапавица, ние следваме ржба, 

виждащъ се едва на нtколко разкрача 



предъ насъ. По всичко изглежда, че сме 

въ пояса на бурята, тъй като дигнатиятъ 

нагоре пикелъ пръщи отъ пълната съ 

електричество атмосфера. Слизаме на 

превала между Маричинитt върхове и 

fОрушки-чалъ. Тукъ мъглата е два пжти 

по-гжста, а мокриятъ снtгъ е вече бук

валенъ дъждъ. Слагаме скитt и съ мж

ка си чертаемъ пжтя въ мъглата. Накло

нътъ е тукъ -:олкова голtмъ, че гжстата 

мъгла го оприличаваше на всtки десеть 

метра предъ насъ на грамадна снtжна 

стр·t.ха. Това е дерето Даркевъ гробъ, 

водещо въ долината на Бtли Искъръ. 

Изведнъжъ мъглата остава надъ насъ. 

Слtзли още по-долу и отбили се въ лt

во отъ дере-:о, ние навлизаме въ заснt

жената рtкичка на единъ отъ най-стра

хотно затворенитt циркуси на Рила. То

ва е циркусътъ на Юрушки чаJIЪ. Въпрt

ки гол·вмата си височина, сега той бt 

Вода всръдъ СhЪГОветъ 

Снимка Н. Мнронски 

свободенъ отъ мъгли. Последнитt се 

простираха до всичкитt образуващи го 

ржбове, безъ да навлtзатъ въ него. Ски

тt. вървятъ мжчно по мокрия снt.гъ, 

което е добре-дошло за тtзи голt.ми на

клони. Привечерь, при постоянно усил

ващъ се дъждъ, стигаме долината, и безъ 

да се отбиваме на трудовашкитt бараки, 

залавяме се да търсимъ новопостроено

то жилище въ връзка съ издигането на 

баража. Най-после го откриваме. То се 

оказа, обаче, че · не е никакво жилище и 

че е напълно негодно за пренощуване. 

Разузнахме и намиращата се въ съ

седство малка полуразнебитена барака, 

кждето, за наше най-голtмо изумление, 

извънъ натрупанитt. тухли, откриваме и 

единъ телефонъ. Царето, като човt.къ 

на силнитt. изрази и рtзкитt движения, 

веднага вдига слушалката. За наше още 

по-голtмо изумление се обажда Мала-
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Църква. Влизаме въ връзка и става така, 

че братътъ на пазача на новата построй

ка, която биJiа горе при старитъ тру до

nашки бараки, пристига още сжщата ве

черь. Стана нужда да слъземъ до „Кар

тап1", за да го посрещнемъ, защото, как

то той самъ ни увъри по телефона, пре

ди два дни сръщналъ на пжтя подъ ба

ракитъ мечка и сега му било неудобно 

самъ да из.лиза презъ нощьта. 

Бъхме много измокрени. Лично менъ 

дрехитъ ми тежеха, толкова бъха на

поени. 

Възкресение Христова прекарахме въ 

сушене на дрехи, пушене и пиене чай, · на
подобаващъ минерално масло, но поне 

подъ сухъ покривъ, въ добре затоплена 

стая, което ни извънредно много рад

Dаше. 

На сутриньта, поради постоянствува

щето лошо време се отказахме отъ изли

зането по Пръка р·tка съ цель заслона 

Мальовица, като си избираме единъ по

отrоварящъ на времето маршрутъ 

тръгваме за Рилския монастиръ, по до

Jiината на Бъли Ис[{Ъръ. Съ задълбоча

ването си въ долината времето се сравни

телно поправя. Откриватъ се и нtкои 

uърхове. Идва и малко слънце, Това из

г Jiежда че дава настроение на Бълката 

и той започва съ пълна сериозность да 

ни разправя, че по стжш{итъ - които 

сръщаме на всtка крачка, - може да се 

познае не само животното, но и настрое

нието му - даJIИ е било спокойно, пр е -
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Почивка иадъ върховет l; 

Снимка Д•ръ Л. Телчаровъ 

следвано, дали е било радостно или не и 

пр. Тия обяснения ни доведоха до ми

съльта, че като при животнитъ, така и 

при хората, rолъмото изяжда малкото, съ 

спорове по която мисъль, стигаме нача

лото на долината - преваJ1ътъ надъ 

Рибнитъ езера. Часътъ е два следъ 

объдъ; имаме и слънце. Сега ни чака 

едно и::шитание. То е да минемъ образу

валата се шапка . на превала по посоката 

на Рибнитъ езера и да се спуснемъ, раз

бира се, скитъ на гърба, по почти от

сеснитъ на мъста склонове, до езерата. 

Предпазливо, прикрепяйки се съ пикелитъ 

си, правейки стжпка по стжпка въ снъга, 

ние се смъкваме къмъ първитъ езера, 

откждето, следъ кратъкъ объдъ, потеr· 

ляме надолу съ скитъ на крака. 

Отдавна сме въ Рилската р·tка. Послед
ната е още затрупана отъ снъга. За нея не 

се rрижимъ. Внимаваме само върху по.:~а

ващитъ се изподъ снъrа грамадни трупи. 

И въ и.збиране на по-чистъ пжть, не сме 

усети,1и ка~съ сме минали по дъсни~ 

бръrъ на ръката. Опомнихме се ча,, D 

когато се откри водата, а знаехме че по

долу тръбва непремънно да бждемъ влъ

во отъ ръката, защото тамъ е п;;;текzта, 

а извънъ пжтеката е невъзможно човъкъ 

да се движи. Но не се върнахме и IlPO· 

дължихме, разчитайки на нъкой снъженъ 

мостъ. Такъвъ нъмаше, а ние вече набли

жавахме точката, отъ която надолу и съ 

катерене по скалитъ не може да се про

дължи. Да преrазимъ рtката бъ почти 



Обмисляне пжтя 

Сни.sка Д-ръ Л. Телчаrозъ 

изключено. Всtки знае какво предст"в

m1Ва РиJiската ръка презъ проJitтьта. Да 

се върнемъ едно разстояние, което бtхме 

с; ски CJIЪЗJIИ за близо единъ часъ, бt 
nъкъ неnъзможно - свечеряваше се. И 

6езъ да знаемъ какъ ще nостжnимъ, пот

тиквани като че JIИ отъ едно особено в!"iт

рсшно чувство за успtшенъ край, ние 

всички вървtхме напредъ, безъ да си 

чертаемъ каквито и да б:1J10 планове. И 

наистина това вжтрешно чувство се 

t правда. СJ1едъ десетина минути пърза 

;rяне, ние се отзоваваме до една паднала 

отъ Су-чала лавина, но по такива размt.

rи, че затрупала цълата ръка на една шн

рочина отъ 5---6 метра, сJiедъ което се 

блъснала въ отсрещната отвесна скала , 

Kifiдeтo се напластила въ формата на на-

11осъ въ повече отъ 5 метра Бисочина . 

Това бtше голtма пиринска J1ав ина. Ла

Rината ни направи такова впечатление, t;e 
ние забравихме да се радваме за ню1ъ

рения изходъ. 

Следъ преминаването на ръката, оба

че, ни предстоеше да изкачимъ 10-15 мет
ровия склонъ предъ насъ, представля

ващъ J1ъвия брtгъ на ръката. Това се 

оказа най-сериозното ни предприятие отъ 

цtлия излетъ. Отвесната 1 О-метрова ска

ла, покрита съ мъхъ, ни забави попече 

с·1ъ едннъ часъ. Трtбваше да се кате

римъ съ раницитt и скитъ. 

Съ минаването на отсрещния брtгъ, 

почна да вали ежедневния дъждъ. 

Мокрени отъ усилващия се все nовt"че 

н повече дъждъ, стигнахме въ манастира 

въ 9 часа - при затваряне на вратитt, 

довоJ1ни отъ изпълнената задача. 

На слънuе предъ заслона 

Сниr<на Д-ръ Л. Телчаровъ 
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Нашата група, която се състоеше отъ 

десеть души добре екипирани туристи, 

замина за Карпатитt на 29 февруарий 

т. r. Ние отивахме като гости на Седмо
градския Карпатски съюзъ, една мощна 

туристическа организация, която брои 

въ редоветt си добри туристи и още по

добри другари. Нашитt любезни дома

кини ни rюсрещнаха на другия день още 

на Гюргево, а сжщиятъ следъ обtдъ, 

вече въ Букурещъ, на обща маса, ние 

сърдечно размtняхме мисли за пред

стоящия излетъ. Ние трtбваше да зами

немъ още сжщата вечерь съ влака за 

Синая. Времето ни бtше броено, а и ло

шиятъ слухъ, че снtгътъ е започналъ 

да се топи, караше да бързаме. Защо 

ги носtхме тtзи ски, когато може би тt 

щtха да тежатъ на гърбоветt ни! 

Пжтуването съ влака за Синая мина 

незабелязано. Весели приказки, пр::~ек-
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Ганна прол'Вть въ Синаи 

ИЗЪ КАРПА ТИТЪ 

отъ ЛЮБОМИРЪ КРЪСТАНОВЪ 

ти и гадания за състоянието на плани

ната. Нашиятъ новъ водачъ за планина

та, отличния туристъ и другарь Вернеръ 

Фойрихъ, ни успокояваше - наистина 

въ низкитt мtста снtгътъ се е посто

пилъ, но горе, тамъ е друга работата! ... 
Наближавахме Синая. Все по-често гла

нитt ни се издаваха презъ прозорцитt 

и, взирайки се въ тъмнината, ние исках

ме да различимъ поне нъкакво малко 

парче отъ снtгъ. Но, уви, около насъ 

нtмаше снtгъ даже и за цtръ. Е, нtма 

какво, ще се търпи до горе! 

На сутриньта, добре отпочинали, още 

съ изгрtва на слънцето ние нарамихме 

раницитt и скитt и съ пtсни поехме 

пжтя за ш~анината. Синая още спtше, а 

ние пtехме, защото по околнитt висо

чини б,1естtше снtгътъ, скритъ отъ на

шия погледъ въ тъ~шината на нощьта. 

Духътъ ни бtше повишенъ, а огромната 



гора or:oJIO Снная, презъ която водtше 

11жтя, бtше спокойна въ утринната ти

шина. Ние крачехме бавно, все по-дъл

боко вдъхвайки прtсння утриненъ въз

духъ, защото пжтеката все по-стръмно 

се извиваше нагоре. Скоро Синая остана 

въ · низината - ние бtхме изкачили пър

вото бйло. Скитt натежняха - запо

вtдь за малка отмора. Предъ насъ, забу

J1ени въ синя утринна тъма се редtха 

отдълнитt била на Карпатитt. Долу, 

rолъми борове и широколистни гори от

дtляха съ рtзка JIИния снъrътъ по ви

сочинитъ. Но ние сме вече близко до 

нашия, близкия снtrъ. По-нетърпеливи

тt отъ насъ бързатъ и още на първата 

мал!(а преспа скитt еж въ действие. 

Така е по-добре, сега прилича вече и на 

зименъ излетъ, па и майтапитъ така по

лесно се разправятъ. Нtкои отъ насъ еж 

безъ колани на скитt, т. е. свикнали еж 

;;а „драскатъ" нагоре. А това „на горе" 

става все по-стръмно. Личи си, че се 

приближаваме !(ЪМЪ нашата първа и 

единствена почивка за този день, мал

ката новопостроена хижа подъ върха 

Кудоръ (2005 м.). Снtrътъ е добъръ, а 

мъстата за ски около Кудоръ еж още 

по-добри. Всичко е rлад!(О и хубаво зао

блено, а точно надъ хижата се и3диrа 

Кудоръ, нарtзанъ отъ горе до долу съ 

остри зиrъ-заrи отъ ски. ,,Майсторъ е 

билъ този" - !(азватъ нъкои отъ наши

тi;, 1,ато rледатъ !(расивитъ следи. Въ 

Още малко •.. 

хижата намtрихме трима-четирима ски

ори, които малко следъ нашето присти

гане ,.запрашиха" надолу, а ние удобно 

се разположихме предъ топлата супа . 
.ila хапнемъ по-добре, но и по-бързо, за
щото ни чака още пжть, а и небето се 

покри съ тъмни облаци. Нашиятъ во

дачъ Фойрихъ е спокоенъ, леко се ус

михва и съ възхищение разправя за 

чудното спускане, което ни очаква. 

Ето ни на първото спущане къмъ 

хижа Пещера, която е нашата цель за 

този день. Единъ следъ други ние тръr

р,зме надолу и следъ нtколко минути 

хвърчене се чуватъ думи на възхищение 

с,тъ хубавото спускане. Но нашата един

ствена другарка r-ца Btpa Тодорова я 

нtма още. Следъ малко тя бавно прн · 

стига. Лошъ день, още на първото спу

скане тя е навtхнала зле ржката си. Но 

отъ нея не излtзе нито дума, нито 

оплакване и следъ като д-ръ Боровъ 

·нревърза ржката, групата тръгна бавно 

надолу. Тежкиятъ снtrъ много спираше 

нашия ходъ, а ето че високо въ небосво

да се издигаха плътни облачни маси отъ 

гръмотевични облаци. Отвреме-на1<реме 

се чуваше далеченъ тътнежъ на гръмо

тевицата. Почнаха се закачки по адресъ 

на родната метеорология, която въ слу

чая се представяше отъ нейния шефъ 

r . Кировъ и единъ отъ неrовитt помощ
ници. ,,И тука ли, казватъ, ще ни разва

лите времето. Не стига, че снtrътъ е 
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Долината Яломица 

вода, а отгоре на всичко и дъждъ!" 

Близо единъ часъ ходене по равно ни 

;1зведе на второ било, отъ което поrле

дътъ ни се спусна въ долината на Яло

мицu. Една дълга долина, прошарена съ 

гора, чудесни скали и мощни вериги, 

които !lзмtняха ежеминутно формата си 

между бързодвижущитt се облаци. 

Отъ тука започна второто спускане, 

което бtше много по-интересно, защото 

скоро се изгубихме единъ следъ други 

въ гората. 

Времето непрекжснито се влошаваше. 

Слtзли въ долината, ние бавно - скитt 

бtха натежаJ1и отъ мокрия снtгъ - се 

движехме по равната снtжна настнлю1, 

пресJrедвайки тъмнеящата се въ дъното 

гора. Още не бtхме преминали гжстата 

борова гора и суграшицата ни зап ерда

ши, придружена съ силни гърr,rотевици и 

свtткавици, точно надъ главитt ни. Рtд

ко се случва това - суграшица ко,1 кото 

лешници, съ cJiaбa конусовидна форма. 

Мстсоролозитt бtха дово,1ни да видятъ 

рtдкото ттв J1ение, а другигв съ удовол ·· 

ствие разравяха едритt зърна, които 

rокриваха снtга на 10 см. височина. Су-
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грашицата спре и започна тихъ, ситенъ 

сн·вгъ, който валя цtла нощь. 

Пристигнахме въ хижа Пещера. Низ

ка, дъJira постройка всрtдъ гората. Въ 

долния етажъ еж всtкидневнитt стаи ч 

кухня, а въ горния - спалнитt, съ кре

вати. Едва оставиJiи раницитt и изпи.~и 

по единъ чай, ние отново поставихме 

скитt и - като освободени отъ дълго 

вързване полетtхме надолу къмъ 

малкия пещеренъ манастиръ. Но, тов:1 

не ни е достатъчно още този день. За

~::ърнали се отново въ хижата, ние по

тегляме къмъ белtещитt се отсреща по

ляни, нарязвайки съ чудноватитt си е1е

ди, обърнали поляннтt на учебенъ 

ш1ацъ. 

Привечерь се прибираме отново въ 

хижата, въ салона на която сме само 

две компании. Ние, българскитt тури

стии, и една група кронщадски скиори. 

Чайоветt почнаха да пристиrатъ едннъ 

следъ другъ и групата удобно се раз

положн, доволна, че планътъ за този 

день се 11:,пълни. Вече се здрачаваше и 

вt\ J1·вше тихъ снtгъ. Следъ вечерята 

пtсни и разговори за утрешния мар-



шрутъ. Утре ни очаква върхъ 0-.~улъ 

(2510 м.), най-високия въ тази часть на 

Карпатитъ (Бучечъ). ,,А въ други день 

ще тръбна да се минава „прочутата Ка

мина", за да се слъзе въ хижа Малае

щи", - каза нашиятъ водачъ Поповъ. 

Намъси се и Фойрихъ: ,,Ако е заледена, 

ще видимъ какъ ще се мине! ... " Пове
доха се спорове, описания на Камината, 

сравнетш съ нашитъ опасни мъста и 

най-после се дойде до очаквания край: 

като я видимъ, ще решимъ дали може 

да се мине или не. 

Добре отспали на удобнитъ легла, 

ние рано тръгнахме за Омул:ь. Бъше 

прекрасенъ день следъ вчерашната буря. 

Презъ нощьта бъ валълъ каточе нароч

но за насо пръсенъ снъгъ. Още отъ 

сутриньта слънцето жаръше всичко. Ока

.10 насъ блестъше пръсно навалълия 

снtгъ. Скит-1; скърцаха върху долния 

пластъ отъ суграшица. Пжтьтъ б'вше 

стръменъ и често първиятъ, който пра-

1;·!;ше сJ1еди се смъняше. Фойрихъ во

дъше добре и точно спазваше въ хо -

дътъ си всички правИJ~а на зимния ту

ризъмъ. Изкачихме се на първата висо

чина. Задъ насъ, долу, остана х. Пеще

ра, а долината Яломица се губъше въ 

блъсъка на далечината. Пресъкохме 

стръмни и заледени улеи, покрити съ 

нестабилна покривка отъ суграшица. Че

сто нъкои ски се свличаха надолу съ 

пластъ отъ снъгъ, последванъ отъ висо

ки смъхове и за'качки. Следитъ ни бавно 

се качваха нагоре къмъ билото на Омулъ. 

Почнахме по-често да се спираме, ,,з?. 

да разгледаме околноститъ ". Неумори

~{иятъ нашъ другарь Василъ Радевъ, въ

пръки че носъше две раници (по изве

стни причини!) не преставаше да пъе и 

не изпускаше случая да се върне назадъ, 

или да мине презъ нъкое по-стръмно 

мъсто . 

Лоша снимка нu хубава следа 

ПочиЕна на слънце 
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На върха Омулъ 

Отминавайки „Органа" (една грамад

на скала въ формата на орrанъ), ние за

почнахме истинското изкачване, вземай

ки непрекжснатъ наклонъ по хоризо~-:

талата и преследвайки достигането на 

самото бИJIО. 

Едновременно съ неговото достига

не къмъ насъ бързо се приближаваха 

мъгли, които забулиха всичко. Изкачвай

ки последнитъ билни връхчета подъ 

Омулъ, ние изпаднахме въ сжщинска 

зимна обстановка. която, обаче - предъ 

видъ близката хижа - никакъ не ни 

смути. 

Ето ни вече на върха, заобиколени 

отъ слаба мъгла. Точно на самия върхъ 

има грамаденъ камъкъ, а до него се из

дига малка хижа, която събира не по

вече отъ 30 души. Виждатъ се и зна

цитъ на метеорологична станция: вътро

мъръ (за жалость счупенъ!) и клетка, 

бронирана отвсъкжде съ ледъ. Предъ 

насъ еж като на длань цълитъ Карпати, 
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заедно съ Кьонигщайнъ, койт,.), отдt.

денъ и зжбатъ, страховито се синъе въ 

далечината. Низинитъ еж забулени съ 

лека тъма, отъ която излизатъ пушс

цитъ на петролната область. Подъ насъ 

виждаме начаJюто на Камината. Пс1за

чътъ казва, че тази зима още никой не 

е миналъ тамъ, но вt,рва, че сега е топ

ло време, снъгътъ е ровъкъ и дълбокъ. 

Следъ тържествения объдъ, дойде при

ятна почивка, а двама отъ нашитъ, Ра

девъ и Мариновъ, грабнаха скигt. и се 

спустнаха къмъ Камината, за да доне

сатъ сведения. Леко се минава времето 

на ОмуJiъ, всрtдъ сладки приказки и 

неусетно идва вечерьта. Нашитъ разуз

навачи се върнаха: ,,Много добре ще 

минемъ, нищо особено, коJiко сме ги 

виждали „такива Камини"! И вечерьта 

не мина напраздно. Родната метеороло

гия се притече на помощь на своята ро

мънска сестра и нtколкот-о счупени апа

ратн, които безпомощниятъ пазачъ не 



знаеше какво да прави, бъха поправени 

и се намt.риха по мъстата си. А вънъ, 

студенъ подъ звездното небе, 

вt.търъ и свt.тлинитt. 

тt.ха ... 

духаше 

въ до,1ината треп-

Ето ни следъ лошо спускане презъ 

стръменъ и неравенъ теренъ предъ Ка

мината. Внушителенъ улей, широкъ 5-6 
метра и дълъгъ надъ 150 метра. Отъ 

дветt. му страни се издаватъ зжбати 

< кжJIИ, а наклона не е нуждно да се 

описва. Но снъгътъ е добъръ, т. е. до

бъръ за минаване презъ него. Съ всъка 

стжпка се затi\'\ва до колената - улеятъ 

изгуби съ това много отъ своята леген

дарность. Съ скитt. на рамо, всички поч

ти замаршируваха надолу, като доста 

често се чуваха насмt.шки по адресъ на 

,.прочутата Камина". Не мога да кажа, 

обаче, дали настроението щt.ше да бi'riдe 

Последнит'h нрачки подъ върха 

cifiщoтo, ако Камината бt.ше заледена. 

Намtрихме се въ единъ живописенъ цир· 

кусъ, заграденъ почти отвсi,кжде съ от

весни улеи и красиви зжбати скали съ 

самотни борове. Снt.гътъ бъше на прахь, 

съ много приятенъ наклонъ. На северъ 

отворено, началото на долината Малае

щи, а долу, предъ самата гора, е изра

стнада като гжба кокетната хижа ма. 

лаещи. 

Леко слъзохме до хижата, съ съжз

ление за хубавия снъгъ въ циркуса. Сега 

ни предстоеше неудобенъ пжть презъ 

стръмна гора. Поповъ и Радевъ тръгна

ха напредъ, за да уредятъ долу въпроса 

за превозно срt.дство до малкото селце 

Розенау. Слизането презъ гората не бъ

ше отъ най-приятнитt.. Всt.какви голt.

мини отъ камъни и низко отръзани дъ

нери, слабо покрити съ снъrъ. Между 

тt.хъ минаваше въображаемата пжтека. 

Малка скиорска неволя, която скоро се 

свърши съ свършването на снъга! Зами

риса на влажна земя, боръ и трева. 

Презъ стръмната гора надолу, ние скоро 

намърихме нашитt. другари, да се прс

пичатъ на слънце. Научихме и новинати: 

колата ще ни срещне по Пifiтя, а наши 

другари отъ Кронщадъ ни чакатъ въ 

Розенау. 

Когато червендалестиятъ кочиашъ 

плесна камшика и заснt.женитъ върхове 

на Карпатитъ останаха задъ насъ, ние 

разбрахме, че 1ышиятъ планински из

,JJетъ се свърши и само чуднитt, прежи

r:·влици ще останатъ съ насъ. 

Хижа и сни 
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Драги К., 

Зимно слънце върху С околецъ 

Снимка Н. Ц В. Князъ Кирипъ 

ГОРАТА 

Чнмъ-Кория, Кол~да. 

Сдръжъ очудването си отъ неочакваното ми писмо и го 

прочети само ако стремежътъ къмъ тихия праздникъ на пла

нинската Коледа те е обзелъ поне отъ малко. Въ противенъ слу

«[.й сrъаи разтвореното ш;смо и остави да го прочетешъ тогава, 

коrа1 о и ти имзшъ възмо;h,юстьта да прежив·вешъ подосн11 

ш1анински вечери. Хората на rрадоветъ, а сега и ти си между 

тъхъ, често 1;с моrатъ да с110дtлятъ нашата „слад;1икана с;;нти

менталность", която изразяваме въ опиянението си отъ приро

дата, когато - обзети отъ радостно блаженство - ние се отда

ваме нz щастието, идваще отъ картината, която, преживявйки, 

Нс!шиятъ духъ самъ си рисува. Тъ даже не моrатъ да разбератъ 

зrщо въобще е необходимо презъ коледната вечерь да се пише 

на нъкой приятель. 



А какво друго мога да направя въ 

тия тържествени за планината часове, 

uсвенъ да изразя трепетитt, на душата 

или пъкъ да тръгна изъ снъжната гора, 

търсейки портитt, на небето? 

Азъ съмъ съвсемъ самъ въ самотната 

вила. Въ стаята освенъ мене се чувR с1-

мо безr лаения шепотъ на собственитt 

ми мисJIИ и топлината на камината. Зз

rледанъ, безъ да виждамъ нищо опредъ

лено и замисленъ, безъ да съзнавамъ 

н·вщо конкретно, азъ се оставямъ на лю

J1еенето на времето, за което ми напомня 

малкиятъ часовникъ. 

И ,~;ватъ минути, когато малката стая 

по стенитt, на която иrраятъ виде

нията на огъня - ми се струва безкрай

но rолt.ма. Тъй rолt.ма, че би моr ла да 

побере въ себе си цt,лото човъчество 

съ всичкитt, негови грижи. 

Но, когато мислитt, ми прескочатъ 

нейнитъ прегради и поискатъ да излt

затъ въ свъта на нощьта, стаичката ми 

се струва малка като келията на затворъ, 

Зима надъ Чамъ-кория 

Снимка М, Кръшнянъ 

достатъчно малка да побер~ и само 

единъ МИСJIЯЩЪ човъкъ. 

Тогава азъ ставамъ невоJшо, разтва

rнмъ вратата и заставамъ на прап1 

предъ с~;t,жната нощь. И чувствувамъ 

като на сънь, че съмъ навлt.зълъ въ 

оrромнитt, простори на тишината, кжде-

1 о нечута музика ни кара да се услуш-

1>аме напраздно. Възбудениятъ слухъ 

долавя сзмо шепота на падащитt, сн·s

жинки ... 
Ти би казалъ, съ обичайната насмъш

к.а на трt,звия рационалистъ: ,,Ето слу

чай, когато движението се обръща въ 

звукъ". Остави, подобни забележки не 

отrовар;~тъ на истинското настроение. 

Привличанъ отъ нt.каква неясна сила, 

която не знамъ да ,1и излиза отъ менъ 

или идва отъ МJIЪчния мракъ на гората, 

азъ затварямъ вратата задъ гърба си и 

потеrлямъ подиръ невидимта си свнка, 

плодъ на собствената мисъль. Най-фан

тастичното и с;,;щевременно най

реалното - видение е предъ очитt, ми: 

зимната гора. Гората, отрупана съ снъ,ъ, 



презъ нощьта, която нtма никаква тай

на и все пакъ е най-тайнствения свtтъ, 

въ който можемъ да попаднемъ. 

Снtгъ, бtлъ снtгъ е навалtлъ и про

дължава унесено да вали. Той се стели 

непредсторено по всичко, което се из

прtчи на неговия пжть къмъ земята, 

ндващъ каточели не отъ небето, а отдt

лящъ се отъ сивата мъгла, легнала надъ 

1 ората. Тя е толкова низка, че даже вър

:,, оветt на дърветата еж скрити въ нея. 

Никоr а просторътъ надъ земята не с 

толкова оrраниченъ, кактЬ въ подобна 

снtжна нощь: ти чувствашъ въз;:~.ухэ 

само нtколко метра надъ себе си и отго 

ре е бtлия снtженъ саванъ, задъ който 

не се усtща никакво небе. Отъ този 

савш-.ъ се отдtлятъ непрекжснато сн·t,. 

жинки, като бtли падащи цвtтя, цt

лиятъ животъ на които протича само въ 

~;раткия полетъ по земята. Мъртви, утре 

тt ще блестятъ на слънцето само като 

одежди иа невъодушевения свtтъ, безъ 

да могатъ самички да разкажатъ н·вщо. 

Но сега тъзи снъжинки говорятъ. 

Не бжди надмененъ! Ти не знаешъ 

какъ всtка една снtжинка може да бж

де цtло преживtване. Ето: една отъ 

тtхъ пада върху втренченото ми око, 

засяда на мъглитt и стоплена отъ вж

трешния огънь, се обръща веднага н:~ 

сълза, която оросява погледа ми и Зi.1 

~IИГЪ азъ виждамъ горския свtтъ нао

коло си съвсемъ другъ. Следъ малко 

снtжин){ата вече не сжществува. . . 
Азъ вървя така изъ сивата бt.Jюта на 

гората, стжпвайки каточе въ нъкое не

позволено царство на символи и непоз

нати образи. Чудна симфония на тиши

ната се разнася изъ цtлия миръ на нощ

ната гора. Ти пакъ ще протестирашъ 

срещу тази изкуственость на стила. Д:1, 

защото всичко това, и когато го четешъ 

съ най- живо участие, ти чувствашъ са

мо като игра на думи. Но нима тоноветъ 

не се раждатъ въ нашето ухо? 

И не само музика слушаме ние въ 

свещената тишина на планинската гора. 

Вгледай се въ нощьта: ти ще видишъ 

tамо сиво-бълия тонъ на падащия снtгъ 

и тъмнитъ очертания на дърветата. Но 
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нима това не е достатъчно богата съ 

багри картина, която изразява повече 

животъ отъ най-богато оцвtтената? Ни

ма това не е часътъ, когато се заражда 

красотата, която утре ще гледашъ като 

мъртавъ декоръ? 

Природата винаги можемъ само да я 

чувстваме. Свали монокла на твоето без

участие и престани да чувствашъ себе си 

като нtщо отдълно, нtщо, стояще вънъ 

отъ нея. Тогава ти ще усетишъ стжпки

тъ си лекн, недопиращи до снъжната 

покривка - новитt снtжинки и безъ 

това ще ги засипятъ само следъ нtкол

ко мига - и ще се обърнешъ самъ на 

единъ странстващъ образъ, който се но

си изъ простора безъ собствена тежесть. 

Остави сега мислитt и се отдай само 

на простото, семпло и чисто преживiша

не: то е достатъчно, за да забравишъ 

времето и себе си. И когато, неусетно 

стигналъ до нъкое далечно мtсто, скж

салъ съ обстановката на действително

стьта, ти почувствувашъ душата си лека, 

не се събуждай изведнажъ отъ съня на· 

тази приказка: тя не е нито мечта, нито 

действителность, а нtкакъвъ полусънь. 

продължително видение, отъ което не 

искашъ да се отдtлишъ. Догонвайки го 

постоянно, носейки се на крилата на не

говия полетъ, тебе ти се струва, че се 

издигашъ къмъ небето, онова небе, кое

то ние винаги чувстваме, като невидимия 

брtгъ на другъ животъ, а не небето, 

което сме навикнали да гледаме синьо 

или сиво, въ облаци или звезди, тъмно 

или свtтло. 

На това небе, до което е прелет-вла 

твоята душа, не свtтятъ никакви звез

ди, а единствената звезда на твоя по

rледъ, !{ойто отразява образа ти. 

Вие сте навикнали да посрtщате Ко

.1еда въ града, радвайки се на нtкои 

образи, които еж толкова банални, че 

даже ги употрtбявате за реклами: и 

звездатата на вестителя съ нейния блt

съкъ, и сиянието на рожденната нощь 

отдавна вече, още когато сме били деца, 

еж загубили чара на своето обаяние и 

еж престанали да будятъ въ насъ тре

пети. 



Но тукъ, ктдето Коледата е въ самия 

тебе, кждето гръе собствената ти звезда 

и чувстващъ рожденния часъ на красu-

1 ата, тука наистина можешъ да се въз

дигнешъ до преживъването на неземно

то величие, което ръдко очитъ ни мо

гатъ да откриятъ върху самата земя. 

Мислитъ ми къмъ тебе, за вашата 

Коледа ме В!)Ъщатъ отново къмъ дей

ствителностьта, азъ стжпвамъ на земята 

и почвамъ да повтаоямъ стжпкитъ си 

назадъ, докато стигна отново до скри

та1а нъ гората вила. 

И, сrръвайки мислитъ си на огъня, 

1,ойто идва сега отъ вънъ, азъ си спо!r.· 

нямъ колк::> хиляди различни вида мо

же да има гората, въ която сега бъхъ. 

Азъ бихъ могъJ1ъ да ти опиша толкова 

много дни въ този най-хубавъ ет,ментъ 

на планинската красота. . . 
Дни, когато слънчевитъ лжчи про

никватъ въ нея и вестятъ свътJшната на 

живота, когато - спотулена като н·!,

какво тъмно царство подъ звездния 

сnодъ на нощното небе - тя живъе 

свой животъ, презъ който ние вървимъ 

като истински чужди странници или ко

r ата, залюляна отъ свирепия бъгъ на 

планинската буря, тя кърши клони 11 

разнася страховитата си пъсень. 

Утре сжщата гора ще блести на 

слънцето съ коледенъ чаръ, снъжинки

тъ ще искрятъ като безбройни звездич-

ки, усмихвайки се върху 

ветата неподвижно ще 

земята и дър

шепнатъ радо-

стьта си отъ зимната красота. . . 
Но всичко това - и да ти го пре

дамъ - ще бжде само нъкакво описа

ние, а не преживъване. Нека да оста

вимъ описанията на професионалнитъ 

писатели. Нали знаешъ, тъ иматъ това 

достойнство, че описватъ, безъ да пре

живъватъ. А ние - беднитъ поклонни

ци на планинската душа - ние преживъ

Р.аме, безъ да описваме. . . 
Тази вечерь ще заспя съ надеждата, 

че заедно съ синътъ на Бога, въ полу 

нощь, когато планината и цълиятъ небе

сенъ миръ надъ нея ще претрептятъ за 

единъ мигъ, ще се родя наново и азъ. 

Твой В. 
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600-ГОДИШНИНА ТА НА ПЛАНИНАРСТВОТО 

Посещаването на планинитt заради 

самитt тъхъ се появява едва въ пър

вата четвърть на миналия вtкъ. Но още 

въ началото на ренесанса се заражда и 

новото чувстпо за ш~анинс1шя свtтъ, 

първиятъ изразитель на което мнозина 

считзтъ Данте. Но r<ато най-старо пъо

душсвление отъ самотата на планинит t 
н тtхната красота винаги се приема то

ва на Франческо Петрарка, предтечата на 

хуманизма и на Русо и, като ;;,лпинистъ, 

,,апостолътъ на новото време". 

Петрарка е водtлъ отшелнически-

1-rаученъ животъ въ Воклюзъ, 5½ часа 
далсчъ отъ Авиньонъ, въ живописната 

долина на Сорrъ цtли 15 години; туi<а 

се е падявалъ той да заглуши жарыа н::-. 

своитt юношески страсти, на своята лю

бовь къмъ обожаваната Лаура. Дълги 

години е НОСИЛЪ той въ себе си )[((' J[а

ннсто да изкачи най-високия връхъ на 

м·t.стностьт1, високиятъ 1912 м. Монтъ 

Венту отъ Морскитt Алпи, носенъ само 

отъ стремежа „да изкачи най-забележи

телната височина на мtстото". И на 25. IV. 
1336 г., съ своя по-малъкъ братъ Гер

хардъ, той се отправя къмъ разпо.11оже

ното въ подножието на планината град

че Малосенъ, кждето nренощуватъ. 

Рано преди изгрtвъ на 26 априлъ тt 
започватъ възлаза. По пжтя срtщатъ 

старь овчарь, който ги разубежд:ша да 

се откажатъ отъ намtрението си. ,,Преди 

50 години", разказва старикътъ, ,,въ на

пора на младеж,кия оrънь, и азъ тръг

нахъ по сжщия пжть и не донесохъ ни

що друго обратно освеnъ ядъ и изпо

драни р;;ще и дрехи". Но двамата из

качвачи продължаватъ нагоре, отпредъ 

Герхардъ, а Франческо отзадъ, потъ

налъ въ мисли, затова често сбъркпащъ 

пжтя. Въ неговата душа това ш1ани!-!ско 

изкачване става израза за стремежи на 

хората къмъ възвишенитt върхове. Въо

душевенъ отъ тtзи мисли, той достига 

следъ братъ си върха. Необичайншпъ 

говtй на вtтъра и широкиятъ изrледъ 

хпърлили поета въ едно състояние H'I 

онtмяване. По-късно той спира погледа 
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си на отдtлнитt ГJiедки: подъ неговитt. 

нозе, къмъ италианската страна, еж ле

жали покрититt съ снtrъ Алпи, които 

предизвикватъ въ него непреодою1мь 

стремежъ и обичь къмъ родината. 

Клоr-IЯщето къмъ залtзъ слънце и за

страшителното растящата сtнка на ш1<1-

нината имъ напомаятъ за действите;1-

ностьта ~. че времето за слизане набли

жава. Петрарка се обръща къмъ западъ 

и вижда планинитt на сбласп,та Лионъ. 

морето къмь Марсилия и долината на 

Pofia. Възхищавайки се отъ тtхъ поот

дtлно, той отваря к·нигата на своя духо

венъ учитель Аугусгинъ и попада слу

чай~:о на мtстото, гдето е казано „Хо

рата 01 иватъ въ планинитt да се възхи

щазатъ отъ върховетt и загубватъ прl' 

тов:1 себ.:: си". Петрарка го обзема стt

снение, че все още се възхищава отъ 

земни нtща, вмtсто да се грижи за из 

дигането на душата си. 

Мълчаливо слизатъ двамата братя при 

месечина въ долината и въ късна нощь 

достиrс:тъ гостоприемното ханче на Ма

лосенъ. Докато приготвятъ вечерята, Пе

трарка се отдtля въ една стая и описв2 

крайно въодушевено своето изкачване 

на духовния си съветникъ, монахътъ 

Санъ-СепоJ1кро, както и обзелитt го 

мисли. Това описание е толкова изчерпа

телно и непосрtдствено, че съмнението, 

какво Петрарка го е писалъ пocJie, трtб

ва съвсемъ да се отхвърли. Самиятъ Г!е

трарка пише на монаха: ,,Азъ ти п;~ша 

бърже въ прtсенъ споменъ, за да не би 

Ш-!с,штt да получатъ другъ образъ и 

впечатленията да се изличатъ. 

Описанието на Петрарка - що се 

отнася до неговото чувство за приро

дата - е и сега почти образцово. HerQ
r,oтo постижение, обаче, е тъй в;icO ,<'J 

ценег10, че той ззgинаrи остава „духов

ниятъ баща на алпинизма". По д1,J1бочи 

на на чувството му за планината въ ония 

времена съ него може да се сравни само 

живtлиятъ дпестt години по-късно цю

рихски лtкарь и природоизследователя 

Конр'lдъ Гесснеръ. 





ЗИМЕ ПО ВЪРХОВЕТВ НА РИЛА 

Къмъ планината е устремен:~ моятз ми
<.ъль. Въ новъ прикззенъ св·r.тъ ще пре

нарамъ нъколко дена. Планината зиме ни 

предлага нъщо съвсемъ по-друго отъ то

ва, което ние знаемъ за нея презъ всъко 

друго време. 

Когато навали дебелъ снъгъ, втори 

н трети падне, сту дъ да скове земята, и 

преминатъ първитъ пристжпи на зимата, 

тоr ава идватъ хубавитъ слънчеви зимни 

дни. Би ли могълъ да устои човъкъ въ 

такива хубави дни предъ съблазъньта на 

това да бжде горе въ планината? Не го 

ли зове тя? Има нъщо, може би, въ дъ · 

ното на човъшката душа, останало ни отъ 

нашитъ далечни прадъди. Нъщо диво, 

което излиза предъ всичко и започва да 

ни води. Не знамъ. Може би е стремежъ 

къмъ красотата, а може би оня тъменъ 

инстинктъ къмъ буритъ, борба съ сти

хията, къмъ незнайното, къмъ Бога. 

Текстъ и ~исунки 
отъ МИНА ИВАНОВЪ 

Съ тъзи мисли напустнахъ Самоковъ 

rrрезъ една ясна февруарска утрина, пое

майки пжтя за Чамъ -Кория. Жителитъ на 

това малко планинско градче, сгушени въ 

своитъ дебели зимни дрехи излизатъ отъ 

портитъ на старитъ си кжщи и съ почуда 

ме изглеждатъ. ,,Регулацията" е изръзала 

едни отъ тъзи старинни кжщи, като ги 

е оставила половини, а други стоятъ косо 

къмъ главната улица - шосето, което 

води къмъ Чамъ-Кория. Дебелъ снъгъ е 

натрупанъ по покривитъ и е надвисналъ 

дори надъ сачацитъ, а редици дълги ле

дени шушулки подъ него, по слънчевитъ 

страни · еж се проточиJrи надолу. Снъrътъ 

подъ краката ми скрипти. Студено е. 

Не е много скученъ пжтя до Чамъ 

кория, но съ пълна раница и ски на ра

мо, които почватъ да убиватъ, започва да 

дотъга. Прелеститъ на хубавия зименъ 

день еж достатъчни, за да ви направят-::, 
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пжтя съвсемъ лекъ. Умората все пакъ 

идва въпрtки красотата. Чамъ кория на

ближава. И следъ изминатия Шfiть, единъ 

чай, малка закуска и почивката въ затоп· 

.,енитt стаи на единствения. отворенъ 

пансионъ, еж ми достатъчни. Отмората 

бързо идва. Навънъ слънцето почти пече. 

На двора на вилата еж се изтегнали на 

припъкъ дветt кучета на пансиона. 

Отъ тукъ нататъкъ пжтуването ми за

почва съ скитt, които тропатъ по утъпка

ния пжть. Така върви до Царска Бистри

ца. Отъ тамъ нагоре, по Мусаленския 

Шfiть снtгътъ е само за сю1. И се върви 

добре. Има дири отъ ски. Може би има и 

други. Tt достиrатъ до нtкжде и оста

ватъ само стжпкитt на пешакъ. Нtкжде 

, нагоре се чуватъ човtшки гласове и под

виквания. Това еж селяни, които скарватъ 

трупи отъ гората. По-нагоре изчезватъ 

всtкави дири и азъ се озовавамъ самъ 

nсрtдъ планината. Тишина. Само слън

цето на мtста успtва да надникне презъ 

пролукитt на високата борова гора и 

прави малки свtтли, силно свtтли петна 

1,ърху синкавия снtrъ. Дебелъ пръхкавъ 

снtгъ се е настлалъ. Пжтя едва личи. Ски

тt ми потъватъ въ снtга и само върхо

ветt имъ отмtтатъ въ страни бt.ш струй

ки. Нtкжде въ страни се отронва снtrъ 

отъ натежнялъ клонъ. Освободенъ отъ 

товара си, клонътъ се · изправя, закача 

J!pyrи, изтърсва се новъ снtгъ и пакъ 

утихва. Дири отъ заякъ или на горски 

птички еж отбелязани тукъ тамъ. Изли

' sамъ къмъ поляш:тt вече, а слънцето е 

затулено задъ облакъ. А отъ мсстчето, 

което е почти на срtдата на пжтя Чамъ 

кория - Хижата, навлизамъ въ мъгла, 

която се носи. Това ще затрудни пжту-

9ането ми, независимо отъ това, че пжтя 

ми е добре познатъ. Но следъ малко мъ

глата се вдигна - малъкъ облакъ, който 

бързо отмина. Пакъ слънце и е топло. 

Колко чужди и самотни се чувствуваме 

изправени предъ величието на този при

казенъ бtлъ свtтъ. Всичко е промtнено. 

Познатата рtка, която иде отъ горе отъ 

езерото, п нtма. Снtгътъ е покрилъ всич

ко и даже не се чува. А какъ шуми лtтно 

време тя. Уморенъ отъ блtсы<а, погJ1е -



дътъ ми съзира стари следи отъ ски. Вt.

търътъ на мt.ста отвt.лъ новия снt.rъ и 

тt. еж се показали. Нt.що ме стоплюва. 

Тука е имало хора. Две птички летятъ и 
се радватъ на слънцето. Tt. пt.ятъ и ле
тятъ. Азъ следя тt.хния полетъ, докато се 

загубиха. Колко радость има въ тозъ 

животъ! 

Ето и последния завой къмъ Хижата. 

Умората кара щото скитъ да тежатъ ве

че на краката, а и изминатия пжть не е 

малко. Още малко усилин и азъ съмъ 

нредъ самата хижа и предъ гостоприем

ния бай Стефанъ - пазача и. Колко е ра

достенъ той, че едва следъ седемнаде

сеть дена пакъ може да приказва съ ра

венъ на себе си. Сухъ, високъ, изгорtлъ 

отъ слънцето, той цtлъ день и нощь самъ 

живtе тукъ. Разправя ми за живота си 

тука и за жителитt. на неговото планин

ско царство. Разправи ми и за дветt мал

ки птички, които при хубаво време пре

литали и насамъ. Навънъ се бt.ше спуст

налъ мракъ вече. 

Възлизането на самия връхъ сега е 

улеснено много. Най-опасната часть отъ 

пжтя, отъ заслона до върха сега е отбе

лязана съ дебели телени вжжета. Това по

казва пжтя и човtкъ може да се при

държа до вжжетата при възкачването. 

Но преди това - преди построяването 

на Наблюдателницата - натрупванията на 

снt.rътъ подсказваха отъ где трt.бва да 

се мине. А вtтърътъ ги натрупваше понt

коrа твърде капризно и съ мжка се въ~

лизаше нагоре. Скитt си оставихъ нtкж

де долу, и бавно, бавно, на мt.ста съ 

правене на стжпала се движехъ нагоре. 

Ржцетt и тt. служатъ вече, защото вt

търътъ е изградилъ цtла стена отъ снt.rъ, 

а трt.бва да се прехвърли. Стжпката е 

неособенно сигур1-1а, макаръ че uGущата 

еж здраво подковани. А и пропаститt !JЪ 

лtво и дъсно не еж малки. Стжпка по 

стжпка изминавамъ „страшното" и отъ 

къмъ севера-западната страна на върха 

~:;ъзлизамъ на самия него. 

Безкраенъ бtлъ свtтъ, озаренъ отъ 

блtсъка на зимното слънце. Бt.лата ве

лика Рилска пустиня на народния ни 

rюетъ Вззовъ се рззтила предъ менъ съ 

великолепията си на зимата. Нtма ги езе

рата подъ върха, не се чува и шумътъ на 

Бtли Искъръ долу въ подножието на 

ьърха. Само въ безкрая се губятъ бtлитt. 

нериrи на бълrар.:ката земя. 

Какъ бихъ стоялъ дълго още, да на

ситя душата си съ прелеститt. на този 

бt.лъ свt.тъ! 

„Страшното" мtсто не безъ страхъ 

е изминатъ на връщане. Въ страни отъ 

менъ една прt.спа съ пукотъ се откжсва 

н полетява надолу въ пропастьта. Пука

нето като гръмъ се отеква дъJ1rо време 

въ отсрещнитt. склонове, а малки топки 

снъrъ се отърколиха чакъ долу подъ за

мръзналото езеро. Чувамъ и проточеното 

провикване на бай· Стефан,; отъ хижата. 

Вижда се той като една малка черна 

точка. Извиквамъ му и азъ. Следъ мал

ко скитt ми ме отнасятъ пакъ при него. 

Следъ малка почивка, стеrнатъ, съ 

раница, скитt. ме носятъ обратно къмъ 

Чамъ кория. На обtдъ трt.бва да съмъ 

на Соколецъ, а вечерьта въ с. Ма.'!а 

Църква. Пжтя е много, но трtбва да го 

измина. Прегърбенъ надъ скитt., летя на

долу и чувамъ последнитt. поздрави на 

бай Стефанъ. Снtrътъ е много хубавъ и 

скитt. летятъ. Чува се едно свистене. 

Върхо.зетt. имъ като черни лебеди по

рятъ снt.rътъ и струи снt.rъ отлитатъ 

настрани. Носете ме, вий мои черни лебе

ди, на воля ще скитамъ изъ планината. 

Бързо изминава ~жтя сега до Царска 
Бистрица и поемамъ къмъ Соколецъ, кж

дето всичко е заскрежено. Сякашъ всич

ко е направено отъ чисто сребро, б.'!естя

що на слънцето и най-малкитt. клончета 

еж облъчени отъ това сребро, а гората 

може би е отъ царството на приказкитt.. 

Горе, въ снtжния палатъ живt.е снtжна

та царкиня. Нейниятъ бtлъ шлейфъ е дъ

лъп, и се е разтлалъ навсt.кжде. Тя зове. 

Тръпки ме побиватъ. Леденъ хладъ ме 

полъхва, започва да ми става студено и 

азъ избt.гвамъ отъ тука. Превалямъ къмъ 

с. Бtли Искъръ и съ последнитt лжчи 

на слънцето стигамъ ливадитt на с. Ма

ла Църква. 

Хижата - Мусалла - Чамъ кория -
Соколецъ - Мала Църква. Не е малко 
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пжть и следъ вечерпта, умората бързо 

ме надвива. Въ топла етап и удобно легло 

следъ такъвъ пжть съньтъ бързо идва. 

Опредtления день за почивка лениво 

протича. Току подъ електрическата цен

трала Мала Църква - на западъ, следъ 

като се изкачи единъ малъкъ ридъ, се 

разтилатъ безкрайни поляни изпъстрени 

съ ниви. Сега всичко е бtло. Отъ тука

окото обхваща цtлата долина на Искро

ветt. Въ дъното еж седемьтt езера, а 

върховетt на1*, тtхъ се губятъ въ си

ньото небе. Дълго стоя така, унесенъ отъ 

тишината, що владtе тукъ. Слънцето то

ку що залtзва и веднага започва ·да ста

ва студено. Става все по-студено и по

С1удено. Нощьта настжпва бързо и на 
небето блtсватъ звездитt. То е тъмно, а 

тt, звездитt еж по-свtтли отъ обикнове

ному и нtкои отъ тtхъ трепкатъ. Става 

все по-студено. Тази ясна и звездна нощь 

ще бжде студена. Термометърътъ показ

ваше двадесеть и единъ градусъ подъ 

нулата. 

На четвъртия день къмъ Попова шап

ка. Пс, лtви Искъръ, Плочитt - Ко

билино бранище и право къмъ върха. 

Това е единъ неизпитанъ маршрутъ за 

г.резъ зимата, но добре екипиранъ, съ 

сили и желание да стигна върха, се от

правямъ. Почти за всички е странно, какъ 

самъ човtкъ рискува да предприема та

кива излети. Дали човtкъ „рискува" въ 

такива случаи? И да и не. При добъръ 

случай, когато се постигне желаното, 

добре е. Но ако се случи нtщо. И самъ? 

Нещастия въ планината се случватъ ви

наги, и съ повече хора когато сме. Т·в 

неизбi,жно идватъ понtкогашъ. Азъ не 

мисля за лошитt случаи и се отправямъ 

нагоре. Изъ гората се пжтува по трудно, 

защото снtгътъ е много дълбокъ и рох

кавъ. На мtста достига до два метра - а 

може би и повече. Следъ като се мине 

клекътъ и излtзе къмъ Плочитt, снt

гътъ става вече по твърдъ и по-добре 

се върви. Всичко е покрито съ дебелъ 

снtгъ. Въ лtво Маринковица се изви

шава и тамъ хе на срtдата, е Кобилино 

Бранище. Тамъ ще бжде голtмата ми по

чивка и следъ това, къмъ върха. Слън-
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цето се издигна вече на високо и е топло, 

първя съ запретнати ржкави и безъ шап

ка. Тука съмъ самъ всрtдъ i1ланината. 

Чувсrвувамъ се съвсемъ смазанъ и ма
лъкъ предъ тtзи голtми снtжни грамади, 

1<оито ме обкржжаватъ. Скитt равномtр

но се п.~ъзrатъ напредъ · и оставятъ две 
6разди задъ менъ. Това е едничката сле 

да тука всрtдъ планината. Времето на

предва и азъ трtбва да бързамъ да стиг

на Коб11лино бранище, което не е да,1ечс. 

Но азъ се сиJIЯ да изпреваря единъ об

лакъ, който започва да засенчва, а и :с.а 

по•ша да подухва слабъ вtтрецъ, който 

носи по малко снtгъ. Ситенъ снtгъ, кой

то носенъ отъ вtтъра, започва да шушни 

vрай мене. Признакъ на буря ли е това? 

Вtтърътъ се усилва и снtгътъ който хвър

чи е повече сега. Нtщо започва да кло-

1,очи въ дtсно отъ менъ и нагоре. То 

не е отъ вtтъра. Шумъ нtкакъпъ, !{Ойто 

се усилва и не мога да разбера отъ що е. 

Азъ още знамъ кжде съмъ. Предъ менъ 

наблизу е Кобилино бранище_ а горе е 

Попова шапка, която се събаря. Току 

що я видtхъ. За мигъ облацитt бtха се 

раздрали, проблtсна върха огрtнъ отъ 

слънцето и .лавина една се свлича отъ 

тамъ н·вкжде. И пакъ се затъмни Може 

би трtбва да се върна. Надолу по-лесно 

се върви, а скитt бързо ще ме отнесатъ 

до гората, гдето е по-сигурно. Но азъ 

съмъ вече на самия вододtJIЪ. На Ка

лина бранище съмъ и съмъ П()ТТадналъ 

направо на стълба, който е попитъ на 

срtдъ поляната. Точно край него минава 

пжтеката за и отъ Рилския монастиръ . 

Но отъ тази греда се показваше надъ 

снtга една часть не повече от1, две педи. 

Тука бtше едно сигурно мtсто, на което 

знаехъ че се намирамъ. Но това не бtше 

достатъчно. Вtтърътъ все повече и пове

че се усилваше, а заедно съ това снtгътъ. 

Тука се бияха вtтроветt отъ къмъ мона

стиря и отъ къмъ Лtвия Искъръ и на 

1:ихрушки задигаха снtгътъ изъ подъ 

,,раката ми. Знаехъ кжде съмъ, но на

кжде трtбва да вървя? Очитt ми отно

во еж обърнати къмъ върха. Свитъ задъ 

скитt, които забати въ снtга ме бранtха 

отъ вtтъра отмалко малко, чакамъ да 



премине вихъра. Започва да става сту

дено. Вtтърътъ пронизва и краката за

мръзватъ. Обущата еж замръзнали и не 

могатъ да се огъватъ. Изваждамъ мас,10 

и хлtбъ отъ раницата, но мжчно може 

да се отгризва, защото е замръзнало и 

в1върдено много. Ябълкитt връщамъ 

въ раницата, защото могатъ да послу

жатъ за всичко друго, но не и за ядеие. 

Ямъ захэрь, но и тя е безъ вкусъ. Вt

търътъ не носи така много снtгъ Еече. 

Започва да се провижда все по-надалече. 

Отново проблtсва въ слънце върхътъ. 

Нагоре. Изкачването е тру'дно, защото 

наклонътъ е голtмъ, снtгътъ намtста е 

заледенъ и вълнистъ. Вtтърътъ прtчи 

сжщо така много, защото мжчно се вър

ви срещу него. Намtста се вижда озжбе

Еа подпорната стена на шосето . Близко 

до върха съмъ. Вtтърътъ утихва и сво-

бодно мога да избирамъ Шfiть. На самия 

върхъ вtтроветt отъ другата страна, 

отъ северъ еж изградили чудновати фор

ми отъ натрупанъ снtгъ. Прtспи съ из

дълбани I(ато рtчни подмоли се над

висватъ къмъ страната на Плочитt. От

горе видt.хъ и свлtклата се лавина, коя

то 6'!,ше разровила снtгътъ на нt1<олко 

стоинъ метра. Цt.лъ лабиринтъ отъ вър

хове и снt.жни вериги се виждатъ предъ 

менъ. Рупитt., тtзи непристiУiпни зиме 

скални върхове, страхотно стърчатъ надъ 

бездънни проп0асти. Къмъ Манастирското 
бt.ше още забулено, а предъ менъ, подъ 

краката, като бt.ла плащница се разтила

ше долината на Искроветt. 

Забележка. Снимкитt. на стр. 106, 
предс.тавляващи снt.жна буря въ подно
;1zието на Попова шапка, еж отъ М. 
Кръшнякъ. 
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Долина а при С тоилово 

ИЗЪ СТР АНДЖА ПЛАНИНА 

Свtтълъ юнски де!-!Ь. Далече на хори

зонта синевината на небето се слива съ 

·1ази на морето, а хилядитt капчици отъ 

тащ:зитв, които безнадеждното корабче 

по навикъ събужда, изrарятъ въ свътли

ната на въздуха. Следъ кri'ico пжтуване 

преплаваме залива отъ Бургасъ до Созо

полъ. 

Двама души сме съ баrажъ, който из

дава нам·врения за цtла експедиция . И на

истина, преброждането на Странджа ш1а

l!Ина отъ Созополъ чакъ до турската гра

ница иска специална подготовка, За 

пръвъ ПJ'i'iTЬ въ туристическата си карие

ра търся кираджия съ конь, който да но

си багажа. И, когато следъ нъколко часа 

усилено преговаряне ние се запознаваме 

съ добичето на бай Георги, което нос·l;

ше китното име Пенка, зъ съзнанието си 

обещава)1е безгрижни туристически туро

ве: ходене по ливадитt и rори'тt на 
Странджа, безъ вtчната туристическа 

мF>ка на гърба. 

Плажътъ на Созополъ ни остана като 

единствения чистъ споменъ отъ мръсния 

rрадъ на спрtлитt вtтърни мелници и 
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въ ранна следъ обtдъ се отправихме по 

пF>тя, който води въ сърдцето на 

Странджа. 

Юнска природа. Haвctкt'ilдe нацъвтъли 

цвътя, хълмоветt се раззеленили и раз

насятъ тихия шепотъ на широката гора. 

Първата вечерь още достигаме въз

вишението надъ Созополъ (Бакърлъка), 

отъ което се открива безкрайна гледка 

къмъ хоризонтитt на морето и възвише

нията на Странджа, Рtдка панорама, с·о

четана отъ синия ширь на морето и по

сивtлитt въ здрача на припадащата ве

черь контури на планинитt. 

Рано сутриньта ни събуждатъ любо

питни погледи на селяни, които надни

чатъ въ палатката ни. Такива чудеса тъ 

не еж виждали. Но когато отъ багажа си 

извадихме две подвижни столчета и една 

маса, на която тържествено разгънахме 

картата, за да опредtлимъ пжтя на пред

стоящия ни походъ, тt разбраха, че тука 

работата е много сериозна. 

- Господине, война ли ще има пакъ 

наскоро? - подпитва единътъ. 

- Що ви е война, - го питамъ, -



Малко ли ви бtше преди години? Вие 

сте я забравили изъ тия краища, но я 

еJ1ате по нашитt да видите още телени

тt мрежи по границата! 

- То си е така, - мждрува селя

нинътъ. - Ама останаха още нtкои наши 

хора оттатъкъ турската граница: не стру-, 

ва, трtбва да си ги приберемъ. Пъкъ 

вие нtма що да мtрите пжтищата. Ние 

си ги знаемъ тждtва. 

Съ мжка бай Георги натоварва своята 

нещастна Пенка и ние потегляме по на

мокренитt отъ нощния дъждъ пжтища. 

Тази мжка, натоварването и разтоварва

нето на добичето, се повтаряше всtка 

сутринь и вечерь и Пенка израстна въ 

моитt очи съ геройството на нtщо като 

пустинна камила .. . 
Чудно нtщо е това странствуване изъ 

Странджа безъ раници. Вървишъ си, спо

ришъ си съ съизлетника по всички евро

пейски проблеми, макаръ че си загубилъ 

есtкаква връзка съ цивилизацията, тжп

чишъ си съ наследственитt наклонности 

на Атила прtсна трева, кжсашъ цвtтя, 

които ти хареса окото и отъ време на 

време поглеждашъ небето: единствената 

ни грижа е нtкой внезапенъ дъждъ, за

щото въ техниката на построяване палат

ка, все още не сме отишли много далечъ. 

Следъ селото Аланъ-Кайрякъ, вървиме 

презъ грамадни оголени хълмове, по 

които тукъ-таме се виждатъ да пушатъ 

камарi, дърва: прочутата странджанска 
индустрия на дървенъ кюмюръ. 

На втория день следъ обtдъ навлизз

ме въ истинската Странджа. Море отъ 

гористи хълмове, които нtкой надаренъ 

съ излетно самочувствие туристъ без

страшно би нарекълъ върхове, макаръ ч~ 

тtхното достигане бt винаги въпросъ на 

дроби отъ часоветt. 

Когато разпънахме втората вечерь па

.11аткитt подъ тъмното звездно небе, кое

то едва провиждахме презъ гжститt клО· 

ни на дърветата, разсипахме се да тър

симъ вода. Едва въ едно долче намtрих

ме поточе, засегнато страшно отъ обща

та криза: половинъ часъ бt нуженъ, до

като напълнимъ едно канче съ мътна 

вода. Задоволихме се тази вечерь съ 

димъ въ очитt, вмtсто съ чай. 

Третиятъ день отъ този дълъгъ нз

летъ ще остане незабравимъ: всичкото 

време се движимъ изъ rжста гора, изпъ

стрена така обилно съ цвtтя, както ни

кжде другаде по нашитt планини не 

съ!11ъ виждалъ. Никакво село наблизо, съ 

часове не се мtрка живъ човtкъ, нито 

се среща нtкой полякъ. И неочаквано 

срещаме цtла орда цигани, които иматъ 

странния изгледъ на човtци отъ другъ 

свtтъ, когото виждаме за пръвъ пжть. 

Tt пжтуватъ, за да живtятъ и живtятъ, 
за да пжтуватъ . .. Закрачваме по по-ху
баво шосе, което ни подсказва, че стара

та турска граница е наблизо. И наистис1а, 

нсрtдъ гората, изпъстрена съ много по

ляни отъ зеленина полянки, виждаме по

луразрушенъ стария граниченъ постъ , 

отъ останкитt на когото лъха чувството 

на изпълненъ дългъ. А чешмата до не

го продължава да тече, напомняща, че 

изъ тия краища еж единственитt мtста, 

кждето отъ 1912 г. ни остана нi,що спе

челено и нищо незагубено. 

Когато човtкъ си спомни за горитt 

и полянитt на Страднжа, обзема го жа

лость при мисълыа, че еж толкова дале

че отъ насъ и едва ли втори пжть очитt 

ще се кжпятъ въ свежитt имъ багри. 

Селата въ Странжда еж забележител

ни съ това, че отъ тtхъ човtкъ не мо

же да си купи или си достави нищо. Селя

нитt тука иматъ странния манталитетъ, 

че именно туриститt еж, отъ които може 

да се докопа нtщо. И затова, въпрtки 

жаркото южно обtдно слънце, ние съ 

охота оставихме селото Заберново и про

дължихме безгрижното влачене на кра

ката по изровенитt пжтища. 

Спускаме се къмъ долината на рtка 

Велика и като че ли тука е съвсемъ дру

го царство. Цtли поляни отъ макове еж 

.71еrнали като червени петна върху тtс

ната долина и и предаватъ неописуема 

красота. Това ли еж единственитt па

метници отъ пролtтата кръвь преди го

дини? 

Богатството на тази долина с~ е отра

зило и върху културата на селянитt. Ту

ка виждаме нормални физиономии да ко-
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сятъ, за които все пакъ неочаквано по

казващитъ се покрай шубрацнтъ на ш1,;тя 

фигури на двама туристи, на мъста слу

жащи си съ фотографически апарати, бъ

ха нъщо необяснимо. 

А на всичко отгоре имахъ нещастието 

да пжтувамъ съ единъ rеологъ, който 

най-безцеремонно почукваше съ геолож

ския си чукъ всички камъни по Шi'iТЯ. Тъй 

като азъ нищо не разбирахъ отъ тази 

процедура, на мене бъ предоставено да 

опровергавамъ предъ любопитнитъ селя

ни нашитъ иманярски намърения. Бъдно

тията на населението, впрочемъ, личеше 

по това, че навсък;v;де тъ живъятъ СЪ от

чаяната надежда, да намърятъ нък;v;де 

„минералъ" и да забоrатъятъ изведнажъ 

(нъщо като историята съ дъ~:жавната ло

тария). И неуморимо тъ влачеха предъ 

насъ чували съ събирани подозрителни 

камъни, въ които лъщеше най-просто ка

чество слюда, да ни питатъ, дали това не 

е ожидания съ години минералъ. 

Въ Стоилова се разположихме на глав

на квартира, за да започнемъ следъ к;v;са 

почивка обиколкитъ си изъ околнитъ мъ

ста. На бай Георги и Пенка бъ даденъ 

продължителенъ отпускъ, който той из

ползва по единъ неочакванъ за насъ на

чинъ: седъше по цълъ день въ кръчмата 

съ селянитъ и имъ разправяше невъроят

ни работи за насъ - били сме нъмски 

„капитане", които съ карта изучавали 

околностыа за нъкакви неизвестни цел:1; 

нещастникътъ съ това е искалъ само да 

предаде на себе си важность като това

ренъ аси-:тентъ на тия капитани, безъ 

разбира се, да подозира, каква бела ще 

ни отвори: когато следъ нъколко дни 

стигнахме въ единъ граниченъ пунктъ, 

сериозно ни поставиха на разпитъ, що Зd 

хора сме съ генералщабни карти въ рж

цетъ. Специалното писмо на Военното ми

нистерство едва ни спаси ... 
Презъ единъ день отъ нашитъ обико.1-

ки край Стоилова ни се случи много -
хайде да не кажемъ друго - интересна 

работа: загубихме се сръдъ бълъ день 

въ едни нищо и никакви низкЕ гористи 

хълмове. Цълата ми туристическа опит

ность и способность за ориентиране едва 
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стигна да се доберемъ к;v;сно вечерыа 

пребити - следъ като до гуша бъхме га

зили ръката Велика - до главната квар

тира. Бъхме тръгнали въ посока към=> 

село Вижица. Увлъчени въ хубавитъ гор

ски пжтеки, ние сме напустнали неусътно 

правата посока и изпаднахме въ безкрай

на редица отъ долоне и хълмове, всръдъ 

които тръбваше да играемъ принудител

но ролята на предисторически откривачи. 

Следъ дълги часове лутане, азъ решихъ 

да приложа най-простата ориентировачна 

система: тръгнахме чисто и просто по 

водата на малката ръкичка, която сигур

но ще се влъе въ по-rолъмъ потокъ. А 

последния решително поддържахъ, че 

принадJ1ежи къмъ басейна на Велика ръ

ка и когато и да бжде, ще ни изведе на 

нея. Въ смракъ срещнахме едно дете, 

което ни уп;v;ти да прехвърлимъ високия 

баиръ въ лъва отъ насъ, за да се спус

немъ направо въ долината на Велика. 

Следъ като бъхме скитали цълъ день, 

този баиръ ми се стори най-високия 

връхъ на Странджа планина. Колегата

rеолоrъ малко я бъше закжсалъ и често 

спираше „да бере ягоди" въ тъмнината! 

Стигнали Велика ръка, ние съ африкан

ско безстрашие я нагазихме и . . . зага
зихме до гуша. Последнитъ два часа 

вървъхме мокри и никоя вечерна тъмни

на не ми се е струвала така жестока, 

както тази. 

Въ Стоилова заварихме цълото село 
~чети: цълата кръчма) въ тревога. Сел

скиятъ пленумъ бъ решилъ по настоява

не на бай Георги, който сериозно се упла

шилъ за неполучената заплата, да ни тър

си. Дъскитъ на селското училище нея 

вечерь ми се сториха индийски разкошъ. 

Следъ нъколко дни, ние поехме отно

во п;v;тя на югъ, който сега ни водъше 

1,ъмъ най-южното градче Малко-Търно

во. Последното стигнахме по объдъ и 

още отначало бъхме изненадани: първото 

улично хлапе, което срещнахме, ни заго

вори съ единъ университетски езикъ на 

„Вий" и съ неочаквана учтивость ни 

опжти за всичко. 

Загадката стана още по-необяснима, 

когато всички уличници ни сваляха шапка 



11 на въпроситъ ни отговаряха, като че 

.1и живъятъ на улица „Оборище" въ Со

фия. Но обяснението и не закъснъ. Пър

!Юто хлапе, съ което сждбата има добри

ната да ни срещне, на специа.1шия ни nъ

про~;ъ отговори, ч~ въ Малко-Търново 

нма,10 българско католическо училище, 

частно, а не държавно ... 
Когато вечерьта съ отцитt, се любу

вахме на трапеза, която не отстжпва по 

нищо отъ сервиранитъ по нескончаемит·в 

юбилеи въ София, тъ ни разправиха исто

рията на това първо българско католи

ческо училище отъ дълги години преди 

освобождението, после какъ всъки отъ 

тъхъ е следвалъ въ чужбин.а - при езуи: 

титъ, известни въ свъта като най-добри 

педагози. А когато на другия день раз

гледахме самото училище, градината на 

отцитъ и библиотеката имъ, разбрахме 

защо децата въ Малко-Търново еж по

интелигентни отъ колегитъ си въ Велико-

1 ърново. 
Сирачето Кароль, което два дни -

колкото трая почивката ни въ това от

далечено българско градче - непрек<)';с

нато тичаше заради насъ, въроятно още 

свири на хармониката, която за неописуе

ма негова радость му подарихме за спо

менъ и благодарность. 

Отъ Малко-Търново единъ день оти

дохме на турската граница, далечъ само 

8 клм. На българския постъ, гдето бъх

ме посрещнати отъ стегнати млади вой

ници, обърнали поста въ вила, дойдоха 

подиръ малко и турскитt, колеги: одър-
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пани, измършавъли гладници, които са

ми разправяха, че въ Турция изпращали 

на границата само дисциплинарно нака

занитъ, които затова не си струватъ мно

го хасъ отъ службата. И затова тази 

СJ1ужба тъ я вършеха повече отъ българ

ския постъ, гдето презъ цълия день еж 

на гости. 

Отъ възвишението на поста видъхме 

истинската Странджа, тази, която е оста

нала въ Турция и за която се отнасятъ 

цитиранитъ думи на селянина въ начало

то на това описание. Истински високи, 

гористи върхове, задъ които далече в ь 

,1изината се крие Лозенградъ. Нъщо ми 

.:е поиска да запъя: 

„Ехъ, нъма ли България отъ тамо 

веднажъ да поздравимъ" 

но оставихъ този екстазъ за тия, които 

идатъ следъ насъ ... 

Въ Малко-Търново въ сжщность свър

ши нашето пжтуване изъ Странджа. Не 

веднажъ отъ нейнитt, върхове ние виж

дахме синия безкрай на морето и зеле

нитъ бръгове край Кюприя и устието на 

Ропотамо, кждето, казватъ, било още по

хубаво. Но тишината на странджанската 

гора още ми напомня за единъ кi'i'iть, 

кждето туристическитt, ,,пъсни""' ,,ехо-о'· 

действително не еж на мъсто. 

3 а б е .л е ж к а. Отъ направенигl; 

снимки презъ време на излета, никоя Ht: 

стана сполучлива. Вината, разбира се, е у 

лошия фотографически материалъ ... 

Херманъ 



Вр. Heroll (2540 м.) Снимка Ст. Поповъ 

НЕГОИ 
отъ Г. САВОВЪ 

Негой! - първенецътъ на ромънски

тt Карпати. 

Празъ синята лента на Дунава, отта

тъкъ широката влашка равнина, има 

едни планини, наречени Карпати. 

Разправяха, че и въ тtхъ имало вър

хове, които пленяватъ. 

Още преди години нtколко ноем

врийски дни около Синая бtха накарали 

сърдцето ми да поиска просторит-t на 

плаnината. По-късно ~ презъ 1927 г. -
пресtкохме за пръвъ пжть широкото и 

било, а две години по-късно, пакъ презъ 

пролtтьта, опитахме единъ отъ първен

цитt. Но Негой все оставаше нtкжде 

далечъ. 

Въ началнитt дни на АВГ:iСТЪ 1930 г . 

пощата ми донесе едно писмо-покана за 

50-годишния юбилей на Седмоградския 

Карпатски Съюзъ. 

Нtколко размtнени писма съ прия

тели, тичане по полицейски митарства и 

една сутринь отъ София се измъкна 

малката група български туристи за да

леченъ Шfiть. 
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Пжтуването по изгорtлата дунавска 

равнина до Видинъ, привечерь, премина

ването на Дунана, нощното пжтуване 

презъ Калафатъ-Крайова до Пиатра 

Олтъ не еж оставили никакви особени 

впечатления. 

Едва сутриньта, когато влакътъ на

влtзе въ прохода Червената-кула по

край Олтеница, отворихме широко очи. 

Очитt на туриста, които никога не се 

умарятъ отъ лова на нови впечатления. 

Въ Херманщадтъ прокарвахме два дни 

въ юбилейни тържества, задъ които въ 

нетърпението се открояваше обещанието 

за планинитt. Едва когато една ранн1 

утринь сложихме раницитt на гърба си 

и автомобилътъ ни понесе къмъ подно
жията,•почувствувахме, че сме на излетъ. 

Сега не помня имената на долинитt и 

на мtстата, които минавахме. Но то не 

бt и важното. Единственото важно при 

всtки излетъ е въодушевлението отъ 

природата. 

Спомнямъ си хубавия горски пжть, 

който неусетно ни изведе въ началото 

на широка планинска долина, надъ която 

небето допираше контуритt на планини

тt. Въ дъното на планината нtкжде 

трtбваше да бжде хижата Робертъ 

Гутъ. Вървейки бързо, загледани въ 

играта на падащитt води и на облацитt, 

стигнахме хижата рано следъ обtдъ. 

Свободни до вечерьта, ние се раз

пръснахме изъ околностьта. 

По тtсната, изкуствена п1r,тека край 

скалитt азъ тръгнахъ самъ нагоре. 

Чужди планини. 

Нищо: нито шумътъ на рtката, нито 

шепотътъ на гората, нито линиитt на 

хоризонта не еж ми познати. Даже и 

есенното небе е чуждо. 

И все пакъ: каточели пжтьтъ въ всt

ка планина е единъ и с1r,щъ, водящъ 

отъ долинитt къмъ върховетt. Все едю-. 

и сжщи извивки, които подаряватъ из

ненадитt на очитt, все сжщитt спусъци, 

по които вtтърътъ търкаля каменни от

Jюмки отъ тtлото на планината, все сж

щитt чупки на линиитt, овладяни отъ 



Езеро въ околностьта на Херманщатъ Сн. Ст. Поповъ 

стремежа къмъ върха, завършвайки въ 

него своя походъ къмъ небето, колени

чили предъ невидимия кръстъ. 

Знаехъ, че едва ли ще видя тtзи да

лечни палнини отново - други пжтища 

ме чакатъ, други стжпки ще orptвa 

слънцето. И затова тогава rледахъ съ 

отворени очи. 

Утре други хора, други пок.понници 

ще вървятъ нагоре съ сжщата надежда 

и мечта: върхътъ! Разни сждби по ед

наквия пжть къмъ него и ... еднаква 
сждба по различнитt пжтища: победата 

надь него. 

Всички все къмъ в tчната цель: висо

ко горе, гдето суетата и грижитt спи

ратъ, желанията :;амлъкватъ и отстжп

nатъ мtсто на чистия възторrъ отъ свt

та и самитt насъ. 

Въ септемврийската сутринь долината 

се изпълни съ тропота на нашитt. стжп-

1<и и, следъ 

(,тъ скалитt. 

скалитt. 

като пресtкохме слизащето 

поточе, се загубихме въ 

Нсrой прилича на разрушенъ отъ 1-гl;

каква мощна сила масивъ, която си е 

играла да откъртва камъкъ по- камъкъ 

отъ неговата снага и да ги разхвърля 

въ безпорядъкъ долу въ низинитt. 

По скалитt можешъ да си избереш·r, 

всtкакъвъ пжть, ако не искашъ червена

та маркировка да влошава долнокаче

ствено преживъването отъ възлаза. До

статъчно е да знаешъ кжде е точно вър

ха и да се отправишъ право къмъ него 

въ удоволствието да преценявашъ всt

ка ска.па отъ кжде можешъ да я ми-

нешъ. 

Ние - малката българска група -
се нам·l;рихме отново едва на върха, ко

гато мълчаливо се загледахме въ глед

ката. 

Есененъ вътъръ разиграваше мъrли

тt. и прогонваше топлината на слънцето 

стъ просторитt. 

Широко и далече подъ насъ се про

стираха долини и планини, неизвестни за 

нашето изкачване и безучастни къмъ 

трепета на разпустналитt се души. Отъ 

години тtзи планини и долини сжще

ствуватъ за себе си, въ никаква мате

риаJiна връзка съ Неrой. Само нашиятъ 

погледъ ги свързваше сега. 

Единъ цълъ часъ прекарахме на ка

менния връхъ, летейки съ погледа си 

надъ неограничени кржгозори. Отъ вър

ха имамъ една снимка. Неговата северо

източна страна има простъ - но затова 

хубавъ - профилъ: една единствена ли

ния, спускаща се стръмно надолу, по 

която поrледътъ безпрепятствено слиза 

и се качва. После започнахме вървежа 

tю билото, въ който бързо се смt.няха 

разнообразни картини: езерото Кърцунъ, 

въ което се оглежда околния планински 

свътъ, унесен-;, въ собствения си образъ 

и отъ което се открива незабравимъ из

гледъ къмъ далечнитъ планини Фога

rашъ - н'ай-хубавата, казватъ, група въ 
Карпатитt. 

После се закатерихме по върха Лай

ка и скрития задъ него Лайцелулъ. Над

весени надъ стръмна долина, която из

веждаше далече къмъ купчинкитt чо

вt.шки домове, ние обtдвахме и безъ 

умора продължихме по острото било. 
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Точно подъ върха Булеа, каточе за 

допъ,1ване на разнообразието - ни об

гърнаха мъгли, въ които загубихме по

соката. Избъгали много напредъ отъ 

мъстнитъ туристи, ние бъхме принудени 

сами да се ориентираме. 

Малкиятъ Итко тръбваше да качи 

Булеа, а азъ взехъ неизвестния дъсенъ 

връхъ. Подъ мене се показа затвор енъ 

циркусъ, който не извеждаше никжде и 

въ който нашиятъ пжть сигурно не во

дъше: ние тръбваше да слъземъ въ хи· 

жата Булеа. Нея бъ зърналъ само въ 

паузата между продранитъ мъгли дРУ· 

гиятъ разузнавачъ. Безъ много колеба

ние ние започнахме спускането на посо

ка и скоро се надвесихме надъ езерото 

Булса. Хижата до него ни привличаше 

сишю и ние скачахме по каменистат:1 

пжтска. 

Подслонени на топло въ хижичкатз 

(есенниятъ день бъ студенъ) ние разго

варяхме на въчната тема въ планинитъ: 

минали и бждещи пжтувания. Достигна

ли до хижата, нашиятъ туръ по билото 

бt. свършенъ. 

Когато гзлъмата група дойде - тя 

бtше пъстра като гостит-l; на юбилея и 

с~ движеше бавно, както еж били на

вършени годинитъ за честване - ние се 

затичахме надолу въ долината къмъ дол

ната хижа Булеа. 

Красивата долина правъше слизането 

необичайно приятно, къмъ което се при

бавяше задоволството отъ изпълнения 

излетъ, огласяно въ душата отъ пъ

сеньта на постигнатото желание. 

Въ такива долини човъкъ с,шза отъ 

планинскитъ простори, благодаренъ за 

всичко, което върховетъ му еж подари· 

,JJИ. А долината Булеа бъ много подходя· 

ща обстановка за подобни преживъва

ния. Красива долина, която бихъ опри

лнчилъ на Лаутербруненталъ въ Алпитъ. 

Краткиятъ есененъ день завърши съ 

приятна вечерь въ хижата - една отъ 

ония хижни вечери, когато пъснитъ еж 

неволенъ изразъ на радостьта. 

На другия день се простихме съ пла

нината, марширувайки за гаричката Кър

щ1шора и отнасяйки завинаги споме

нътъ отъ Негой. 

Групата Бучечъ въ Карпатитъ 

116 



Вториятъ по височина връхъ - Кангчензьонга (8603 м.) 

ВЪРХОВЕТо НА ЗЕМЯТА 

Презъ настоящето лъто две нови ев

ропейски експедиции ще потърсятъ своя- . 

та стдба въ планинскитъ полюси на зе

мята: една английска и една французка . 

И дветъ вече еж на пжть къмъ своитъ 

лагери и Cil'i започнали борбата съ не

скончс1емитъ трудности. 

Англичанитъ, народътъ на най-голt

мата опитность и резултати въ Хималаи

тъ, отново опитватъ изкачването на най

високия връхъ, Маунтъ Еверестъ. 

Следъ деветь години почивка, послед

вала страшната трагедия отъ 1924 г., тв 

изпратиха две подготвителни експедиции 

(1933 и 1935 г.) и основателно се надя

ватъ презъ тази година да отнематъ въ

неца на непобедимостьта на Еверестъ. 

Французитъ изпращатъ своята п;ьрва 

хималайска експедиция, следъ като по

нече отъ 90 години другитъ народи се 

борятъ съ леденитъ великани на Азия. 

По тази причина тъ подготвяха своята 

експедиция грижливо цъли две години и 

я отправиха къмъ сравнително по-лесни

тъ осемхилядници Бродъ Пикъ (8270 м.) и 
Хайденъ Пикъ (8068 м.) въ Каракорумъ. 

Отъ своя страна, тъ - изпратили елита 

на своитъ алпинисти ~ се надяватъ дс1 

превзематъ първи единъ осемхилядникъ, 

какъвто до сега нъма изкаченъ. 

Цълиятъ културенъ свътъ отново, съ 

трепетъ и затаенъ дъхъ ще следи стжп

китъ на своитъ най-смъли синове, които 

- както винаги - ще завършатъ съ по

беда или пакъ съ примирено поклонение 

·отдолу на бълитъ гиганти. 

По този случай е умъстно - безъ да 

се приповтарятъ надълго известнитъ 

истории на досегашната борба - да се 

дадатъ елементарнитъ сведения за леген

дарнитъ Хималаи; единъ кратъкъ гео

графски очеркъ и - заедно съ него -
една кратка история на човъшкия по

ходъ къмъ върховетъ. 

Хималаитъ, най-мощната свътовна 

планинска верига, се простиратъ въ Цен

трална Азия, отъ изтокъ къмъ западъ, 

съ дължина на въздушната линия на свое

то било надъ 2800 километра. Раздълени 
на отдълни групи, тъ изпращатъ къмъ 

небето 14 (известни досега) осемхиляд

ници. 

Повече отъ сто експедиции до се га еж 

опитали своето победно щастие и ~ ако 

се сравнятъ резултатитъ съ положенитъ 
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усилия - може би ще тръбва съ трезва каченъ после и отъ г-жа Диренфуртъ, 
критичность да се признае: нищо! 

Но, който има само най-малкото по

нятие отъ трудноститъ, съ които е съ

проводенъ всъки опитъ въ тъхъ (и на 

които тука нъма да се спираме), нему 

следващиятъ списъкъ на изкаченитъ до 

сега седемхиля~ници, ще говори много. 

Вънъ отъ най-високитъ върхове на 

Памиръ (Пикъ Гармо, 7495 м.), Транс

алай (Пикъ Ленинъ, 7,127 м.), Китай (Ми-

1-iИЯ Гонкаръ, 7,591 м.), тритъ въ Азия и 

Аконкагва (7,035 м.) въ Америка, славата 

за изкачването на които· респективно 

иматъ една руска (Аболаковъ и Горбу

новъ, 3. IX. 1933), германска (Алвайнъ, 

Шнайдеръ и Винъ, 29. Х. 1928) и англий
ска (Бърдселъ 1-1 Муръ, 28. Х. 1932) екс

педиции, а Аконкагава е изкаченъ отъ 

швейцарския водачъ Цубригенъ още на 

14. 1. 1897 r., вънъ отъ върховетъ на тъ
зи планини, досега еж изкачени всичко 

14 седемхилядници въ Хималаитъ и счи
тания къмъ тъхъ Каракорумъ, а именно: 

1. К а ме т ъ (7,756 м.), най-високиятъ 

rю сега изкаченъ върхъ на земята, (Шип

тонъ и Смайтъ на 21 . VI. 1931 r.). 

2. К у й н ъ М е р и П и к ъ (7,675 м.) 

отъ експедицията на Диренфуртъ 

~ f 
а J R ' i.f и ~ 

iJ 

~ 

J 
;~ ~ . ' t !; 

Нанга-Парбатъ 
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съ което тя е поставила най-високия 

върхъ, изкаченъ отъ жена. 

3. Д ж о н r с о н r ъ П и к ъ (7,459 м.), 
(Ертлъ и Хьохтъ на 12. VIII. 1934 r.), из
каченъ сжщо отъ експед. Диренфуртъ 

презъ 1930 r. (Шнайдеръ и Хьорлинъ на 3. 
юний). Сжщитъ изкачили и 4. Д о да н r ъ 
Н и м а П и к ъ 7,150 м.), а Шнайдеръ 
самъ 5. Н е п а л ъ Пик ъ (7,180 м.). 

6. П и к ъ 36 (7,400 м.), изкаченъ отъ 
англичани въ 1935 г. 

7. 3 л а т н и я т р о н ъ (7,260 м.) -
руската експедиция Белаевъ на 3. \/ III. 
1934 г. 

8. К а р т а п у (7,221 м.), изкаченъ отъ 
Шиптънъ презъ време на последнитъ 
разунавателни експедиции на Еверестъ, а 

сжщо и 9. П у м о р и (7,068 м.). 

10. Три з у л ъ (7,120 м.), изкаченъ 

· отъ англичанина Лонгстафъ още на 12. 
VI. 1907 г. 

11. К у н ъ (7,086 м.), единствениятъ 

седемхилядникъ, изкаченъ отъ италиан

ска експедиция (Пиаченца и др.). 

12. Па у ху н ри (7,065), изкаченъ отъ 

голъмия английски изследователь на Хи

малаитъ, Ксласъ, на 16. VI. 1911 r. 
13. Рак и от ъ Пик ъ (7,060 м.), пре-

~ 
~ ~ 
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,, 
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взетъ отъ нъмската експедиция Мерклъ 

(Ашенбренеръ на 16. VI. )932 г.). 

14. К а б р у (7,316 м.), изкаченъ презъ 

октомврий 1935 г. отъ англичанинътъ 

Кукъ. 

Наистина, това не еж най-голъмитъ 

височини, достигнати отъ човъци. Знае 

се, че презъ 1924 г., при еверестската 

е;,спедиция, Мейлъри и Айрвьнъ достиг

наха 8,600 м. (280 м. подъ върха, безъ да 

е сигурно, дали въобще не еж изкачили 

;1 върха), а германцитъ въ дветъ свои 

експедиции на Кангчензьонга и Нанга 

Парбатъ достигнаха височината 8,000 м. 

Но нито единъ върхъ високъ 8000 м. не 

е билъ достигнатъ и до днесъ, макаръ 

че много отъ тъхъ еж били атакувани. 

Х и м а л а и т ·в се раздълятъ на се

демь голъми групи, затворени между ръ

китъ Брахмапутра на изтокъ и Индъ на 

западъ. На изтокъ крайниятъ стражъ е 

върхътъ Намха Барва (7,755 м.), а на за

падъ се възвисява крайниятъ връхъ Нан

га Парбатъ (8,125 м.), срещу който е се

верната издънка на Хималаитъ - Кара

корумъ. 

Най-източната група Ci'fi А с а м с к 11. 

т ъ Хималаи, открита географск11 едва 

Маунтъ-Еверестъ 

въ 1912 r. Една изолирана верига, въ 

която никой другъ върхъ не надминава 

височината 7,000 м., осзенъ Намха Барва. 

Малко позната верига, въ която въобще 

не еж правени опити за планински изкач

вания. 

Още помалко известна група еж Б у

'!' а н с к и т ъ Хималаи, издигащи се надъ 

независимата държавица Бутанъ, херме

тически затворена за достжпа на всъки 

европеецъ, въ която се издига върхътъ 

Кула Кангри (7555 м.). На западъ отъ него 

веригата свършва съ върха Хомолхари 

(7,315 м.), издигащъ се надъ най-лесния 

проходъ за Тибетъ - Тангъ-Ла и за 

това гледанъ отъ всички експедиции, 

които минаватъ презъ прохода, безъ да 

могатъ да докоснатъ свещения за бутан

цитъ върхъ. 

Въ лъво отъ сжщия проходъ се въз

вишава групата С и к к и м ъ, една отъ 

най-мощнитъ и затова най-привлъкател

ната въ цълитъ Хималаи. Тя започва съ 

изкачения отъ Келасъ върхъ Паухунри 

(7065) и достига сжщо изкачения Джонг

сонгъ Пикъ (7,459), отъ кждето южно се 
издига въ втория по височина хималайски 

върхъ К а н r ч е н д з ь о н r а (8,603 м.). 

Историята на последния е вече известна: 

Скица Н. Миронски 
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на два пжти германскитt експедиции 

Бауеръ (1929 и 1931 год.) правиха 

безуспъшния опитъ да достигнатъ върха, 

но, въпрtки даденитt жертви, не успt

ха, поради внезапно влошаващето се вре

ме. Кангчендзьонга е единъ отъ най 

известнитt върхове, защото е видимъ 

отъ Дарджелингъ (разстояние 80 1<лм. 

въздушна линия), а сжщевремено и най

горещо 2такуванитt. Отъ 1848 г., когато 

англичанинътъ Хукеръ прави първитt 

опити да проникне презъ ледника Зему, 

еж се изредили не по-малко отъ 12 екс
педиции. Имената на най-голtмитt бор

ци въ Хималитъ еж свързани съ този 

1,ърхъ: Фрешфилдъ, Гарвудъ, Селла, Ма

~..:инацъ (1899), Гюйлярмо (1902 г., пър

нитt 4 жертви), Келласъ (1907, 1909, 1911 
и 1912 г.), Фармеръ (1929 г., загиналъ 

1:одъ върха), Диренфуртъ (1930 г . ). И все 

още „Канчъ" остава свътяща цель, запа

Rена сега изключително за нъмскитъ пла

нинари. 

Въ сжщата група наоколо еж висо~..:и

тt Кангбахенъ (7,858), Яну (7,710), Кабру 

hай-хубавиятъ върхъ на земята Синиолху 

('i',316) и фамозниятъ върхъ Синиолху, 

изтъканъ цtлия отъ ледени игли и на

ричанъ „най-хубавата планина на свtта". 

Западно отъ тази група се простира 
най-голъмата и най-високата група Не

п а л ъ, която образува сърдцетд на Хи

малаитъ. Четири отъ нейнитъ върхове 

надминаватъ височината 8,000 м.: Макалу 

(8,470 м.), Е в е р е с т ъ (8,888 м.)), Лот

зе (8,500 м.) и Хою (8,155 м.), всички въ 

масива Еверестъ. 

И върхътъ Еверестъ е свързанъ вече 
съ една история, въ която· се преплитатъ 

;,;мената на безподобни смълчаци. Ма- -
каръ, че пърьата експедиция къмъ него 

е била подготвяна още презъ 1893 r., той 
бива обсаденъ за пръвъ пжть едва въ 

1921 г., когато Хоуардъ Бъри води 8 ду
ши, съ цель да откриятъ пжтя къмъ 

rърха, въ което действително успъха, 

достигайки северното седло. Въ тази гру-

па 

на 

остана празднината 

всеизвестния д-ръ 

отъ смъртьта 

Келласъ. След-

оащата г о д и н а започва истинскиятъ 

пристжпъ подъ водачеството на Брюсъ. 

Екипирана много добре (първо употръб

ление на кислородни апарати), групата 

предприема три опита (Мейлъри, Сомер

велъ и Нортонъ до 8,225 м., Финчъ и 

Брюсъ до 8,300 м.), свързани съ 7 жер
тви, заради които - отдавайки ги на 

гнъва на божеството - Тибетъ отново 

затвори портитъ си. 

Третата експедиция, 1924 г., бъ съпро

водена съ много мжчнотии и ужасно вре

ме. Въпрtки всичко, последниятъ лагеръ 

бъ изкаченъ на 8,140 м., отъ кждето за

почнаха пристжпитt. Сомервелъ и Нор

тонъ достигнаха височината 8,570 м. и се 
върнаха окончателно изтощени. И тогава 

се намъсиха Мейлъри и Айрвинъ, които ... 
не се върнаха вече .• Оделъ видъ своитъ 
другари за последенъ пжть на 8,600 м., 

когато единъ облакъ ги забули. 

И отъ тогава на Еврестъ цари деветь 

години тишина. Едва въ 1933 г. поведе 

Рътледжъ четвъртата експедиция. На 

8,350 м. бъ издигнатъ лагеръ VI, отъ 

който и двата опита (Уогеръ и Харисъ, 



• 



Смайтъ и Шиптънъ) пропаднаха. Съ две 

последици: намtренъ бt пикела на заги

налия Мейлъри и се установи, че подъ 

самия върхъ има почти непревземаеми 

мtста. 

Опититt на японцитt не бtха се

риозни, нито пъкъ този на смtлия ан

гJшчанинъ майоръ Уйлсонъ, който самъ 

се упжти къмъ върха и загина подъ 

него. Въ 1935 г. англичанитt предприеха 

подготвите;шата експедиция, която за

върши съ изкачването на два седем

хилядника (Картапу и Пумори). 

И сега, когато пишемъ тия редове, 

борбата на Еверестъ кипи ожесточено. 

Ше бждатъ ли поне този пжть англича

нитt възнаградени за своитt жертви 

подъ върха на св·Ьта? 

На западъ отъ Непалскитt Хималаи се 

простиратъ една група вериги, цtла об

ласть изцtло неизвестна. Много десетки 

отъ кИJюметри се възнишаватъ вtчно 

снtжни върхове, височината на които са

~10 е измtрена отдалечъ, безъ да еж на

зовани още съ 9тдtлни имена, освенъ сь 

[lрости номера подредъ. 

И въ тази група има четири върха 

надъ 8000 м., между които е Гозайтанъ 

(8,015 м.), отъ когото нtма никаква 

снимка и липсва всtкакво сведение. 

Сто и тридесеть километра западно 

отъ него се издига К 30 (8,125 м.), а 75 
клм. още на западъ продиратъ небесния 

хоризонтъ върховегr. Морсиади (8,075 м.) 

и Давалагири (8,170 м.). Въ сжщата гру

па еж сжщо високитt върхове Пикь 34 
(7,937 м.), Анапурна (7,525 м.), П 43 (7,750 
м.), П. 40 (7,585) и П. 46 (7,640 м.). 

Никаква експедиция не е проникнала 

въ Jiеденитt области на тия върхове, ни· 

то нtкой е оставилъ живота си тамъ, 

като неотм·r.нимъ заветъ 1<ъмъ идващитt 

планингри. 

На западъ отъ тази група се издига 

групата Г а р в а л ъ, която въ противо

весъ на предната, е най-известната и по

сещавана, по причина на това, че изцtло 

се намира на британска територия. До

(Тжпна за ц-Ьлия свtтъ, тя систематически 

е била изучена отъ д-ръ Лонгстафъ, кой

то е изкачилъ и върха Тризулъ (7,135 м.). 

Още отъ 1855 г. еж започнали тука опи
титt на върха Каметъ (7,756 м.), които 

се увtнчаха едва Бъ 1931 г. съ успtхъ. 

Къмъ най-високия върхъ на групата, 
Нанда Деви (7,820 м.), обаче, пжтьтъ бt 
откритъ едва въ 1934 г. отъ Шиптънъ. 

Още по на западъ се е сгушила най
малката хималайска група Пен д ж а б ъ, 

въ която никой върхъ не достига висо

чината 7,000 м. Най-високиятъ и върхъ е 

Киангтсангъ (6,795 м.). Отъ планинарска 
гледна точка, тази група възбужда по

срtдственъ интересъ. 

Последната крайна западна група е 
вече Н у н ъ-К у н ъ въ Кашмиръ. Срав

нитеJIНО най-лесно достжпна въ по-низ

китt си върхове, тази група отдавна е 

била прицелна точка на планинарски за

воевания. Върхътъ Пинеди Пикъ (6,932) 
е билъ изкаченъ още въ 1906 r. отъ съ
пружеската двойка Бълок-Уоркманъ и 

цtли 28 години той бt рекордниятъ из

каченъ отъ жена върхъ. 

Въ тази область се е 

предивоенната италианска 

Пиаченце, която изкачи 
(7,086 м.) въ 1911 r. 

подвизавала и 

експедиция на 

върха Кунъ 

Най-после, като най-западенъ стожеръ 

на ц·r.литt Хималаи, се издига, над

весена надъ долината на Индъ, огром

ната Нанrа-Парбатъ (8,115 м.), 

историята на която е свързана отъ една 

страна съ името на rоJ1tмия английски ал

пинистъ Мъмери, който въ 1895 r. загина 
подъ този хималайски първенецъ, а отъ 

друга страна, въ наше време, на Нанга

Парбатъ се разигра най-страшната и по

къртителна трагедия въ Хималаигr., коя

то коства живота на четири отъ най-до

бритt нtмски алпинисти и на шесть 

мtстни носачи. (Вж. кн. 2 отъ настоя

щата година на списанието). 

Съ масива на Нанrа-Парбатъ въ сжщ

ность Хималаитt завършватъ. Непосрtд

ствено на севе_ръ отъ нея, обаче, се из

дига еднакво високата планина Карако

румъ, географски отдtлена, въ история· 

та на борбата за снtжнитt първенци на 

земята, обаче, неразривно свързана съ 

Хималаитt. 
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Каракорумъ е известна съ две н·tща: 

цълата планина е отъ кристалинни ска

ли, които - заледени - образуватъ фан

тастично красиви и мжчни върхове, нъ

кои отъ които еж небесновисоки игли 

(Майтръ Пикъ ~ 7,273 м.). Второ, тя е 

планината на най-голъмото заледеняване. 

Въ нея се намиратъ най-дългитъ свътов

ни планински ледници, открити едва въ 

последнитъ години (Сиаченъ, 72 к,пм,, 

Балторо, 65 клм.), 

Първенецътъ на групата е върхътъ 

Ч о г о-Р и или К2, третиятъ по височи

на върхъ на земята (8591 м.), въ когото 

най-напредъ се разби илюзията на е!3рО

пейскитъ алпинисти, че лесно могатъ да 

нзкачватъ осемьхилядници и който сега .., 
обявенъ за абсолютно неизкачваемъ. 

Най-забележителнитъ е1<спедиции на К2 

еж нъмската на Екенщайнъ и Пфанлъ 

(1902 г.) и италианската на Абруцкия 

херцогъ (1908 г. - специално върху 

Брайдъ Пикъ 7,654), отъ която и досега 
фотографиитъ на най-добрия въ ония 

нремена планинарски фотографъ Виторио 

Селла оставатъ като ценна придобивка. 

И въ тази група осемхиляднцитъ еж 

четири: освенъ К2, още Газербрунъ (8035 
м.) - най-мжчниятъ осемхилядникъ на 

земята, Бродъ Пикъ (8,270 м.), и Хайденъ 

Пикъ (8,068 м.). Последнитъ два върха, 

може би най-достжпнитъ осемхилядници 

отъ всички - еж именно обекта на таз

годишната френска експедиция. И затова 

не ще бжде чудно, ако французитъ най

напредъ могатъ да се похвалятъ съ пър

вата голъма победа. 

Въ цълия Каракорумъ полезни изуч

вания - безъ да прави специални опити 

за изкачвания - е направилъ въ своитъ 

експедиции холандскиятъ изследователь 

Висеръ. Въ сжщата група напоследъкъ 

проведе последната си експедиция и 

проф. Диренфуртъ, при която бъха из

качени върховетъ Златния тронъ и 

Куинъ Мери Пикъ (7,260 респ. 7,675 м.), 

Най-западнитъ възвишения на Кара

корумъ, една сравнит·елно малко изучена 

область, е тази на върха Ракапоши (7,790 
м.), вторична цель на френската експеди

ция, въ случай, че не успъе при осем

ХИJiядницитъ. 

ИМЕНАТА НА БЪЛГ АРСКИТ'В ПЛАНИНИ 

Неотдавна специална комисия преиме

нува чуждитъ имена на българскитъ се

лища. Национални съображения налагаха 

тая промъна, Но ако това бъше необхо

димо за малки и затънтени, никому не

известни селца, по имената на които все 

пакъ може да се сжди за народностния 

обликъ на царството, още по-наложител

но е преименуването на чуждитъ имена 

-- а тъ преобладаватъ - на българскитъ 

r,ланини съ тъхнитъ върхове, езера, ръ-

1,и и мъстности, .за нtкои отъ конто Сi:i.

ществуватъ хубави, ·звучни и съдържа

телни български имена. Повечето огъ 

1 ео,рафскитъ имена у насъ водятъ своя 

произходъ отъ времето на турското иго, 

или се дължатъ на културни влияния на 

з:шоеватели (гърци, кръстоносци), пресел-
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ници (власи, арнаути и др.). 

Наши филолози спорятъ за произ

хода на имената на н·вкои наши планини 

(напр., за Рила, Родопитъ, Пиринъ, Ви

тоша и др.), безъ да могатъ да дадат-;, 

по,1ожителни обяснения. Спnри се за ду

ми, които еж български, или произхо

дътъ на които се крие въ прабългарско 

и тракийско време, но които ние всички 

чувствуваме като наши, родни. Странно 

е, обаче, че още не се взима починъ за 

преименуване названията на ония плани

ни, върхове, мъстности, ръки и пр., кои

то еж наречени съ чужди имена. 

Изъ великата Рила, най-високата плани

на на Балканския полуостровъ, има много 

турски названия: Мусала (въ букваленъ 

преводъ вижъ Бога), Чадъръ-теnе, йо-



зола (наричанъ вече въ сполучливъ пр,~

Dодъ Поrледецъ), Налбантъ, Пазаръ

дере,· Демиръ-капия (въ всички планини 

у насъ има Демиръ-капия), Айгидикъ, 

Равни-чалъ (защо не Равни връхъ ?), Му
сли-чалъ, Чамъ-кория, Сарж-гьолъ, Еди

rьол ь (Седсмтъ езера) и др. Въ Пиринз 

преобладаватъ български (славянски) 

имена, но най-високиятъ връхъ се нари

ча Елъ-1'епе (връхъ на буритъ, наричанъ 

погръшно и Елинъ-връхъ); срi;щатъ 

се и други турски и влашки имена. 

Въ Стара-планина, възпi;та и отъ 

бълr ар ски поети като Балканъ и дала 

името на полуострова, сжщо така пре

обладаватъ чужди, главно турски имена: 

Юмрукъ-чалъ (нареченъ официално Фер

диыандовъ връхъ), Бузлуджа, Амбарица, 

Араба-конакъ, Мара-гидикъ, Хаинъ-бо

азъ, Емине, Сиври-кая и др. (Карловски 

тур11сти еж преименуваJJи върховетъ 

Сарптумбакъ при хижа „Юмрукъ-чалъ", 

на Левски и Ботевъ). 

Наредъ съ чуждитi; нззвания имаме 

хубави български или славянски имена, 

въ които еж отразени народни сказания 

и предания: Еленинъ-връхъ, Попова 

шапка, Царевъ-връхъ, Скакавица, Мальо

В!Ща и др. въ Рила; Каменица, Бистрица, 

Валявица, Тодоринъ-връхъ, Тихацит1, 

и др. въ Пиринъ; Тодорини кукли, Св. 

Никола, Българка и др. въ Стара планина. 

Известно е, че турцитъ, следъ завою

ването на Балканския полуостровъ, еж 

превели повечето отъ заваренитъ славян-

ски имена и постепенно еж 

свои, турски, или арабски 

тръбва да се подчертае, че 

наложили 

имена. И 

въ много 

случаи турскиятъ народъ е проявилъ го

лъма изобретателность и находчивость. 

Сега, когато се слага въпросътъ за съз

даване на българска географска номен

клатура, въ случаитъ, когато нъма бъ.'!

гарски езикови форми или исторически 

извори, които биха могли да се използу

ватъ, може да се извърши букваленъ 

преводъ, както напр. при преименуване

то на селищата въ царството съ чужди 

,.мена. По този начинъ ще се запази и 

известна историческа приемственость. 

Огромна и тежка работа е това, свър-

зана съ rолъми разходи и технически 

неудобства, но нетърпимо е вече върхо

ветъ, ръкитъ, езерата и мъстноститъ на 

нашитi; планини, а въ нъкои случаи са

митъ планини, да носятъ чужди наиме

нования. Писатели, географи, учени и 

туристи започнаха по свой nочинъ да 

преименуватъ чуждитi; наименования въ 

наnrитъ планини. Николай Райновъ пред

ложи най-високиятъ връхъ на Балкан

ския полуостровъ - Мусала (Рила) да 

се нарече Вижбоrъ, а Яръ - Възбоrъ. 

Павелъ Делирадевъ неотдавна изказа 

мнение, че не бива да се побъ.JJrаряватъ 

rеоrрафскитъ имена безредно и безси

стемно, защото съ това се пакости на 

нашата бедна, историческа география и 

слабата ни известность въ чужбина. 

Върна е, че въ чужбина получиха меж· 

дуt:ародна известность нъкои наши пла

нински обекти въ Рила и Пи.рина, не са

мо всръдъ алпийскитъ дружества, но и 

въ по-широки кржгове, съ сеrашнИТ'В си 

имена. На международнитъ географски 

конгреси еж изтъквали неудобствата отъ 

преименуването на геоrрафскитi; имена, 

защото ще тръбва да се замъстватъ съ 

нови установени презъ въковетъ имена. 

Все пакъ и Делирадевъ въ Туристическа

та карта на Рила (София, 1935 r .) по свой 
починъ е преименувалъ нi;кои върхове 

(Иречекъ, Баучеръ и др.). Преименуването 

на чуждитъ имена въ всички планини, оба

че, тръбва да се извърши по законодате

ленъ редъ, като се свика специална науч

на комисия, въ която да влъзатъ пред

ставители на Министерството на народ

ното просв1,щение, Университета, Гео

графското дружество, Българския тури

стически съюзъ и др. Законопроектътъ 

тръбва да се разгласи широко и между 

мъстното население, за да могатъ да се 

извършатъ предварително съответнитъ 

поправки. Въ такъвъ случай ще се избъr

натъ гръшки и недомислия, каквито не 

липсватъ въ закона за преименуване 

чуждитъ имена на селищата въ Царство 

България. Починътъ за тая комисия 

тр·вбва да се вземе отъ Б. Т. С., защото 

бълrарскитъ туристи чувствуватъ най

вече необходимостьта ОТ'Ь премахване на 
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чуждитъ имена, които грозятъ роднитъ 

планини и ги правятъ чужди намъ. 

Въ сп. ,,Български туристъ" моrатъ 

да се намърятъ много изследвания, ука

зания и мнения по този въпросъ, както 

uтъ специалисти (филолози, географи 

и др.), така и отъ писатели, туристи и из

следвачи на нашитъ планини. 

Етимологията на нъкои български гео

графски имена още не е изяснена, или 

липсватъ каквито и да било исторически 

v. езикови данни. Липсватъ сжщо така и 

систематични и пълни изследвания въ 

това отношение, защото се изискватъ 

общи усилия и много време. 

Въ картата на „Княжество България", 

издание и печатъ на Янко С. Ковачевъ 

(издателство София и Пловдивъ), излъз

ла наскоро СJ1едъ освобождението (188i 
год.), съставена по най-новитъ тогаваш

ни източници, Ciil Уrбелязани нъкои име

на на планини и селища, които, навtрно, 

не сж известни не само на широката пу

блика, но и на специалиститъ. 

Авторътъ на картата се е лолзувалъ 

отъ турски източници. Това личи отъ 

обстоятеJ1ството, че се сръщатъ доста 

турски имена, които липсватъ въ други 

карти, и не сж известни въ нашата гео

графска номенклатура. Личи, обаче, че 

гвторътъ на картата е правилъ и непо

срtдствени изследrзания, или се е ползу

ваJJЪ отъ непосръдствени източници. 

Така, напр., вмъсто Витоша отбеляза

но е Витошъ планина. (Наши филолози 

търсъха произхода на Витоша въ тра

кийски коренъ. Обаче, името на планина

та, която краси столицата на България, 

навърно е чисто славянско. Въ Македо

ния има с. Витошъ, а въ Полша има соб

ствено име Витошъ). Вмъсто Люлинъ, 

отбелязана е Лилянъ планина. (Това име 

с по-точно отъ днешното название. Нt

к:ога изъ Люлинъ е имало лилякови го

ри, отъ които, навtрно, носи името и 

планината. Иречекъ въ „Пжтувания изъ 

България" сжщо пише Лилянъ планина). 

Въ картата на Янко С. Ковачевъ след

ватъ: Банкя, както се възприе официал

но, а не Банки. Осогово е отбелязано 

като Осиrова планина (въ нъкои карти 
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и стари ржкописи Осоrовъ планина). Pt-
1,a Искаръ, а не Искъръ. Лозенската 

планина е отбелязана Бърдо планина. 

Верила планина е обозначена отъ с. Дя
ково до с. Бълчинъ. 

Отбелязано е и старото име на 

гр. Дупница. Поrръшно е обяснението, 

че името Дупница произхожда отъ мtст

ностьта, въ която . е застроенъ града, 

която прИJJИЧа на дупка. Въ сжщность, 

старото име на града е звучното и кра

сиво Джбница, както се срtща въ стари 

карти, ржкописи и старопечатни книги, 

отпосле трансформирано въ Дубница и 

Дупница, а за Пиринъ - Перинъ планина. 

Рила планина е отбелязана въ твърде 

малки граници; започва отъ Джбница и 

се простира до р. Черни Искъръ. Плани

ната между Черни Искъръ и Бъли 

Искъръ, се нарича Бубачица. Лtвиятъ 

бръгъ на р. Рила, надъ Рилския мана

стиръ - Воденица планина. Южно отъ 

Бубачица, ш1анината се нарича Аджиева 

планина. По i-:a юrъ се сръщатъ назва

ния Драговица и Демиръ-капия. Възви

шенията надъ с. Радоилъ - Ождвица 

планина, а цълиятъ дълъ между Бубачи

ца, надъ Самоковъ - до Костенецъ, се 

нарича Чамъ-кория планина. Върховетt 

надъ Сестримо - пл. Каденицъ. После 

следватъ Саржкушъ, Сютке планина, а 

отъ Бабнякъ и Лжджене, следва До

спадъ балканъ. Отъ Дерменъ-дере и 
Персенкъ (отбелязано Персенъ планина) 

СJ1едва границата на Родопскитъ планини 

до р. Арда. 

Ста9а планина е разширена на отдtл

ни планини, които иматъ освенъ общото 

11ме и отдълни наименования: Берковска 

планина, Софийска планина, Мургашъ 

планина, Троянска планина, Тетевенска 

п,1анина, Карловски балканъ, и пр. 

Имената на много мъстности и сели

ща сж различни отъ установенитъ наи

менования по-късно въ rолtмата кс1рта 

на Царство България отъ Картографиче

ския институтъ. Въпръки нъкои грtшки 

въ картата на Янко С. Ковачевъ, тя пред

ставлява ·интересъ и подробното и изуч

ване ще допринесе за установяване на 

много български географски имена. 



КУЛТЪТЪ КЪМЪ БЪЛГАРСКАТА ПЛАНИНА 

Концепцията за българската планина 

като нераздълна часть отъ земята ни, 

като единъ новъ и непознатъ 

свой животъ, съ свои закони, 

сурова и дива красота, като 

СВЪТЪ, СЪ 

СЪ СВОЯ 

обектъ за 

научни и стопански изследвания, като 

естественъ пиедесталъ за съзерцание на 

божественото начало на мирозданието, ~ 

нова за нашин културенъ, наученъ и об

щсственъ животъ. 

Какво е било състоннието на бълrар

скит·h планини въ далечното ни минало, 

каква роля еж играли въ устройството 

Р живота на българската държава, как

во е било отношението на народа ни 

къмъ тъхъ - за съжаление пачитъ пера 

на лътописцитъ нищо не ни съобщаватъ 

33 това. Така, миналото на нашитt, пла

нини, заедно съ толкова много събития 

отъ историческия животъ на българ

ската държава и на българското племе, 

не записани, безследно се rубятъ въ пра

ха на въковетъ. 

А ,1 тогава Старопланинската верига 

е опъвала исполинската си каменна снага 

отъ единия до другия край на българ

ската земя, и тогава Родопитъ еж разти

лали своитъ дипли до бръrоветъ на 

Бъло море, Пиринъ е билъ все така пър: 
вично суровъ и пустъ, Витоша е праща

ла въ дънъ небе своя Черенъ връхъ, а 

великата Рила, хвърлена въ сърдцето на 

полуострова, е била, може би, още по

величествена, по-хубава, по-страшна. Все 

ш,къ, въ историята ни еж запазени едва 

доловими спомени и имена отъ нашитъ 

планини и то въ връзка съ см·Ьлитt. и 

uойнствени набt.rи на славнитt. българ

ски царе къмъ границата на Византия и 

стенитt. на Цариградъ, или когато тt. еж 

сt.кли въ усойнитt. тt.снини и проходи 

на Балкана пълчищата на враrоветt.. 

Единствената наша планина, която 

сще презъ десетин вt.къ е събуждала 

интересъ, създала е своя история, свой 

митъ, не само у нашия иародъ, но и у 

съседнитt. ни народи, това е Рила. Стра-

отъ ДИМИТЪРЪ ПАНТЕЛЕЕВЪ 

хотната и дива планина презъ време на 

богомилството става центъръ на пови

шенъ релиrиозенъ животъ, домъ на най

значителния български отшелникъ Св. 

Иванъ Рилски. Святостыа на Св. Иванъ 

Рилски, неговата чудодейность, неговото 

нравствено величие, залt.rатъ, наредъ съ 

името на планината, незаличимо въ съз

нанието на българския народъ. Десеть 

в·вка Рилскиятъ манастиръ разнася ела

пата на светеца и на •свещенната българ

ска планина. Неговата история, неговото 

процъвтяване, упадъка му, неговата ши

рина на влияние, еж били всt.коrа въ 

тt.сна връзка съ историята на народа и 

на държавата ни. Презъ вt.коветt. на 

тъмното робство, особено презъ най

чернитt. години за племето ни, един

t'твена Рила и Рилскиятъ манастиръ еж 

кжтали спомени за величието и славата 

на нt.когашна България. Така, покрай 

дълбоката всенародна почить къмъ бъл

гарския светецъ, народътъ ни е съхра

нилъ за много вt.кове будни спомени и 

предания за тайнствената и свещена 

българска планина. 

Но, въпрt.ки тая съхранена почить 

къмъ Рила, бълrарскиятъ народъ въ по

голt.мата си часть, изобщо, не е ималъ 

отношение къмъ планинитt. ни. Или, по

право казано, бълrарскитt. планини не 

еж навлизали въ дt.лничния живзтъ на 

българина, не еж били източникъ на бла

га, на здраве, на будно национално са

мосъзнание и борби за свобода, нt.що, 

коета намираl\(е по-късно, презъ 1.8 и 

19 вtкъ въ култътъ на народа ни къмъ 
планината. Наопъки, бълrарскитt. плани

ни, пусrинно диви, необ1,паеми, непозна-

1 и, обрасли съ буйни гори, пълни съ диви 

звt.рове, еж били непозната земя за про 

стия нашъ народъ. Не радость, не кра

сота, а ужасъ и · страхъ еж криели дъл

бокитt. недра на планината. Тя се е схва

щала като врагъ на човtка изобщо. 

Планината, наредъ съ водата и оrъныъ, 

споредъ народнитt. вt.рвания, еж еле-
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менти, безъ които животътъ би билъ не

мислимъ. Планината е. одухотворена: тя 

1 овори, пита, отговаря, плаче, тжжи и 

ликува. 

Планината, а въ понятието планина 

народътъ е включвалъ и понятието гора, 

обикновено се счита като нъщо тайн

ствено и усамотено, въ което обитаватъ 

вили, самодиви, в~щици и други ЗJIИ ду

хове, диви звърове и животни. Въ пла

нината не живъе нито чов'hкътъ, нито 

домашнитъ животни и птици. Ето защо 

въ баянсто, което играе голъма роля 

въ народната ни медицина, болеститъ се 

пращатъ или пропъждатъ въ пуститъ 

гори, кждето пътелъ не пъе, кждето ку

че не лае, кждето куминъ не пуши. Изоб

що въ всички народни приказки, плани

ната и гората еж представени като коз

мич.ески стихии, тайнствени и зловещи 

свърталища на зли духове, които еж не

видимитъ врагове на човъка. 

Първата искра на бунта, пламналъ 

въ недрата на потиснатия български на

родъ, първиятъ копнежъ по народна 

свобода отправя мислитъ, надеждитъ и 

погледитъ къмъ планината. Планината, 

дотогава злокобно надвесена надъ бед

нит-в селища и паланки, злокобно мъ:1ча

лива, въ едно кжсо време, презъ 18 въкъ 
и особено презъ 19 въкъ, почти до са

мото освобождение, става „баща", ,,май

ка", ,,закрилница" на народа ни, покорно 

рзтваря своитъ зашумени гори за безум

нитъ и волни хайдути, които съ своята 

кръвь изкупиха святата свобода на Бъл

rария. 

Култътъ къмъ свободата въ нашия 

1:ародъ, изразенъ така стихийно въ хай

душкитъ движения, незабелъзано се пре

[<ръща и въ култъ къмъ планината. Ста

ра-планина, поради своето изгодно гео

графско положение, става центъръ на 

тия епични освободите,1ни борби на на

рода ни, оживъва съ своя героиченъ 

чаръ въ сърдцата не само на хайдутитъ, 

но и на българския народъ, пръснатъ по 

цълия полуостровъ. 

Това спонтанно нахълтване на плюш

ната въ всички жизнени прояви на бъл

гарското племе е намърило най-силенъ 
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изразъ въ епоса ни, дъло на колективния 

творчески геitий на българския народъ, а 

по-късно - и въ личната поезия на пи

сателитъ отъ епохата преди освобожд~

нието. 

Изобразяването на планината въ на

родната ни пъсень, изобразяване безъ 

външни белези, безъ дължина, ширина и 

височина, безъ багри, безъ линии, безъ 

единъ опредъленъ външенъ животъ, се 

обуславя, преди всичко, отъ историче

fКИЯ моментъ, отъ едва пробудилото се 

отъ своя пързиченъ сънь народно съз-

1-iание, което се втурва къмъ единъ 

блънъ: свобода. Очитъ, мислитъ, въжде

.1енията на колективнитъ творци на бъл

гарската народна пъсень, еж летtли 

къмъ стройнитъ върхове на планинитъ 

ни, ЮУiпъли еж се въ тъхното зелено ру

хо, жадували еж тъхната волность, тtх

ната свобода, свобода отнета съ в-вкове 

на цълъ народъ. 

Неудържимата жажда за свобода у 

българскиятъ народъ, изразена така стt1-

хийно въ хайдушкитъ движения, особе

но презъ 60-тъ и 70-тъ години 'На мина

J(ИЯ въкъ, тръбваше най-после да роди 

своя вдъхновенъ пъвецъ. Едно съвър

шено идейно и емоциално сцепление на 

жаждата за свобода съ обетования 

свътъ на свободата - Стара-планина -
намира за първи пжть своята синтез;,~

рана формула у Ботева. Увлъченъ отъ 

борческата стихия на своята природа, 

Ботевъ изобразява Стара-планина, чийто 

образъ носи още отъ невръстни години, 

като единъ новъ, свръхъ реаленъ свътъ, 

като една козмична сii'iщина, като царство 

на стихии, които се борятъ наредъ съ хай

дутитъ за народна свобода. Поетиче

скиятъ гений на Ботева съ стихийна об

разность и експресивность, единствени 

въ цълата българска поезия, изръза не

повторимо образа на хайдушката планина. 

Наситена до пропукзане съ емоцио

налность и революционенъ патосъ, .1и

риката на Ботева, както и народната п в -· 

сень, съ чиито сръдства често си служи 

той, не възсъздава, не типизира външния 

ликъ нз Стара-планина, защото него· 

виятъ темперамеl-iтъ не му позволява 



спокойно и кротко съзерцание или опа

сание на планинския миръ. Все пакъ, пла

нината у Ботева, макаръ и дадена като 

~,.озмическа сила, крие елементитt, на на

шата, на българската планина, коятп, 

докато има земя и народъ, ще пъе своя

та безсмъртна хайдушка пъсень. 

* 

съ приказки и легенди за дивнитъ старо

планиниски върхове Амбарица, Купени

тъ, Юмрукъ-чалъ, Вазовъ имаше благо

говейната и непреодолима слабость 

къмъ всички наши планини. Kli'iдe не 

CTli'iПИ неговиятъ кракъ - по Стара-пла

нина, по Рила, по Родопитъ, по Витоша. 

По неговитi, многобройни пжтни описа-

Освобождението раздвижи задръма- ния и лирични планински стихотворения, 

литъ творчески сили на младия българ

ски народъ. Жаждата за просвътз, за 

знание, за културенъ и социаленъ гра

дежъ събуди у духовнитt, и политиче

ски водачи на младата българска държа

ва и стремежъ къмъ опознаване на земя

та, на народа ни. 

Българскитt, планини свободни вече, 

станаха прицелъ на млади български 

учени, които започнаха да обхождатъ 

по-голъмитt, наши планини, проучваха 

ги и обнародваха своитt, н-аучни изслед

вания, като даваха бъгли описания на 

българската планинска красота. Тия наши 

учени, наредъ съ мнозина именити еврu

пейски учени, които започнаха да посе

щаватъ и изучаватъ нашата страна, Cli'i 
и първитt, българс1ш туристи; тъ разне

соха името на българс1штt, планини, как

то въ България, така и въ Европа. 

Но култътъ къмъ планината все още 

не бъше намърилъ своя апостолъ. Човъ

кътъ, който пръвъ се опита да внедри 

тоя култъ въ съзнанието и въ сърдцата 

на новитt, българи, безспорно бъше 

· Иванъ Вазовъ. Вазовъ, наредъ съ Алеко, 

бъше най-върниятъ синъ на българ

скитъ планини. Следъ всъка обида, 

следъ всъка горчилка, която му подна

СР.Ше живота тукъ, въ България, като 

отплата за неговата -любовь къмъ родъ 

и земя, Вазовъ бъгаше всръдъ природа-

1а, всръдъ оная българска природа, въ 

която израстна и чийто езикъ той не

погръшимо ·разбираше. 

Всъки, който добре познава творче

ството, му, смъло може да каже, че подъ 

българска природа Вазовъ разбираше 

преди всичко българската планина. Самъ 

израстналъ въ пазвитъ на Балкана, ски

талъ въ детинскитъ си години изъ Тра

псто, Л·tсвица, З.1и пролъзъ, закърменъ 

писани преди половинъ въкъ, две поко

лъния се научиха да обичатъ не самс, 

българската земя, но и простия и кра

сивъ миръ на българскитъ планини. 

Здравата връзка, която имаше Ва

зовъ съ планината, го сприятелява съ 

другия нашъ писатель планинарь - Але

ко Константиновъ. Вазовъ е билъ ревно

стенъ членъ отъ излетната група на 

Алеко. Членувалъ е, навърно, и въ пър

вип туристически клубъ „Урвичъ-клубъ ", 
основс1нъ отъ Алеко презъ 1889 . г., а та

ка Cli\ЩO е участвувалъ и въ първото 

групово изкачване на Черни връхъ на 

27 августъ 1895 г., заедно съ Алеко, кое

то стана традиция за софийскитt, тури

сти. 

Излетитt, на Вазова, особено излета му 

съ група наши географи, геолози и есте

ственици до Мусала, еж ценни за бъл

гарскитъ туристи и поради това, че тв 

cm показалецъ за състоянието на тури

стическото движение у насъ преди 

40 години. Вазовъ има още една голъма 

заслуга къмъ българския туризъмъ и 

къмъ изграждане на култа къмъ българ

скитъ планини. Обхождайки Рила въ 

продължение на нъколко седмици, той 

се убеждава, че „една пълна и целесъQ

Gрэ.зна обиколка не може да стане въ 

единъ день. Необходимо е да се обозна
чи нъкоя точка въ планината за прено

щуване, за да мож_е на другия день сут

риньтэ. съ нови сили да продължи над

облачното си пli'iтешествие". И Вазовъ 

заключава: ,,Не би ли се намърили отъ 

обожатслитt, на българската природа 

добри хора, които да съградятъ тукъ 

tна Мусала, б. н.) отъ изобилнитъ ка

мъни едно грубо подслонче, за да се 

укриятъ излетанит·t отъ вътъръ, дъждъ, 

градъ - изненади, тъй чести и възмож-
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11и въ тая своенравна приоблачна об

J~асть. Ето една благородна задача, коя

то се усмихва на нашитъ туристически 

дружества". Явно е, че Вазовъ, наредъ 

съ Алеко, е единъ отъ първитъ бълга

ри, който обичаше преданно български

тt планини, бъше тъхенъ най-честъ 

гость и съ любовь ги разкриваше на 

своитъ съвременници. Затова и българ

скитъ туристи считатъ Вазова за свой 

учнтель. 

Докато Вазовъ се явява съзерцате,%, 

r,ъвецъ на българскитъ планини, Алеко 

Констаю иновъ е апостолътъ на българ

ската планинска хубость, темперамен-

1 енъ туристъ и водачъ, родоначалникъ 

па култа къмъ планинитъ ни. Заплене-нъ 

отъ тъхната . красота, Алеко, вмъсто да 

нмъ пише славословия като Вазова, въ

ренъ на своя темпераментъ, и тукъ се 

явява борецъ за повече красота и чо

въчность въ дълничния животъ на бъл

r:::рина, за по-пламенно родолюбие, за 

по-широко опознаване на българската 

земя. Зовътъ на Алеко: Къмъ плани

ната, отправенъ преди 40 години къмъ 

софиянци за изкачване на Черния връхъ, 

стана култъ за българскитъ туристи, съ

буди волята имъ за опознаване на българ

скитъ планини, увънча високитъ планин

ски върхове съ хижи и наблюдателници. 

Идеитъ и разбиранията на Алеко за 

опознаване, за обикване, за служен~ на 

българскитъ планини J1erнa въ основата 

на бъ.лгарската туристическа идеология. 

По този начинъ туристическото движе

ние у насъ, още въ самото си начало , 

нолучи не само обществено утвържде

ние, но и културенъ тласъкъ, творчески 
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и етиченъ духъ, самобитность. Така, 

Алеко свързва името си за винаги съ 

култа къмъ нашитъ планини и съ бъл

гс1рското туристическо движение, което 

тачи въ неговото лице своя най-вдъхно

венъ, най-достоенъ учитель. 

Днесъ и самиятъ Алеко е вече куJIТЪ 

за бълrарскитъ туристи. 

Култътъ къмъ планината, подхванатъ 

и задълбоченъ отъ най-върни приятели 

и ученици на Алеко, разраства въ мощ

но туристическо движение, което въ 

продължение на четиридесеть години 

завладя бълrарскитъ планини, внуши на 

народа ни обичь къмъ тъхъ, научи го 

да отправя по-често мисли и погледи 

къмъ стройнитъ върхове на Стара ш1а

нина, на Рила, на Пирина, на Витоша и 

Родопитъ. 

Днесъ българскитъ планини, п-::жрити 

съ множество хижи, високи заслони, ка

менни наблюдателници и маркирани Пlri· 

течки, разкриватъ своята сурова красота, 

предлагатъ на волнитъ синове на нашата 

бедна страна слънце, вода, здрав~, бод

рость и ширина на духа, сили за борба съ 

нашата груба действителность. 

Днесъ българскитъ планини еж мъ

сто за съзерцание на земната красота, 

сстественъ пиедесталъ за наг JJедни гео

графски изучвания на страната ни, сво

бодно училище за придобиване на до

бродетели, нравствени ценности и пламе

ненъ патриотизъмъ. 

Днесъ куJJтътъ къмъ българскитъ 

планини безъ остатъкъ се покрива съ 

култътъ къмъ родната земя. 

Наша неотм-t,нна задача е да служиме 

преданно на култа къмъ планината. 

(A,l-. . ..,,(,.1,. 
н,. 



ПЛАНИНАРСТНО И ТУРИЗЪМЪ 

Понятията туризъмъ и планинарство у 

насъ еж така преплетени, така убъркани 

едно съ друго, че човtкъ наистина съ 

МЖ!{а би отдtлилъ истината отъ заблу

дат-э. и съ страхъ би си отrоворилъ на 

въпроса, идентич:1и и покриващи .11и с.е 

еж тtзи понятия или раздtлни и раз

J1ични. Що е туризъмъ, що е планинар

ство, какво е общото помежду тtхъ, 

какво ги различава - ,ова е комплексъ 

отъ въпроси, на които всtки отговаря 

на свой езикъ, различно, разнообразчо. 

Макаръ, въ сжщность, въ поставени

тt въпроси най-интересното и най-важ

ното отъ всичко - !{Оr&то се касае за 

дсйrюсть на волята и духа въ шrанината, 

отъ която страна само ще се разrлс

датъ тукъ поставенитt въпроси, да е 

1ъкмо излетуването, броденето из-:, при

родата, оглеждането изъ спокойнитt сту

дени води на синитt планински езера, 

1-'зкачването на rордитt планински вър

хове - и макаръ, въ сжщность, и ня 

мене лично да ми допада много по

Удобно извършването тъкмо на такава 

творческа деятелность, отко;rкото раз

r леждането и на !{НИrа - тр1,бва да от

говоря на поканата и молбата на прия

теля-редакторъ на Б. Т. да кажа публич

но това, що азъ мисля за туризма и пла

нинарството отъ споменатата имъ страна. 

Въ изпълнение на тази задача, естестве

но, колкото и да копирамъ и приповта

рямъ това, което съмъ чулъ и прочелъ 

отъ други (нищо ново подъ небето нtма) 

- и азъ ще си говоря на свой езикъ, 

различно, отдtлно отъ другитt. При то

ва ,азъ ще разгледамъ понятията тури

зъмъ и планинарство само като дей

ность и проявление на човъшкия духъ и 

то само въ тtхната сжщность, безъ да 

се интересувамъ за организациитt, кои

то сжществуватъ у насъ подъ едно или 

друго име, за да засттпватъ и проявя

ватъ дейность било за туризъмъ, било за 

планинарство, било и за дветt заедно. 

Правя тази уговорка, за да се гаранти-

отъ ВАСИЛЪ А. РАДЕВЪ 

рамъ предварително срещу едно изключ

ване отъ нtкоя организация, както това 

<:тана преди две години отъ Българския 

Планинарски Клубъ. 

* 
Не знамъ дали и той не ги е преш1-

салъ отъ нtкжде, но много ми допадна

ха !i харесаха следнитt дефиниции, кои

то моятъ приятель Ст. Поповъ - ,;таръ 

теоретикъ по туристическитt и планинар

ски въпроси - въ една своя беседа 

изтъкна: 

„Туризъмъ е всtки целеосъзнатъ и 

волевъ реализиранъ стремежъ у човtкз 

да се откжсне отъ обстановката на гра

да и изложи на въздействието на приро

дата (въ най-широкъ смисълъ на дума

та), за да неутрализира разрушаващето 

неговото духовно и тtлесно здраве влия

ние на живота въ града, набавяйки си 

нови силн и срtдства на духа и тtлото". 

,,Плани!-!арство е всtки осжщественъ, 

сжщо целеосъзнатъ и во;rевъ стремежъ 

на човtка къмъ планинския свtтъ, за да 

измъни въ неговата обстановка своята 

i!ИЧНОСТЬ, приближайваЙ!{И я и сливаЙ!{И 

съ планината !{ато духъ и материя''. 

Планинарството е стремежъ на човt

ка къмъ планинския свtтъ. То е 11ей

ность на човtка въ планината. - Тогава, 

rzакво е туризъмъ? - Така, както въпро

сътъ въ действителность е сложенъ и 

разрешенъ обществено у насъ, не може 

да се твърди, че е върна старата, банал

на дефиниция, че „туризмътъ е пттува

не за удоволствие", безъ цель, безъ опре

дtлени пжтища. Но, въпрtки това -
!{ато се сложи най-напредъ въпросътъ 

за обстановкат::~, въ която действуватъ и 

се развиватъ разглежданитъ понятия -
Ее може да не се подчертае тукъ разли

чието помежду тtхъ: - докато ПЛi!НИ

нарството е дейнасть на човtка един

ствено и изключително въ планината -
1•ли, още по-вtрно, въ високата планина 

- туризмътъ има поле на действие при

родата въобще, включително и равнини 
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и ръки и исторически и всtкакви други 

нриродни забележителности. Туристътъ 

радостно броди до близката околность 

на своя rрадъ, до китното манастирче 

~:ъ съседната гора, по течението на rо.лъ

мата ръка. Планинецътъ не можемъ да 

си ra представимъ освенъ по страхотни
тъ чела на планинскитъ великани - у 

насъ, напр., предимно изъ Рила и Пи

ринъ. Наредъ съ тази представа - и 

свързаното съ характера на високата -
стръмна, величава и страхотна - пла

нина е отношението на планинеца къмъ 

нея: единъ подчертанъ планински манта

литетъ, единъ ясенъ и опредъленъ м,1-

рогледъ. 

Поради различнитъ полета на дей

ность, които и различно въздействуватъ 

върху човъка, може да се подчертаватъ 

тукъ нъкои особени различия между ту

ризма и планинарството, между туриста 

и планинеца въ това отношение. 

Докато планинарството, стимулирано 

отъ най-чистъ потикъ къмъ силни ду

ховни преживъвания, представлява най

голъмо напрежение на човъшкия духъ 

къмъ приобщението му съ величието на 

планината туризмътъ, стимулиранъ 

отъ желанието на човъка да се отърси 

()ТЪ обикновеното, отъ всъкидневното, е 

самъ по себе си едно спокойствие или 

едно успокояване на духа. 

Докато планинарството, като дей

ность, представлява една умора и едно 

напрежение, изискващо предварителна 

подготовка и тренинrъ, защото анrажир

ва всъки моментъ и държи будни асич

китt, духо&ни и физически сили на чо

ь-вка - туризмътъ представлява една от

мора, една почивка, на уморения отъ 

градския живо-;-ъ човъкъ, чрезъ конто 

почивка се освежаватъ здравно и духан

но неrовитt, сили. Планинецътъ отива въ 

планината съ съзнанието за една борба, 

която му предстои, съ устрема къмъ по

беда въ тази борба, той хвърчи на кри

летъ на своя духъ къмъ висинитъ, къмъ 

сливане съ Всемира. Туристътъ търси 

природата, за да си отпочине въ нен, да 

сложи въ неподвижность своя духъ, за 

д;:1 го обнови, успокои и възроди. Плави-

нецътъ съзнава голъмината на своето 

дъло, той чувствува отrоворность към1о 

задачата и нейното постижение, наложР.

иа му отъ планинарската етика и отъ 

t!ЗИскванията на самата планина да бж

демъ изправни спрямо нея. Туристътъ се 

чувствува напълно свободенъ спрямо 

с-воята задача въ природата, която, пре

ди всичко - и безъ нъкаква по-ната

тъшна задача за борба, победа и пости

жения - го привлича и мами, къмъ коя

то той има, преди всичко, отношение 

<:тношение на любовь, поклонение и 

с,чарование. 

Така поставена и приета задачата, при 

планинарството (стремежъ къмъ сливане 

съ планината като духъ и материя), и 

при туризма (успокояване на духа всръдъ 

спокойствието на природата) - различно 

се явява и положението на човъка въ тъ

зи различни области на действие. Въ пла

нината човъкътъ (планинецътъ) е акти

венъ субектъ, който напада, _завладява, 

побеждава - съ една дума води борба, 

въ която търси сръдства и възможности 

да се изравни съ самата планина и да я 

подчини (като материя и духъ) - въ 

прир:эдата човъкътъ (туристътъ) е паси-

1,енъ субектъ който по най-разу,rенъ и 

смисленъ за себе си начинъ има ::амо 

тази грижа да събере готовит·в плодо

ве - слънце, зеленина и спокойствие -
на природата, която сама му ги изс,шва 

нъ р;;щетъ. Дори когато се развива въ 

планината - както това е у насъ, въ 

България - туризмътъ, като дейность, 

протича по утжпкани пi'i'iтеки и търс•1 

удобствата на едно спокойно преживъ

ване, лишено отъ излишни сътресения 

на духа. 

Отъ друга страна - туризмътъ, като 

преживъване и като дейность - борави 

съ нормалната наличность на духовниТ'Б 

и физически сили на туриста, които еж 

напълно достатъчни да го приближатъ 

до цельта на неговото излетуване и да 

го преведатъ презъ новата обстансвка. 

Планината, планинарството - срещу то

ва - мобилизира и активизира и послед

ния запасъ на нашето духовно и физи

ческо състояние, за да се осжщестни 



посtавената задача: да се победи пла- - Какво представлява той - туристиче-

нината! 

Скромностьта на задачата, парад..~ то

ва, оставя вратитъ на туризма широко 

отворени за всички, които еж погалени 

отъ чара на природата, кждето нъма 

условия, нъма цензъ, нъма трудност;~, 

нъма опасности, нъма борба. Всъки може 

да бжде туристъ, стига да има очи дэ 

гледа, да има разумъ да разбира и сърд· 

ue и душа да чувствува. Планинарството, 
обратно, е достжпно за малцина: тъзи, 

които - минали презъ школата на ту

rизма, извървъли широкия друмъ на при

родата и опиянени и подмамени отъ 

нея - еж насочили взоръ къмъ необят

на ширь на синьото небе, което искатъ 

да докачатъ отъ отвесното и страхотно 

чело на нъкой извисенъ и недостжпенъ 

планински връхъ, та ако ще би това да 

струва и живота имъ. 

* 
Да заключимъ. 

Подчертахъ, че разглеждамъ въпро

снтъ само теоретично, безъ да се инте

ресувамъ за обществената имъ страна, за 

организациитъ. Две думи само, все пакъ, 

за съгласуването на застжпеното мнени~ 

за планинарството като по-висша и съ

вършена форма на туризъмъ (ако има 

нъкои, които така ще схванатъ въпроса) 

съ моето официално качество секретарь 

на Б. Т. С. Може би ще има нъкои да 

кажатъ: ,,Подобно тълкуване на въпро

ситъ въ собственитъ редове е равнссил

но на измъна". - Тъзи нъматъ праnо. 

Защото моитъ разсжждения излизатъ изъ 

една точка, абсоJ1ютно неутрална къмъ 

сжщината на разглежданит-в понятия, 

които си приличатъ, различаватъ се, раз

мъства1ъ се, преплитатъ се - но въ края 

псе пакъ всъко си остава на мъстото: 

туризъмъ - природа - възраждане на 

духа, планинарство - стремежъ къмъ 

планинския свътъ - съвършенство на 

духа и сливане съ Всемира. Потръбна е 

справедливость : ,,Кесаревото Кесарю -
Божието Богу !" 

Последенъ въпросъ: спори се вече на

стоятелно, оправдано и навременно вър

ху въпроса за характера на нашия Б. Т. С. 

ска ли или планинарска организация и 

кого обединява - туриститъ ,1и или пла

нинцитъ. И тъзи, които държатъ за вто

рото, питатъ: не е ли вече крайно :'3реме 

да наречемъ нъщата съ-тъхнитъ собстве

ни имена: Български Планински съюзъ. 

Азъ съмъ отъ последнитъ. Защото 

намирамъ и настоявамъ, че целитъ и за

дачитъ на нашия съюзъ се покриватъ 

сега-засега у насъ, въ България - до 

толкова, доколкото можемъ у насъ да 

говоримъ за дейность на духа въ пла

нината (не само общо въ природата) -
съ целитъ и задачитъ не само на туриз

иа, но тъкмо и на планинарството, таки-

1<а, каквито по-нагоре тъ бъха разгледа

ни и обяснени. Освенъ това, или, по

в·врно, въ допълнение на това, тръбва да 

се подчертае, че Б. Т. С. обединява ед

накво туристи и планинци. И въ тази 

смисъль, той (Съюзътъ) е толкова демо

кратиченъ, колкото е демократична идея

та за туризма, като обединява масата 

отъ нашата интелигенция, познала и стре

мяща се къмъ въздействието на приро

дата за каляване и успокояване на своя 

духъ - и е толкова аристократиченъ. 

колкото е приютилъ въ своитъ редове i1 

дава възможность за висши проявления 

на планинарски стремежи и постиже

ния на тъзи, които еж успъли у насъ да 

се издигнатъ да догонватъ небето презъ 

шеметно-гордитъ отвесни скали и вър

хове на родната планина. Какво има ту

ка не въ редъ? - Нищо: ние всички сме 

само синове на стария Балканъ. Когато 

започнемъ да бродимъ изъ разлистената 

равна гора, за да отпочинемъ отъ шума 

и еднообразието на града и спокойното 

зелено на кичестия боръ ни унася все по

нагоре: къмъ тихата планинска долина, 

къмъ бързоходния и П'вещъ весела пъс

ничка пiшливъ потокъ, къмъ сребърно

синьото слънчево огледало, планинското 

t'зеро-око - и все по-дълбоко: къмъ за

каляване и възвисяване на нашия духъ 

на човъци - частици отъ космоса - ние 

сме туристи. Когато отминемъ езерото и 

отъ дъното му очитъ ни се прехвърлятъ 

къмъ върха, кждето виждаме да ни кани 

13:1 



самата вселена, самиятъ Боrъ - и ние 

тръгнемъ подиръ този зовъ, само зп да 

го досеrнемъ, та ако ще би да свършим1, 

съ твлотп си въ бездънната пропасть -
тогава ние сме планинци. Пжтьтъ води 

отъ природата въ планината, пжтя за 

нърха - стремежътъ къмъ Бога - води 

презъ езерото подъ върха. Тази е връз

ката между природата и планината, меж

ду туризма и планинарството. Тази е здра

вата основа на нашия съюзъ, който -
независимо отъ буквитt., които свt.тятъ 

на фасадата му - ни води презъ равната 

гора и планинската долина къмъ синьото 

спокойно езеро-око и отъ него къмъ 

борбата съ страхотния връхъ и съ вели

hИЯ Богъ на нашия духъ. 

Всички ние сме борци . Борци за пла

нински преживt.вания, за възвишени 

стремежи. Борци въ неравна, но горда н 

славна борба за висини. Да продължава

ме борбата - и нека борбата ни да пре

бжде и да ни дари въ победа лазура на 

небето. 

ОБЩА ПЛАНИНАРСКА ТЕХНИКА 

Алпинизъмътъ е особенъ родъ плани

нарство, позволяващъ на всt.ки, който го 

упражнява, да преодолява доста го11t.ми 

природни пръчки, за да се отзове на м·l;

ста, които биха инакъ останали недостжп

ни за обикновени туристъ. 

Тt.зи мt.ста еж въ повечето случаи 

отвесни и изложени на всевъзможни опа

сности. Това имъ свойство ги прави 

страшни, като на пръвъ поrледъ изкач

ването имъ изглежда невъзможно. Но 

тукъ алпийската техника идва на помощь 

и ако за всt.ки другъ такова едно мt.сто 

би представлявало множество риск~;>ве, за 

добре обучения и технически подготве

ния планинарь, то не само че не пред

ставлява опасность, но е и едно голt.мо 

удоволствие, породило се отъ чувство за 

известна победа надъ природата. 

Алпийската техника се раздt.ля рt.зко 

на два дt.ла: скална техника и техни

ка върху cнt.ra и леда. Що се отнася до 

първата, достатъчни еж единъ-два сезо

на, за да може единъ здравъ, смt.лъ и 

ловъr<ъ младежъ да стане опитенъ кате

рачъ. При втората техника, тази върху 

cнt.ra и леда, напротивъ, се изискватъ 

н·l;колко години упорита работа за по

стигане на задоволителни резултати. 

Сега ще се опитаме да разгледаме 

бt.r ло скалната техника. 

Стойката и движенията на катерача 

при всt.ко едно катерене еж толкова раз

;шчни, че тt. мжчно биха се подали на 

единъ разборъ, или пъкъ на едно научно 

разглеждане. Защото, всжщность един

ствена практиката е тази, която може да 

ни покаже начинитt. за приспособяване 

на движенията ни къмъ всt.ки отдt.ленъ 

случай. Все пакъ, обаче, ·върху техника
та на катеренето еж направени теоритич

ни заключения, които така или инакъ, 

еж отъ голt.ма полза за планинаритt.. 

Всt.ко движение у насъ е резултатъ 

Н3 усилие. Тt.зи усилия могатъ да бж

датъ прилагани по различни начини: би

ло чрезъ изтегляния, било чрезъ тласка

\!ИЯ. Споредъ тt.хното направление, ние 

сега различаваме вертикалнитt. усилия, 

отправяни отъ горе на долу и отъ долу 

на горе, и латералнитt. усилия, отправя

ни настрани или пъкъ пречупено. 

При вертикалнитt. усилия се противо

поставя направо действието на притега

телната сила, докато страничнитt., Jrа

'rералнит·I; движения не могатъ да бж

датъ напълно уравновесени отъ тази 

чужда за кан:рача сила; ето защо, за дз 

запази равновесие, при латералнитt. усилия, 

катерачътъ трt.бва да ги противопостави 

едно на друго по такъвъ начинъ, че да 

неутрализира тt.хнитt. хоризонтални по

следици. Този видъ техника, обхващащъ 

латералнитt. тег ленип и тласкания, носи 

името противодействие. Къмъ последната 

трt.бва да прибавиме включването, при

клещването, ако така може да се каже, 

при което действието и противодействие-



Т() на нашиТ't усилия еж съсрt.доточени 

RЪ една единствена часть на нашето т-tло 

колt.ното, кракътъ, ржката и пр. 

Както се вижда, ние установихме по

лож~нип, като съставляватъ и тритt. ви-

да скална техника, това еж вертикал

ното, право усиJше, противодействието 

и включването. Много естествено, че ка

то казваме видове техники, не може да 

се разбира, че днесъ може да си слу

жимъ съ единия, утре съ другия вид-,,. 

Tt. обикновено вървятъ успоредно. Все 

пакъ може да се опредt.ли к;,,де 1<ОП 

техника е подходяща, а даже и един

ствена приложима. 

Вертикалното, право услие играе най

rолt.ма роля въ изкачването на отвес

нитt. стени, наклоннитt. плочи, съ една 

дума на открититt., външнитt. образува

ния. Включването, приклещването, е из

кJ1ючителниятъ способъ за използуване на 

пукнатинитt.. Противодейстието, при все 

че характеризува вжтрешното катерене 

(1(аменни процепи) не е изключитлено 

ограничено за областьта си и може да 

бжде прилагано и при първитt. два слу

чаи - то е по-общъ начинъ. 

Следъ този теоретиченъ разборъ на 

нашитt. движения при катереното ще се 

помжчимъ да предадемъ образътъ на 

идеалното катерене. Той се състои отъ 

две точки: 

!) да се предостави работата главно на 
краката, като се сведе тази на р;,,цетt. 

до минимумъ; 

2) да се държи тt.лото отдалечено 

отъ скалата. 

Чрезъ първото се цеJIИ най-вече пе

стенето на СИJIИ, тъй като краката иматъ 

повече сила и издържливость, отколкото 

ржцетt.; последнитt. и безъ туй еж из

вънредно отрудени при ~дно катерене. 

Второто пъкъ изискване преследва една 

по-rолъма сигурност:,, чрезъ едно по

планомt.рно действие: държане тt.лото 

далечъ отъ скалата облагоприятствува 

прилепването, устойчивостьта на крака

та, респ. стжпалата, следователно общо

то равновесие и сигурностьта. Отъ дру

га с·1'рана, този начинъ намалява усилия-

та, отстранява неудобствата, създавани 

отъ изпъкналостьта на колt.ната и най 

после дава всичката възможность да се 

прецени добре скалата. Начинаещитt., 

особено надаренитt. съ добра мускула

тура, еж наклонни да си служатъ повече 

съ ржцетt., отколкото съ краката, което 

би трt.бвало да се избt.гва, на първо мt.

сто поради излишнитt. сили, които се из

раэходватъ. 

Отъ гореказаното следва че тръбва 

да се стараемъ ржцетt. да бждатъ обик

новено низко, като си СJ1ужимъ повече 

съ тласкания, отколкото съ изтеглени я. 

Отъ друга страна, тласканията предъ 

теrJrенията иматъ и това предимство, че 

изключnатъ повечето отъ възможности

тt за отчупване на скалнитt. хватки. 

Второто нt.що, което трt.бва да из 

бt.гваме, е служенето съ колt.ната. По

следното е уморително и малко сигурно, 

тъй като допирната шюскость на коJ1t

ното е лошо опредt.лена и нейниятъ 

контактъ съ скалата болезненъ. 

Следъ всичко гореказано за движе

нията си при катеренето, би трtбвало 

да се каже нt.що· и за скалата. Трt.бва 

да се има предъ видъ, че идеално на

реденитt една надъ друга хватки не 

13ctкora еж и най-добритt.. Изборътъ 

на пжтя при единъ катераченъ туръ, 

трt.бва да се ржководи отъ принципа, 

че практическата стойность на една 

хватка се опред·tля повече отъ относи

телнr,то и разположение, отколкото отъ 

собственитt. и „качества". По начал,,, 

при трудни мtста, трt.бва да напредва

ме, само ако чувствуваме, че може да се 

върнемъ по тtзи сжщи мt.ста. Друrъ 

Е-динъ принципъ е тtлото ви:1аrи да се 

опира на три точки: било двата крака и 

едната ржка, било на дветt. ржце и еди

ния кракъ. 

Ясно е впрочемъ, че катеренето е, 

преди всичко единъ въпросъ на обми

сляне и после на физическитt. усилия. 

Заради което съ право французитt. каз

ватъ, че трt.бва да се катеримъ съ гла

вата си. 

(Следва въ идната книжка) 



АЛПИЙСКИ ПИСАТЕЛИ (3) 

ХАИНРИХЪ ПФАННЛЪ 

Kn-.co време, следъ като презъ 1929 r. 
Анстр11йсюштъ Алпийски клубъ с·!>бра и 

издаде въ една книга, подъ заинтриrуна

щето име: ,,Какво си за мене, планина?", 

всички реферати, сказки и статии на своя 

председатель Хайнрихъ Пфаннлъ, послед

ниятъ се раздtли за винаги съ своитt 

земни приятели. И последното бtше като 

че поводътъ Пфаннлъ да бжде признатъ 

най-добрия сказчикъ за планинарството и 

за най-добрия му тълкуватель презп rо

динитt следъ войната. 

Има една rолtма разлика между писа

телитt, които разгледахме въ миналитt 

две книжки и Пфаннлъ. 

За О. Е. Май;:.ръ преживtването въ 

планината е като една лишена отъ подиу

ма на действителностьта нир3ана на духа, 

която е свързана съ конкретната обста

новка, доколкото всtки връхъ е именно 

върхътъ, къмъ който се душата се 

(треми. 

У О. Г. Ламмеръ изпъква като огнено 

ьидение страстьта на борческото „азъ ", 
което иска животъ, борба, победа, кжде

то и да бжде, когато и да се изправи 

срещу смъртьта въ защита на живота. За 

него планинитt еж единъ свtтъ за себе 

си съ вtчни закони и затова тамъ е цар

ството на абсолютното, на вtчното 

щастие. 

Пфаннлъ срещу това е привързанъ 

къмъ планинитt като реа.1на обстановка, 

която влиза като елементъ на всtкиднев

ния ни животъ. Tt не еж нtкакво изклю
чително царство, а една областъ, въ коя

то се разиграва известенъ или часть отъ 

нашия действителенъ животъ. Навсtкжде 

той повтаря и напомня, че пжтьтъ на 

ш• шинарьтъ не води само отъ rрадоветt и 

до.1инитt къмъ планинитt, но и обратно: 

отъ планинитt къмъ rрадоветt, r дето 
той трtбва да върне своя пречистенъ и 

заздравенъ духъ. 

Хората ~ъздаватъ епохит·Ь. Но и епо

хитt слаrатъ своя печатъ върху разви

тието и проблематиката ha отдtлнитt чо 
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вtци. И Пфаннлъ бива опредtJСенъ окон

чатеJСно като мисловенъ водачъ на пла

нинарството въ кризиснитt години следъ 

войната. И тука е не;rовата най-rолtма 

заслуга: въ години не само на монетна 

инфлация, но и на тежка духовна криза, 

на пъJшо обезценяване на всички духовни 

ценности и блага на нервното човtчество, 

Пфаннлъ високо държи блtсъка на вtч

нитt духовни ценности, на онова, което 

остава незасегнато отъ развалата на вре

мето, което остава винаги божсствЕ:110 

между човtшкото. Въ rодинитt след ь 

войната Пфаннлъ непрекжснато посочва 

на втурналия се за материални блага 

rryбo реализъмъ и на гонещото леки 

у довоJСствия общество възвишената ра

дость на духа въ планинитt и оня един

ствено достоенъ за културното човtчество 

идеа.1изъмъ, който дава последната сми

съль на всt,ка борба и всtко страдание. 

Планинарската кариера на Пфаннлъ 

трае презъ посJСедното десетилtтие на 

миналия в-вкъ и нея той завършва съ екс

педицията на Екенщайнъ въ Каракорумъ 

(1902 r.) Единъ изключително надежденъ 
планинарь, Пфаннлъ поразява всисrки съ 

rвоитt нови турове и високо издига от

ново името на австрийския аJСпинизъмъ. 

По-късно, съпруга и деца принужда

ватъ Пфаннлъ да върви по отжпкани пж

тища въ планиннтt и тогава той започва 

своята кариера на сказчикъ, която до 

войната се състои най-често въ описание 

на излети, а по-късно - следъ войната 

Пфаннлъ дава най-хубавитt свои сказки 

върху „алпинизмътъ каrо културно явле

ние" и „Високата планина като естетично 

преживtване" и много друrи, които го 

издиrатъ като най-добрия планинарски 

референтъ. 

Пфаннлъ има много малко статии, въ 

които специално се занимава съ проб

,1емитt на човtка въ планинат?. Повече

то негови мисли еж разпр-ьснати изъ из

летнитt описания. Но това прави и тtх

ната ценность: тtзи мис,1и еж непосрtр-



ственъ продуктъ на самитъ преживъва

ния, свързани съ планината, въ която той 

се движи. 

И все пакъ, безъ голъми усилия, 

Пф~ннлъ достига сериозното и висше 

планинарско прозрение, резултатъ на дъл

боки и смислени преживъвания. 

Основни·ятъ въпросъ, който раздъля 

мирогледа и разбиранията на всички пла

нинари и който опредъля цt.лата тъхна 

мисъль и дейность, Пфаннлъ решава 

въ духа на голtмата традиция, която из

дигна ш1анинарството до призвание и от

дълна религия. За него планинитъ не сж

ществуватъ красиви сами за себе си въ 

нtкакво обективно състояние - не, чо

вtшкото око, човtшкиятъ стремежъ и 

човtшката вtра ги правятъ красиви и 

велики. (,,Единъ празенъ храм:ъ е приро

дата, едва човtкътъ поставя въ нея свои

тъ божества", стр. 46). И затова не всtки 
може да отиде и вещнага да схване и раз

бере красотата на планинския свtтъ; са
мо този, който има вжтрешния потикъ, 

предразположението, този, значи, който е 

роденъ планинарь. Така планината не е 

нtкой отдt.ленъ свtтъ, когото ние срt

щаме и веднага разбираме, а ние я изди

гаме като единъ символъ на нашия стре

межъ къмъ висшето и абсоJ1ютното, ние 

я създаваме въ нашето съзнание' като от

дtленъ свtтъ на нашитt мечти и щения. 

(,,Планинитъ ми бъха винаги единъ 

символъ на нъкое състояние на моята 

вжтрешность, съ което азъ се борtхъ", 

стр. 95). И само вжтрешното състояние 

на човъка дава посоката и смисъла на не

rовия поr ледъ въ планината, изразява 

проблема на неговата дейность. Всtко дъ

ло на човъка, всtка негова мисъль еж 

малоценни, въ сравнение съ това, което 

той, търсящъ, открива и намира въ пла

нината. 

И тука Пфаннлъ отговаря на вtчното 

съмнение за смисъла на планинарското 

дtло, което хората на „трезвата" дей

ность въ градоветt безспирно ни отпра

вятъ. 

,,Възможно е", отговаря Пфаннлъ, ,,на

шето дtло да изглежда безсмислено. Но 

План .... ната 

кой дава на вашата безсмислена ежеднев

ность смисълъ ?" (стр. 74). И търсейки 

крайната цель на дейностьта въ планина

та, Пфаннлъ стига до великолепното про
зрение за свободата „но не своеволието, 

а благочестивото отдаване на всички тво

рящи сили, споредъ законитt на собстве

ното сжщество" (142). Формата на тази 

свобода е именно куражътъ въ планина

та, безстрашието да се замисли и осж

ществи едно дtло. ,,Кой ще премисли нt

кои мисли до край, които смущаватъ 

удобното всtкидневие, ако не решител

ностьта? . . . Така тя е формата за по

тъването на „азъ" чрезъ отдаването на 

една идея, на битието". . . (стр. 74). 
Отъ тази гледна точка Пфаннлъ виж

да, че планинскиятъ връхъ никога не би 

билъ самоцель, но повече края на пжтя и 

че волята не служи на цельта и не на 

резултата, но на дълото (145), което на

пълно отрича всtкэкво допускане на 

спорта въ планинарството. ,,Спортътъ е 

техника и като такава, сръдство, не цель, 
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слуга, а не rосподарь". ( стр. 60). 
Отъ сжщото, обаче, прозрение трtбва 

да се отрече и сухиятъ рационализъмъ, 

бездушното знание „което прави отдtл

ния високомtренъ и чуждъ на чувството 

за природата, което създава хиJ1яди из-

6еднtли специалисти и нито .единъ чо

вtкъ" (74). 
И затова и въ ш1анинарството не мо

же да има догми, нито програма, които 

„научно" да важатъ за всички: ,,И който 

~-,ска да постави своя начинъ като рж1,о

воденъ за другитt, забравя, че точно въ 

това, кждето той е личенъ, въ което се 

различава отъ другитt, е случаеиъ про

дуктъ, а не типъ; затова далечъ плани

нарскитt програми; и ако трtбва да има 

една програма, тя би биJiа: - свобода 

въ планинитt" (стр. 46). Това еж кратки· 
тt извадки отъ мисJ1итt на този алпий

ски писатель, който остава една отъ най

симпатичнитt и завършени фигури въ 

планинарството. 

За да се разбtре, обаче, дълбочината 

на неговото чувство за планината, накрай 

ще предадемъ само единъ пасажъ отъ 

описанието му за първото изкачване на 

Монбл:::нъ презъ Еrюй Бланшъ де Пете

рс, въ сi'i'iщность едно фиJюсофско На· 

строени е. 

,,Когато се замисля тази вечерЬ, об

хваща ме стремеж1., къмъ възобновява

нето на подобно вжтрешно преживtване: 

тишина се разстила надъ всичко, миръ е 

н~окоJю; миръ въ дишането на прияте

JIИтt, въ свtтенето на звездитt върху 

планини и долини, единъ миръ, ГОJJ'БМЪ и 

чистъ като планинското небе! ... 
,,Неясно свtтятъ свtтлинитt стъ долу, 

стоящи въ rжсти селища, страхувайю1 се 

като че отъ черната нощь, която ги об· 

гръща: всtка свtтлинка нtкоя грижа, 

нtкое страдание! Грижата на майката 

надъ люлката на детето, страданието нJ 

жената надъ мжжътъ, rрижитt на по

следния при тяжестьта на уморителната 

работа и за запазването на близкитt, 

които грижи никОI:а не му , позволяватъ 
да се изправи отъ тежкото и_rо и да при

мtри мощьта на свободния духъ съ пс

ния свtтъ! 

,,Колко преходно е всичко това. Кога

то умиратъ хора, когато западатъ на

роди, това не хвърля толкова сtнка 

върху свtта, както леката утринна мъгла, 

която слънцето цtлува надъ ледоветt! И 

в·вчностьта гледа отъ небето тихо и ве

JIИко съ хилядитt свtтящи очи на звезди

тв къмъ дребното земно битие! Едно дру

го небе, тамъ долу, други звезди: едно не

бе съ безкрайно страдание, звездитt пъл

ни съ грижи, а слънцето, което освtтява, 

единствената надежда! И все пакъ, това 

еж човtшки грижи, човtшко страдание и 

твоитt свtтли звезди, студено небе, из

бледннватъ предъ тжжнитt свtтлини 

ДOJJy! 

~ Вtчнинтъ св·втъ искашъ да обхва

нешъ, о, човtкъ, да чувствуашъ безкрай

ностьта на удрящ.ето сърдце, и ако звезд· 

ната нощь откжсва омая отъ земята, тя 

потжва въ тебе и става твоя звезда, звез

да на твоя стремежъ. И въ горещо съ

страдание къмъ беднитъ роби долу узна

нашъ ти, че и ти въ твоята свобода, не

~ оденъ да даришъ щастие, си хиляди пж

ти по-беденъ отъ несвободния долу, 

който носи робството заради други ... " 
Че, за да напише подобни редове, 

Пфаннлъ трtбва да е поетъ, е ясно. И 

Хайнрихъ Пфаннлъ бt именно този, кой

то написа посвещението върху желtзния 

кръстъ, поставенъ на върха Гросклок

неръ, въ паметь на заrиналитt членове 

н,:; Австрийския Алпийски Клубъ въ ве

ликата война: 

,,На най-високий връхъ на нашата родина, 
„Въземащъ се презъ мракъ къмъ 

свtтлината, що стоите 
„Спомнете слtзлитt отъ свtтлина въвъ 

мрака 

,,Да донесатъ на своята родина зрака. 
„На тtхъ бждете вtрни и за земята на 
,,дtдитt смъртьта ще бжде възкресение." 

Ст. Поповъ 



На 23 мартъ т. r. кл. ,,Сръдногорецъ" 
въ гр. Нова-Загора е ималъ общо събра
ние, на което е избрано ново настоятел
ство, въ съставъ: 

Председатель Георги Бановъ; под
председатель Ангелъ Поповъ; секретарь 
Борисъ Чилингировъ; касиеръ Павелъ 
Костадиновъ; домакинъ Илия Минковъ; 
съветници: Надя Чолакова и Дим. Куневъ. 

Клонътъ „Кадемлий" - Севлиево, е 
избралъ ново настоятелство въ общото 
си годишно събрание, което се е състоя
ло на 23 мартъ т. г., въ следния съставъ: 

Председатель Борисъ Недевъ; под
нредседатель Игнатъ Игнатовъ; секре
тарь д-ръ Ив. Попивановъ; касиеръ Ст. 
Ангеловъ; съветници: д-ръ 3. Лесевъ, 
Ив. Богдановъ и Стефанъ Атанасовъ. 

Всички членове на настоятелството 
заnочватъ работата си съ амбиция да 
издигнатъ клона до положението на 

единъ отъ първитъ клонове въ съюза. 

НОВИ НАСТОЯТЕЛСТВА 

Сливенскиятъ клонъ „Българка" е из
бралъ на общото си годишно събрание 
ново настоятелство както следва: 

председатель: Г. Койчевъ, подпредседа
тель: арх. Дим. Кавалджиевъ, подпредсе
датель: Д-ръ Ст. Кадиевъ, секретарь: Ст. 
Стояновъ, касиеръ: М. Стояновъ, дома
кинъ: А. Криспинъ. 

На 18. III. 1936 г. Луковитскиятъ кл. 
„Златна Панега" въ общото си годишно 
събрание е избрало ново настоятелство: 
председатель: П. Видински, подпредседа
тель: П. Влаховъ, секретарь: П. Мари
новъ, касиеръ: П. Чобановъ, домакинъ: 
Цв. Желъзаровъ, библиотекарь: Ст. Да
кова, съветници: Дим. Ив. Златевъ и Св. 
Д. Поповъ. 

Чирпанскиятъ кл. ,,Меричлерски из
воръ" на 16. III. т. г. въ общото си го
дишно събрание е избралъ ново настоя
телство съ съставъ: председатель: Ст. 

Петруновъ, подпредседатель: Хр. Сал
джиевъ, секретарь: Кирилъ Арнаудовъ, 
касиеръ: А. П. Андонова, дом.-библиоте
карь: Мици Келешева, съветници: Ив. Д. 
Райковъ и П. Д. Гугушкова. 

Кл. ,,Планинецъ" - Тр1,вна е избралъ 
ново настоятелство въ съставъ: предсе

датель: В. Ст. Марковъ, подпредседа
тель: Ив. Пинтевъ, секретарь: Тр. Ст. Ви
чевъ, касиеръ: Вл. Велевъ, домакинъ: М. 
Магеровъ, зав. излетитъ: П. Ал. Поповъ, 
библиотекарь: 3. Цурева, протоколчикъ: 
Виолета Чушкова, съветникъ: Колю Стой
ковъ. 

К,11. ,,Орлови скали" въ Тополовrрадъ, 
въ общото си събрание на 8. III. е из-

бралъ следното ново настоятелство: 
председатель: Асенъ Трайковъ, подпред
седатель: Ст. Саботиновъ, секретарь: Рай
на Михайлова, касиеръ: К. Коевъ, дома
кинъ: Д-ръ Е. Енчевъ, съветници: В. По
пова, 3. Попова и Г. Паскалевъ. 

Шуменскиятъ кл. ,,Висока поляна" е 
избралъ ново настоятелство въ следния 
съставъ: председ.: Илия Силвестриевъ, 
подпредседатель: Веселинъ Хлъбаровъ, 
подпредседатель: инж. Хр. Тоневъ, секре
тарь: К. В. Аврамовъ, касиеръ: Б. М. 
Абаджиевъ, домакинъ: Ал. Цвътковъ, за
вед. излетитъ: Руси Русевъ, дописникъ: 
Хр. Симеоновъ, съветници: Енчо Бончевъ 
и Жечо Зидаровъ. 

ВЕСТИ ОТЪ ЧУЖБИНА 

Филмътъ за Нанrа-Парбатъ. Герман
ската експедиция на Нанга-Парбатъ (све
дения за която дадохме въ миналин 

брой), не успъ да качи върха, но се е 
върнала съ една придобивка единствена 
досега въ историята на ш1анинския 

филмъ. 
На 18 февруарий въ Мюнхенъ, като 

завършекъ на зимнитъ олимпийски игри, 
е билъ представенъ филма на експеди
цията Нанга Парбатъ, когото списанието
,.Дойче А;шенщайтунгъ" кратко хвал1t 
така: ,,Това е планинския филмъ, какъв 
то отъ години сме си мечтали". 

Филмътъ избъгва всъка сензация, а 
представя само фактитъ на грандиозната 
ледена борба. Нъма търсени картинни 
ефекти, нъма никакво съчинено действие 
нито пъкъ планинарски акробатични три
кове. Филмътъ е простата, но величава,. 
картина на борбата за върха, тъй както 
се е развила. 

Оригиналното при този филмъ е, че 
е снетъ на тъсна фv..;;мова лента, която 
после е ,ръбвало да бжде увеличавана 
до нормална голъмина: единъ усnълъ 
опитъ. Нормалниятъ филмъ, отъ когото 
15.000 метра съ съответна опаковка еж 
щъли да тежатъ 1760 кгр., е тръбвало 
да бжде носенъ отъ 105 носачи, което е 
било невъзможно предприятие. 

Членътъ на експедицията Мюлритеръ, 
реферирайки за този филмъ, разправя, 

че най-мжчното въ снемането му, не еж 
били измръзналит\ ржце и носенето (въ 
което особено се е отличилъ носачътъ 
Пасангъ), но трудностьта е била въ то
ва, въобще, да се накаратъ членоветъ на 
експедицията да се сниматъ: толкова па

рализираще на волята действа ръдкия 
хималайски въздухъ. 

Чистиятъ приходъ отъ филма ще слу
жи за финансиране на догодишната гер
манска експедиция пакъ на Нанга Пар
батъ. 
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ПРИ ДРУГИТ1> 

Членоветъ на Германо-Австрийския 
А:шийскн Съюзъ (за краткость въ спи
санието занапредъ този съюзъ ще се на

рича Алпенферайнъ) само въ Виена еж 
61.000, раздtлени въ 16 клона отъ които 
най-голtмиятъ е секц;шта „Австрия" съ 
17.550 члена, а най-маJiъкъ - секцията 
,.Райхенщайнъ" - съ 86 члена. 

Хижитъ на Алпенферайна (Г. А. А. С.) 
Отъ общиятъ брой на хижитt 600, кол
кото притежава този най-голtмъ алпий
ски съюзъ въ свъта, надъ височината 
2700 метра въ Алпитt се намиратъ всич
ко 26 хижи. Височина1 а 3000 м. надми
наватъ само 4 хижи; Бранденбургер
хаусъ, 3277 м . (въ Оьтцталскитt Алпи), 
ЦитеJiхауса на Зоннбликъ, 3106 м. (кж
дето има и метеоро.'югическа станция) 
Хохщубайхюте, 3175 м. (въ Щубайскитt 
Алпи) и Рамолхаусъ, 3002 м. (сжщо въ 
ОьтцтаJ1шитt АJiпи). Преди войната хи
житt надъ 3000 м. еж биJiи 10, но отъ 
т1,хъ 7 еж останали въ завзетитt отъ 
италианцитt планини на Юженъ Тиролъ 
и еж били заграбени отъ тtхъ. Това еж 
хижитt: Ортлертхюте, 3546 м., Монте 
Виоцъ хюте 3536 м., Хохфайлерхюте, 
3400 м., Бехерхаусъ 3203, МюJ1ерхюте, 
:1200 м. (дветt последни еж останали са
мо нtколко метра на югъ отъ австрий
ската граница), Халеше хютте, 3133 м. и 
Пайерхюте, 3020 м. Какво е подържането 
отъ италианцитt на придобититt хижи 
.'IИЧИ отъ факта, че хижитt Ортлерйохъ, 
Хохфай:1еръ и Халеше еж вече разру
шени и изгорени. 

Между 2700 и 3000 м. Алпенферайнътъ 
е загубиJiъ други 14 хижи, взети отъ ита
.'!Ианцитt. 

Стойностьта на хижитt се изчислява 
надъ 800 мил. лева. Отъ тtхъ 212 хижи 
на германскитt секции струватъ къмъ 

440 миJiиона лева, 280-тt хижи на ав
стрийскитt секции - 340 милиона, а 14-
тtхъ хижи въ чехс!(итъ планини 
къмъ 20 милиона. Въ посJiеднитt десеть 
години отъ собствения си осиrуритеJiенъ 
фондъ Г. А. А. С. е изплатилъ следнитt 
вреди: 3 милиона лева за загуби отъ по
жаръ, 2.5 милиона лева за загуби отъ 
лавини, 1 мил. лева ---. повреди отъ бури 
и толкова поради загуби отъ вз.1омъ и 
други. Сеrашниптъ резервенъ хиженъ 

фондъ на Съюза възлиза на 23 мил. лв. 

Хиж1-1тъ въ Италия. Броятъ на хижи
тt на ИтаJiианскип АлпиЙСJ(И клубъ е до
стигналъ вече цифрата 350, построени 
презъ времето на неговото 73-rодишно 
сжществуване. Първитt построени отъ 
J(луба хиж!i с;у. били на върха Монвизо 
(1866 r.) и на Мате9хорнъ (1867 r.). 
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Планинарство и наука. За научни из
следвания и дейность Германо-Австрий
скиятъ Алпийски съюзъ има една коми
сия при своето настоятелство, която е 
раздtлена на СJiеднитt отдъли: леднико
ва наука, география, геология, метеоро
.чогия, биология, история и фoJIКJIOpъ. 
Заведующи тtзи отдtли еж именити уче
ни, между които личатъ имената на про

фесори като д-ръ Р. фонъ Клебелсберr'Ь, 
А. Пенкъ или С. Финстерва:щеръ. Въ на
учната работа на Съюза еж учавствували 
340 учени и изследователи (отъ които 200 
млади), подкрепени отъ 358 субсидии н~ 
Съюза въ общъ размtръ 7.167.124 лева 
за времето отъ 1919-1935 rодйни. 

Въ днитъ на нашия Великдень (отъ 
13 до 16 априлъ) въ Марси.1ия бъ свиканъ 
френско-швейцарски конrресъ за алпи

низъмъ, въ който еж участвували де.11е

rати отъ френския ·И швейцарски аJший
ски к.11убове. А rодишниятъ конгресъ на 
френския алпийски к.лубъ ще се състои 
отъ 17 до 25 авrустъ въ Корсика. 

До края само на м. февруарий за 
френската хима.11айска експедиция въ Ка
ракорумъ еж събрани отъ частни по
жертвувания 309.360 френски франка, -
окоJю 1.700 хил. лева. Експедицията впро
чемъ . вече се е отправила за Индия. 

ВЪ ПЛАНИНИТ1> 

Ново изкачване въ Хималаитъ. На ан
г :шчанина Кукъ и Н'Бмския швейцарецъ 
Шобертъ се е удало чудноватото като 
постижение зимно изкачване на хима

лайския върхъ Кабру (7316 м.) отъ гру
пата Сикимъ. 

Между носачитt на двамата плани
нари еж се намира.ли реномиранитt вече 

,,тигри" Китаръ и Анrтсеринrъ. 

Отъ последния си лагеръ VI (6850 м.) 
върха е успtлъ да изкачи само анrлича
нинътъ Кукъ, а Шобертъ - който 300 м. 
подъ върха се върналъ съ замръзнали 

ржце и в.11ошено дишане - следъ укре

пителенъ сънь сжщия день повторно 

тръгва къмъ върха, но на 150 м. ro за

варва нощьта и му налага второ връ

щане. 

Въздушна же.~~ъзница и на Матер
хорнъ. Стремежътъ къмъ икономическо 
използване на планинитt навлиза въ най

Lвещеннитъ за а Jшиниститt мtста. Съоо
щавu се, ~н~ сега и на Матеохоонъ се 
строи въздушна желtзница. -Едно под
крепвано отъ правителството италианско 

дружество е започна.10 постройката на 

же.11tзницата отъ Брьой въ Валтурнаншъ 
и ще я изкачи до Теодулпасъ (прохода), 
като r.e надява още та3и година тя дс1 

бжде rотопа. 



КНИЖНИНА 

ЯКОРУДА - РАЗЛОЖКО 
Отъ Никифоръ п. Филиповъ 

Селото Якору да често се спо~1снава 
отъ туриститъ, защото е сгушено на 
единъ отъ най-оживtнит-i, ш,,тища между 

Рида, Родопитt и Пиринъ. Интересчо 
старобългарско се:1ище, преживtло подъ 
редъ нъкоJ1ко народностни трагедии -
еничерски набори, насидствено помоха~1е· 
данчване, братски междуособици, rево:1ю
ционни борби за свобода. Особено тра
гична е с;:,щбата на помохамеданче1-штъ 
бъJirари, които и до день-днешенъ се 
чувствуватъ чужденци въ собственс,то си 
отечество, а б.1уждаятъ къмъ чужди хо
ризонти. 

Твърде интересна е и географията на 
това пда1шнско сеJiище, чието землище 

(мерия) е проснато по юrоизточнитъ рил
ски и западнитъ родопски (доспатски) 
дt.1ове, изъ които много често попадатъ 

любознатсш1и туристи. Цtдата южна 
часть на обширния пJiанински вънецъ отъ 
Аврамовата седдовина до КурджуJ1ука 
надъ .ntтовището Турица, подпада въ 
якорудско земJiище. Затова и Якуруда съ 
право минава за рИJ1ско селище. 

Интересенъ е и битъ·1ъ на това бълrа
ро-мохамеданско с,:лище, броеще около 

4.000 души насе.'lсние, въпрtки rолъмитt 
изселванин въ мина:юто и сега. Но пора
ди ограниченигв сръдства, намtрени за 
печатъ на книгата, изоставени еж били 
,.~1авитt за якорудския rоворъ и фоJiк
.~юръ. 

- Защото s.корудскитъ гори, казва съ 
горчива тжга авторътъ, въздигнаха нъ

кслко милионери, но не създадоха нито 

единъ меценатъ. 

Не по-малко интересенъ е, като ТJИС'l· 
тедь и туристъ, и аЕторътъ на хубавата 

книrз за родното му село - Иикифоръ 

п. Филиповъ. Той е познатия отъ чети
ридесеть години народнически писате.1ь, 

чиито Jiитературни произведения еж про

пити съ го.твма J1юбовь къмъ природа 11 

народъ и то къмъ тегловния tiародъ. По

вестьта му Бирникътъ дошелъ и ;юв
джийскит·в и битовитt му разкази се чс
татъ и досега съ истинска насдада. Като 
народенъ учитель, той е биJiъ винаги 
бдизко и до планината (предпочита.1ъ е 
винаги крайпJiанинскитt, села) и до тру

дящия се народъ, чиито скърби и ра

дости еж били винаги близко до сърд
цето му. 

Макаръ и нак.~юни.чъ къмъ седемде
сетъ години, той и досега обича да 
броди изъ горс1штъ усои и да гощава 
млади и стари съ своитъ свежи, като 
вtчно ~1.1адата прирола, раз1<ази и по-

вести. 

При тази литературна и туристическа 
подготовка и при свойствената му любовь 
къмъ .'!итературния и наученъ трудъ, не 

е мжчно да си представимъ, че книгата 

му за Якоруда надминава всtкакви по
хваJIИ и че трtбва да се прочете отъ вс-в
ки туристъ. 

МЪРТВИ ГРАДОВЕ 
отъ йванъ Велковъ, уредникъ въ Народ
ния архео,юrически музей. Издание на 
Министерството на Народното просв·h-

щение 

Авторътъ на Мъртвит-в градове е по
знатия исторически и туристически писа

тель, отдавна завърши.'!ъ строrитв шко
ли на научното изес'lедване и активния 

туризъмъ, затова съ го:1tмъ успъхъ про
дъюкава да върши и едното и другuтu 

и майсторски да преплита научнитt нз
СJiедвания съ туристическото съзерцание 

на природнитt хубости и исторически бе
лежитости. Като дълrоrодишенъ редак
торъ на „БъJirарски туристъ", той раз
шири и задълбочи твърде много тура

етическия интересъ къмъ б.1изкото и .:.ta· 
.1ечно минало на мtстата и се.1ищата, изъ 
1,оито бродимъ, и по такъвъ начинъ осъз

на самото бродене. Какво го осъзнаване 
правъше приживе покойниятъ и незабра
вимъ туристичrски писате.'IЬ проф. Кр. 
Дрончиловъ по отношение на геогра

фията. 
Защото броденето изъ планини, поля 

и сеJiища безъ съживtни и задоволявани 
научни интереси - географски, историче
ски, геоложки, зооложки, ботанически, на
родописни и пр., е пжтуване съ вързани 

очи и запушени уши, ровене на книга на 

древенъ и непонятенъ езикъ. 

ПJrанинитt с.у; пълни съ стари гради
ща, антични светилища, срутени кули, из

чезнади селища, свети извори и пр. Ту
риститt могатъ да допринесатъ (и наисти
на най-много допринасятъ) за издирване 
на тtзи старини, а покрай това и да 
осмисднтъ своето приятно скитане изъ 

.цебоитt на майката природа. 
Нашата малка БъJirария има доста 

много историци и то доста и много добри 
като учени. Но мадцина отъ тtхъ пжту
ватъ. Д-ръ Ив. Велковъ е едно щастливо 
изключение и поради това неrовитъ исто

рически статии, пръснати изъ списания и 

ежедневници, се четатъ съ поука и насла

да и отъ обикновения читатель, когато 
чисто научнитt трудове изъ академиче· 
скитъ списания оставатъ недостжпни за 
шнрокия чнтаещъ свtтъ. Най-rолъмата 
з2cJiyr·a на писатели като д-ръ Ив. Ве.л· 
ковъ е, че умъятъ да преобщаватъ ту-
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ризма съ науката и да привличатъ внима

нието на учения свtтъ къмъ туристиче
ската книжнина и периодически печатъ. 

Книгата му Мъртви градове е написа
на въ сжщия духъ. Тя е приятно, а въ 
сжщото време и високо поучително че-

1ивu. Чрезъ описанието на мъртвитt гра
дове въ България, авторътъ съживъва 
историческото минало на нашата страна, 

когато изъ нея еж шетали други народи 

и еж управJiявалн други царства. Тtзи 
други народи и царства еж достигали до 

1;исока ку.111ура, за която можемъ да сж

димъ само или предимно по затрупанитъ 
реликви отъ древнитt градове. 

Обикновено се мисли, че за еJiинската 
и риv1ската култури можемъ да научимъ 

нъщо само като четемъ съответнитъ ис-
7ории на древна Елада и класическия 
Римъ. А въ действителность, нъма защо 
да ходимъ толкова далеко. Въ древната 
история на нашата собствена земя еж 
отразени и Елада, и Римъ, и Византин. А 
за предшествуващата ги тракийска куJiту

ра можемъ да сждимъ само по памет

~1щитt., пръснати и заровени изъ наши
тt земи. 

Съ своитъ Мъртв11 градове Ив. Вел
ковъ приповдига завесата на минали rt 
дни и ровейки изъ буренясалитъ разва
.лини съ кинематографическа яснота ни 
представя образцитъ на заrиналитt кул-
1'ури. 

Книгата започва съ най-типичния рим
ски градъ у насъ - Никополисъ адъ 
Иструмъ, при днешното село Никюпъ на 
Росица. Ще рече „Градътъ на победитt." 
край Дунава. Основанъ е отъ Траянъ 
около 102 г. Нараченъ е така въ връзка 
-съ rолъмитt победи надъ дакийцитt, 
които победи дадоха възможность на ве
ликия пълководецъ да тури тежката си 

ржка и надъ тракийскитъ ПJiемена, които 
населявали мизийскитt земи - днешна 
Северна БЪJrгария. Никополисъ адъ Ист
румъ постигналъ пълния си разцвtтъ при 

Адриана (117-138 r.) презъ времето на 
едновъковния миръ, който далъ възмож
ность да бликнатъ всички културни цен
ности, спжвани и потискани отъ войнитъ. 
Никополисъ става истински центъръ на 
римската култура върху мъстни тракий
ски основи. Най-голъмитъ доказателства 
за това еж развалинитi; на стария градъ, 
,съ които Ив. Велковъ ни запознава съ 
вещината на специалиста. Фотографиче
скитъ снимки и рисунки на открититt 
архитектурни и художествени материали 

- колони, корнизи, статуи, свещени пло

чи и пр., попълватъ картината на мислин

но възпроизведения мъртавъ rрадъ. 

По сжщия начинъ еж възкресени и 
другитt старинни градове: 
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Сексанта Приета - Градътъ на „60 
кораби", мtстото на който се зае отъ 
срtдновъковния българо-турски градъ 
Русе. Въ човtшката колиба, която се раз
кри въ разкопаната до сжщ,1я rрадъ се

лищна могила, се намъриха медни игли, 
което сведочи, че две хиляди години пре

ди Христа край великата рtка цъвтъ.ла 
вече висока за времето си култура, която 

продължава.ла да се доразвива отъ тра

кийцитt, за да намъри своето више про
явление въ Приета, издигнатъ като твър
дина пакъ въроятно отъ Траяна. 

Марцианополисъ при изворитt на Дев
ня. Сжщо основанъ отъ Траяна и наиме
нованъ съ името на сестра му Мариана. 
Карстовитt извори тукъ еж едно отъ 
рtдкитt чудеса на природата, обвити съ 
красиви легенди. Разказътъ на Велкова 
за старинния градъ, за готскитt нападе
ния върху него и за следващитt полич
би, които го унищожиха, правятъ излета 

до това природно чудо още по-интере

сенъ и смисленъ. 

Деуптумъ - Дебелтъ. Нововъзникналъ 
римски градъ край Мандренското блато, 
южно отъ Бургасъ; първитt му жители 
еж ветерани отъ осми мизийски леrионъ, 

които дълги години кръстосвали страната 

надлъжъ и наширъ. И презъ нерадостни
тъ си старини тt тръбвало да се грижатъ 
за безопасностьта на империята. За по
кровитель (патронъ) на тtхния градъ е 
билъ провъзгласенъ миналиятъ легионенъ 
началникъ Авидий Квиентъ. 

Кабиле - основанъ О':'Ъ македонския 
царь Филипъ II, баща на Александъръ Ве
Jrики, около 341 г. преди Христа. Старин
ниятъ rрадъ се намира на 7-8 клм. север
но отъ Диамполисъ, сегашния Ямболъ. 
Римскиятъ пълководецъ Маркъ Лукулъ 
зaвJraдtJrъ трако-македонската крепость 
презъ 72 г. пр. Христа. 

Следватъ следъ това по-добре изве
стнитt исторически разкази за Ауrуста 
Траяна - Берое, днешния градъ Ста
ра-Загора, Пулпудева - Пловдивъ, Сер
дика - Срtдецъ - София, Пауталия -
Велбуджъ - Кюстендилъ и стигаме до 
първобългарскитi; светилища Плиска и 
Мадара съ нейния прочутъ конникъ. 

Книгата на Велкова показва какво 
историческо богатство криятъ нашитъ зе
ми, които не бива да оставатъ чужди за 
любознателния туристъ. 
ИЗВОРИ ЗА ИСТОРИЯТА И ГЕОГРА· 
ФИЯТ А НА НАШИТ'В ГРАДОВЕ И СЕЛА 
Отъ В. Миковъ, уредникъ въ Народния 

музей. 
Горната книга, отъ 110 страници, съ

ставлява отдtленъ номеръ V отъ географ
ската библиотека, издавана отъ Българ
ското географско дружеr rво въ София. 



Авторътъ и Василъ Миковъ е единъ отъ 
нашиТ'В много усърдни учени туристи, 

които съчетаватъ въ хармонични форми 
науката съ туризма. Разбира се, че бъл
гарскиятъ туристъ е и трtбва да бжде 
преди всичко планинарь и че неrовитt 
научи» интереси трtбва да обгръщатъ 
преди всичко планинитt. Но отъ това 
правило не следва, че той трtбва да пре
небрtrва човtка, обществото и пхнитt 
<:елища. Нищо подобно. Истинскиятъ ту
ристъ-планинарь трtбва да бNiде цtло
стенъ човt.къ, да обладава обща култу
ра и общи знания. Той трtбва да знае 
историята и географията на селищата. За 
да улесни постигането на тази задача е 

написалъ своята хубава и изчерпателна 
книга нашиятъ другарь туристъ В. Ми
ковъ. 

Въ увода си авторътъ посочва по
дробно всичката позната литература за 
историята и географията на бълrрскитt 
селища, наредена въ хронологически (по 
годината на издаването) редъ и прави 
б-вгли бележки върху отдtлнитt. извори. 
С.ледъ това е направилъ пъленъ прегледъ 
на изворитt и ги е групиралъ споредъ 
т-hхния характеръ: исторически (старо
вt.ковни, срt.дновtковни и отъ турското 
робство), археологически (по епохи 
преисторическа, старовtковна, срtдновt.
ковна и турското робство), топографски, 
физиногеографски, биогеографски, сто

пански, етнографски и пр. Вземени еж 
подъ внимание Ci'riщo: фамилнитt. и мжж
китt и женски имена, говорътъ и парод

нит·t предания въ връзка съ историята и 

географията на отдt.лни селища или об
.1асти. 

Въ ::;аключителнитt. бележки еж посо
чени помагалата, които биха могли да по
служатъ за ржководство на онt.зи тури
сти, учители или други любители на нсто
рико-гсографската изследваческа дейность 
11 образци отъ такива произведения. 

Книгатз на В. Миковъ е еднакво инте
ресна и полезна и за тtзи, които искатъ 
да се ззпознаятъ съ изворитt. за исто
рията и географията на отдt.лни селища 
и за т·tзи, които искатъ да се поучатъ 
какъ могатъ да се заловятъ съ подобна 
благодатна и високо полезна дейность. 
Защото всt.ки инте.лигентенъ туристъ би 
могълъ да свърши много полезна работа 
съ събиране на географски и исторически 
материали за своето селище, безъ огледъ 
на това, дали самъ впоследствие ще ги 

обработи или ще ги печати само като 
сурови материали. Защото събирането на 
материалитt често пжти е по-сжществе
на работа отъ самата обработка на т·tзи 
.материали. 

И 1,ъ този случай съгласуването на 

научното дирене съ туристическото бро
дене еж дали отличенъ резултатъ. Има да 
се съжалява само за едно: че изчерпател

ната книга на Микова не е придружена съ 
обичайния за подобни съчинения реги
стъръ по азбученъ редъ, който извънред
но би улеснилъ работата на всички, които 
биха пожелали да си сдужатъ съ книгата 
kато помагало, каквото е и нейното глав
но предназначение. А броя на такива нt.
ма да е малъкъ. Затова Географското 
дружество не биваше да се скжпи въ раз
ходването на необходимата сума за тази 
цель. Иначе, трудътъ на Миковъ заслу
жава всички похвали, пъкъ и съ това 

малко опущение е отлично р;у;ководство. 

ГРАДЪ ДУПНИЦА ДО ОСВОБОЖДЕ-
НИЕТО 

Приносъ къмъ историята на града и око

лията 

Отъ Асенъ Хр. Меджидиевъ 

(Издание на Дупнишката община) 
Истинска радость изпитвамъ като раз

r ,1едам"F, редицата отъ съчинения, излt.з
ли подъ перото на бъдгарскитt. пданина
ри. И нека да ни бжде позводено отбе
лязването на факта, че между деятелитt. 
на различнитt. спортни и кудтурно-про
свt.тни организации въ полето на твор
чеството най-rолt.мъ размахъ и най-пол
зотворни резултати има дейностьта на 

туриститt., въ широката смисъль на ду
мата - туристи, планинари и алпинисти. 

Докато другитt. организации и тt.хнит·t 
работници се занимаватъ само съ огра
ничени професионални въпроси, напро
тивъ, туриститt. еж, които работятъ на 
народната нива за общо творчество. При 
това тt. еж най-слабо подкрепяни съ об
щитt. народни срt.дства, Едно радостно 
изключение е направила Дупнишката об
щина, като се е нагърбила съ издаване на 
хубавия трудъ на нашия другарь по пла

нинарство Меджидиевъ. 
Авторътъ е постжпилъ точно въ духа 

на по-горе споменатата книга на Микова, 

безъ да я познава.пъ, тъй като не бt. още 
отпе~атана. Той нарече своя трудъ „при
носъ къмъ историята и по този начинъ 

остави откритъ въпроса за бждната исто
рия на града си, когато съ подобни на 

неговия приносъ стане възможно да се 

напише цtлостна история. А това значи, 
да има единъ авторъ тънъкъ усетъ, а не 

само знания по въпроса, съ който се е 

заелъ. Но и като приносъ, книгата на 
Меджидиевъ може да се чете като един
ствена за сега история на града Дупни
ца. Действително, още презъ 1925 г. дt.
до Никола Лазарковъ напечати своитt. 
Спомени отъ робското минало на гр. Дуп
ница и селата му. (Второ преработено и 
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допълнено издание. Първото издание е 
печатано вi3роятно презъ 1923 или 24 r.). 
Обаче, това еж само спомени на единъ 
впечатлителенъ съвременникъ на съби
тията и на паметливъ разказвачъ на устни 

народни предания за миналит-13 дни. Кни
гата на Меджидиева, наопаки, вече има 
всички белези на единъ наученъ приносъ 
къмъ историята на подрилския rрадъ. 

Следъ краткитt, уводни бележки, ав
торътъ ни дава доста подробенъ гео

графски прегледъ на дупнишката околия 
и списъка на селищата й, споредъ пре
брояването отъ 1934 r. Понеже става ду
ма за историята на града и околията до 

освобождението, желателно би било на 
това мi3сто да се дадатъ - ДОКvJ1кото тов,:1 
е възможно -- сведения за селищата пре

ди освобождението. Сжщото би мorJIO 
да се каже и за стопанството, въ· който 

отдi3лъ авторътъ пакъ борави само съ 
най-съвременни (отъ 34 r.) сведения. Въ 
това отношение Приносътъ на Меджи
диевъ ще трi3бва да се попълни съ след
ващитt. приноси, за да имаме по-целостна 
картина за миналото на града и околията. 

Още по-изчерпателенъ е историко-архео
Jюжкия преrлед-ь на Дупнишката околия, 
за който Cni използувани всички писменни 
паметници и съчинения, познати на авто

ра, а то е може би почти всичко, съ кое
то засега разполага историческата ни на

ука за този 1<рай. Изчерпателна е сжщо 
миналата исгория и на самия rрадъ. Да
дени еж поучителни сведения за учебното 
дi3ло, за читалището, за управлението, а 
сжщо така и кратки биографии на м-13-
стнитt, дейци и просвi3тители въ мина
лото, на нi3кои отъ които дейностьта и 
заслуrитt, далечъ надхвърлятъ тi3снитi3 
рамки на Дупнишкото корито и трi3б
ва да се преценяватъ съ общъ народно
стенъ мащабъ. 

Подобно на друrит-13, споменати по
горе автори, и Ас. Меджидиевъ е изпъ.1-
нилъ най-грижливо и най-сполучливо за
дачата, съ която така доброволно и ра
душно се е самонатоварилъ. 

Примi3рътъ и на Дупнишката община 
трi3бва да намi3ри сжщо така обща по
хва,1а. И което е още по-важно: подра
жание отъ другит·в общини. 

П. Делирадевъ 

В. Миновъ и Ив. П. Орманджиевъ. 
БЪЛГАРИЯ, бележити историчесни сели

ща и мt,стности. Помагало за всички уча

щи, учители и любители на нашето ми
нало. Стр. 60 съ една картичка. София 
1936 г. Цена 25 лева. 

Нуждата отъ единъ водачъ изъ Бъл
гария, въ който да еж описани по-под
робно бележитит-13 исторически градове, 
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укрепления, мt.стности и др., е подтикна
ло г. г. Миковъ и Орманджиевъ, пър
виятъ уредникъ въ Народния музей, а 
вториятъ образцовъ учитель по история 
въ III м. гимназия, да съставятъ озаr,rа
вената въ началото книга „България, бе
лежити исторически селища и мt.стно
сти" . Tt. еж подt.лили работата си, като
г. Миковъ въ 12 главички е описалъ се
лищата, манастиритt., крепостит-13 и дру
гитt. исторически бележитости въ Юго
западна и Северна България, а r. Орман
джиевъ въ други 12 главички е описа.п, 
историческитt, бележитости въ Южна 
България, намиращи се на изтокъ отъ 
Пазарджикъ и Чепино. 

Не би трt.бвало да има съмнение. че 
предприетата работа отъ двамата добри 
познавачи на миналото на нашата страна 

ще да е изпълнена успt.шно. И наистина, 
въ „Бъ.1rария" се даватъ доста подробни 
описания на всички исторически бележи

тости. И тука, обаче, както въ всi3ко чо
вt.шко д·вло, не е минало безъ непъ,шо
ти или пъкъ дадени излишни сведенип. 

Така напр., не е съобщено каквото и да 
бИJIО за старини въ Трънско, Златишко, 
Сев,шевско, Османпазарско и Ескиджу
майско. 

Въ Севлиевско напр., не се споменува 
за Батошевския манастиръ, основ<1нъ 
още презъ второто българско царство. 
Не се споменава нищо и за останкит-13 
отъ укрепления, каквито има въ порt.-

4.11ето на р, Росица, напр. Градътъ и ма
халата Кастелъ при с. Батошево, Хиса
рътъ при с. Горско Касово, Римс:кото 
кале при с. Красно градище (Ка:1акастро
во ), калетата при селата Крамолинъ, Гра
дище, Бt.ла ръка, Кормянско, СJ1авей-
ково. . 

Не се споменуватъ пещеритt: Мириз
ливка при Бi3лоrрадчикъ, Моровиц::; щт 
Гложене, Голi3мата пещера при Търново, 
въ които еж намt.рени с,1еди отъ ранно, 
то сжществуване на човt.ка въ нашитt. 

земи, както не се споменуватъ и нi3кои 

други известнн пещери (при с. Го,·1t.ма 

Желt.зна, Бi3ла ръка и др.), 
Не се споменуватъ надrробнитt мо-

1·или при селата Байлова, Влашко се,10, 
Горско Сливово, Върбица и други и ни
то дума за известната Мумджиларска мо
гила (с. Свt.щари), за която нt.кои до
пущатъ че съхранява гробътъ на ханъ 
Омортаrа. Въ Разrрадско не еж споме
нати прочутитt, текета при Демиръ-боба 

и Махзаръ-паша. Не е казано и н:вщо 
повече за старинитt, по течението на р. 
Русенски Ломъ, описани отъ К. Шкор
пилъ. Не е казано, че при черковата въ 
с. Бояна се намира rробътъ на царица 
Елеонора. 



Не е казано: че въ Буховския маr1а
стиръ е билъ задържанъ князъ Алек
сандъръ презъ августъ 1886 r., - че ро
мънитt презъ 1913 година еж задиrна.11и 
доста отъ намtренитt паметници при с. 
Гиrснъ (Оескусъ не би трtбвало да Се, 
произнася Оескусъ а - само Ескусъ), Чt: 
грамадната статуя на Деметра, намtрена 
въ Гиrенъ, се съхранява въ Народния 
музей въ София, - че първитt разкоп
ки при Абоба - Плиска еж извършен1-:1 
отъ Шкорпилъ, Златарски и Успенски, -
че отъ КарJюво еж родомъ братя ЕвЛt,
гий и Христо Георrневи, щомъ това " 
казано за семейство Гешеви, - че отъ 
l{алоферъ е Екзархъ Иосифъ 1, че отъ 
Клисура е Христо Г. Дановъ, че отъ Сл1-:1-
венъ е Добри Жел·взковъ фабрикаджиn
та. - Не се споменува Петричъ кале пр11 
Девня и Раздtлна, Кукленскиятъ ман«
стиръ при Асеновградъ, нито пъкъ е ка
зано нtщо повече за Шипченския руск» 
манастиръ (плочитt съ имената на уби
титt), а трtбвало е да се кажатъ и н~
колко думи повече за издигнатия ,,~аи

хубавъ паметникъ за освобождението на 
в. Св. Никола. Би моr,ю сжщо така да С<
съобщи съ по 2-3 реда за българскить 
градове Сшшстра, Добричъ, Балчикъ и 
др., макаръ че тt отъ 1913 и 1919 r. да 
-в.1изатъ въ Ромъния. 

Не бива да се казва, че първата бъл
гарска гимназия се открива на 2 януарин 
1835 r., зщото откритото тогава училищt: 
се развива въ гимназия чакъ следъ 70-Т't 
години. - Османъ паша се е предалъ н,:, 
при Вижския мостъ, а при разклонение
то на ж. п . .1иния при с. Ясенъ, кждето 
е издигната и могила съ орждие отго

ре и. Цилиндричнитt с1ълбове при ~и
КИJIИ-ташъ не еж високи 8 метра, а -
най-много до Зt/2 м. Провадия е разполо
жена не въ тtсна равнина, а долина. 

Не е интересно съобщението, че 11. Р. 
Славейковъ е учителствувалъ въ Ловечъ 
прзъ 1846--48 години (той по-рано е 
учителсгвуваJIЪ въ Севлиево), както -
че той е живtлъ семейно въ rp. Трtвна. 

Излишно е съобщеr1ието, че Иречек-,, 
с получилъ въ Айтосъ монети отъ време
то на Тертера !, както и - че той е ви
д-hлъ монети отъ Македонската династия 
и Комненитt и една сребърна монета отъ 
бъJirарския царь Тодоръ Светославъ. Из
лишно е и съобщението за тритt cтent:· 
ни държавни земи, създадени отъ сул

rанъ Мурадъ 1 - тимари, зиямети и х,:· 
сове. 

Огоста не може да значи Златоносенъ. 
При това името на рtката е произлtзло 
стъ името на кастелъ Оrуста (близо до 
устието и). 

Неправилни еж изразитt: ,,Отъ Сви
щовъ е роденъ Алеко Константиновъ~, 
„Следъ Освобождението Пловдивъ е 
билъ седалище на Източна Румелия". 

· Въ приложената картичка, не еж от· 
белязани споменуванитt въ текста гра
дове: Дрtново, Трtвна и Елена, Кавак
ли и Костенецъ. Не еж надписани градо
ветt Севлиево и Симеоновrрадъ, като еж 
поставени само знаковетt имъ. Не еж от
отбелязани и градоветt: Трънъ, Златица 
и Ески-Джумая. Въ картичката пъкъ е 
отбелязанъ rp. Чирпанъ, макаръ че за 
него нищо да не се споменава въ текста 

на книгата. 

,,България" на r. г. Миковъ-Орман
джиевъ иде да запълни една празднина 

въ нашата туристико-историческа книж

нина, като събира въ една книга доста
тъчно сведения за историческитt беле· 
житости на нашата страна. Предназна
чавана за излетницитt изъ нашата дър
жава, ,,България" трtбва да заеме свое
то мtсто не само въ книжнитt сбирки на 
всички туристи и любители на българска
та земя но - и въ общественитt и учи
лищни библиетоки. Цената и не е висока. 

Сава Поповъ 

11111 

Водачъ на туриста 
Издание на Централното 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 
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П.l!анински вестникъ, брой 3, го
дина 36. Изъ съдържанието: Зиме въ 
планината Мартулина - Ж. Урошъ . инж. 
П. Левъ; Гросглокнееръ - д-ръ И. Пре
шернъ; Дружественъ животъ, книжнина. 

Планински вестникъ, кн. 4, априлъ, 
1936. Изъ съдържанието: Отъ Вратъ до 
Рокава въ ледъ и снъгъ - Сл. Смолей; 
Малко морфология на Рила и Пирина (съ 
снимка на Газей) - Яна Блайвайсъ; Вис
баххорнъ - Д-ръ И. Прешернъ; книж
нина. 

Хърватски планинарь, год. 32, кн. 3. 
Изъ съдържанието: Инж. В. Стивиче
вичъ - Следи; По Биокову - А. Марга
ретичъ; Долината на слава и романтика 
- С. Бановичъ; Ср. Ватовацъ - Въ Про· 
клетие; Вести, книжнина. 

Де9ъ Бергщайгеръ, година 11, брой 
6. Изъ съдържанието: Пролътенъ ски
излетъ въ Доломититъ - Д-ръ Е. Ха
наузекъ; Зимни дни въ Сикстенската до
лина - Фр. фонъ Даларми; Групата 
Голдбергъ - Бр. Кершнеръ; Пицъ Тру
бинеска (първо изкачване на северната 
стена) - Х. Бурггасеръ; Първо ски-пре
минаване на Ритеркопфа - И. Брунху
беръ; Палавичинирине - Х. Петерка 

,,Деръ Бергщайгеръ" бр. 7 (априлъ, 
193f; г.). Изъ съдържанието: Д-ръ Е. 
Хофманъ - СлънtJ;е надъ Сомнаунъ; 
Д-ръ Ем. Гречманъ Изъ скалистия 
свътъ на Алтмоосъ; В. Флайгъ - Сждба 
въ С'<алата; К. Бюншъ -• Преминаване 
на Холплатигъ; И. Юлиусъ Нощно 
първо изкачване; Р. Браунгартъ - Пла
нинарски ексъ-либрисъ. Вести и книж
нина. 

Известия на Германо-Австрийския ал
пийски съюзъ, книжки 3 и 4, 1936 г. Изъ 
съдържанието: проф. д-ръ Р. фонъ Кле
белсбергъ - Научната дейность на Ал· 
пенферайна презъ 1920 - 1935 години; 
Д-ръ В. Гегенбауеръ - Хигиена на пла
нинарството; К. Шмидъ - Пжтуване въ 
вжтрешнитъ ледове на Исландия; К. 

Паулинъ - Планинското преживt,ване въ. 
поезията на Артуръ фонъ Валпахъ; Ве
сти, книжнина. 

Оьостерайхише Алпенцайтунгъ. Изъ 
съдържанието на свит. 1167, мартъ 1936: 
Отчетъ на клуба за 1935 г., Гьотнеръ -
кавказката експедиция; книжнина и раз-

ни. Свит. 1168, априлъ: В. Флайгъ - ски
излети въ областьта на ледника Морте
рачъ; Д-ръ К. Прусикъ - Какво ни да
де И. Здарски; първи изкачвания и книж
нина. 

,,Дойче Алпенцайтунrъ". Книжка 3,. 
год. 31. Посветена на жената въ планини
тв. Дадени еж статии за „Жената катt> 
планинар1<а (Х. Ауеръ), ,,Голt,митъ пла
нинарки нt,кога и сега" (Берн. Мозлъ),.. 
„Жената въ ски-спорта" (К. Лутеръ) и 
отдt,лна биография на първата голъма 
аJшинис11ка Анриета дJ',Анжевилъ (Ш. 
Госъ). 

Въ кн. 4 (априлъ, 1936) на сжщото спи
сание намираме интереснитъ статии: ,,За
що текатъ ледницитъ" (Х. де Хаасъ), ,.За 
имената на нt,мскитъ планински цвътя·· 
(Х. Марцелъ), излетни описания за най
високия връхъ на френскитъ Пиринеи 
Винемале (А. Циглеръ)и на корейски!t
връхъ Хакуто-санъ (К. Такахаши). Как
во винаги, книжкитъ еж много добре 
илюстрирани. 

Ревиста Менсиле на Италианския ал
пийски клубъ, бр. 3, 1936. Изъ съдържа
нието: Проф. д-ръ М. Ница - планинска
та болесть; Нини Пиетразанта - Егюй 
де ла Бренва; Ски-монография на Пицъ 
Сесвенна - Ф. Стефенели; В. Пизоти -
Въ царството на боливианскитt, Корди
лиери (първо изкачване на Пикъ Италия, 
5620 м. и Хуиана Потози, 6250 м.); Н. Па
терно - Пещерата на Етна. 

,,Ла Монтанъ" бр. 3 (277), мартъ т. г. 
е посветена изцъло на френскип експе
диции въ Гренландия, съ много специал 
ни снимки. Подписката на списанието за 
подпомагане на френската Хималайска 
експедиция продължаза и въ този брой 
е приключена съ лева 2.110 хиляди. 

Централното настоятелство на Съюза 
е доставило нова партида 

съюзни ЗНАЧКИ 
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срtдна rо.11tмина, които 
ватъ на клоноветt по 

ще 

15 
се да

лева 



СТАРИ ИЗДАНИЯ на Централното насто-
ятелство на Съюза 

които се доставятъ въ ограниченъ срокъ на нам але в и цени 

Туризмътъ въ България 
(Сборннкъ статии по българския туризъмъ по 
случай 25-годишннната н·а Съюза) само лева 10 

Стари rодиmпипи 
на сп~санието „БЪЛГАРСКИ ТJРИСТЪ" ц·l;.пи запа-
зени течения ... · ....... само по лева · 5 

Пжтеводитель па Пиривъ 
Нi!й-добриятъ нашъ планински п ж т ев одп-
тель ....... ·. . само лева 15 

Водачъ па турисrа 
Първо издание, 1930 ...... · .. само лева 2 

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

Хиrиепа па туриста 
отъ проф. П. Стояновъ. . . . . . . . само л.ева 2 

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

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

Предлага на МНОГО НИЗКИ ЦЕНИ всички при
надлежности за скиори, туристи и спортисти. 

На r. r. чиновницитt тримесечно изплащане 

Урежда всtки праздникъ и недtля иЗJiети съ 

автомобили до 111Н1а Алено, Mywa, Мuьоввца, 3авра•IЦI и др. 
ТУРИСТИ И СПОРТИСТИ, 

за вашата екипировка търсете всичко отъ 

БЪЛГАРСКА ТУРИСТИЧЕСКА КООПЕРАЦИЯ! 



ПЕЧАТНИЦА „КНИПЕГРАФЪ" А. Д. - СОФИЯ 




