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КУЛТУРНОТО ВЛИЯНИЕ НА ПРИРОДАТА ВЪРХУ ЧОВ'ВКА 

Наредъ съ СТОП[!НСКО-матери:lJIНОТО 
значение на природата за човtкз, тя иыа 
и чисто духовно-културно. Пое 'Iс.'(ното 
е въпросъ сложенъ, м;,,,чно обхватенъ 
за една статия. Съ общи мr1сли и кон
кретни съждения, обаче, ще зас~rна то
ва въздействие върху човtка. 

Взета природата като ц·вJIО, като да
дено, тя крие въ себе си велики тайни, 
·които с"' били прицель на много свътли 
умове и възвишени сърдца, ко;.~то Cin 
търсtли въ тtхъ разковничеrо за реша
ване на проблема за произхода ча свtта, 
за обяснение на самата causa sui. 

Истинскиятъ чов·вкъ въ своята ду
ховна структура е и малка проекция на 

нейнитt атрибути - хармония, красота, 
величие, · закономtрность и пр. Инакъ 
какъ бихме могли да си обяснимъ ,·ениаJI
ното дарование въ областыа на изку
ството, музиката, поезията и .1итерату

рата общо -- освенъ като върховна 
проява, като синтезъ на ве.ликата хар

мония и божественото откровен:1е въ 
природата? 

Не трепти и не пуJiсира ли въ поета 
великото сърдце на майката природа? 
Не е ли затворена въ неговитt :тихове 
поне частица отъ магията и хармонията 

на природата въ нейната необхватность? 

Не улавя и не предава ли художни
кътъ строя на формитt, съчетанието на 
боитt и настроението при природата? 

Не е ли всtка музикална компJзиция 
сложенъ комплексъ съ съзвучия, взети 

отъ природата, чиято симфония не мо
жемъ да доловимъ поради устрой.::твото 
на слуховия ни апаратъ? 
А какво ще кажеме за насъ, обикно

венитt хора? 

Човtкътъ, който живtс по-близо до 
природата, носи по-чиста и по-трезва ду

ша, по-прости и по-възв;.~шени желания 

и по-човtшка мисъль. И наистина, ко
гато сме всрtдъ нея - особено въ пла
нината - стоваря се тежкото бр~ме отъ 
грижи и залисии по всtкидневно го и въ 
душата става леко и ведро, духътъ при

ближава чистия изворъ на обнова и въз
торгъ, а сърдцето се опива отъ виното 

на тайната и Божето откровею1е. 

Колко силно и гол·вмо е вли,шисто 
на 11J1анината върху характера и духа на 

човtка, можеме да разберемъ, като си 
припомниме епохата на възраждането и 

дейцитt оттогава. 

Днешниятъ човtкъ, за голtма жалба, 
избtгва чистия и непосрtдсгаенъ допиръ 
съ природата; липсватъ желан;.~е и про

свtтление на ума да се подхранза духа 
съ истинска красота и величие, да се 

пълни душата съ възторгъ и ведрина, да 

се пречистватъ мислитt съ възвише
ность и себеотрицание - дарове, дадени 
щедро отъ природата. 

Колко сме щастливи! Раж.:~,а:1,1е се и 
живtемъ въ политt из Рила. Кърмиме 
се отъ нейното млtко, дишаме кристал
ния й въздухъ, но колко малко я поз
наваме и разбираме. Предпочита се ули
цата, дансинга, киното, душното кафе
не и пр., а зримитt и незр:нш богатства 
и красоти на Рила оставаме да ценяп, 
и използуватъ чужденци. 

Нека не б"'де така. Нека обикнеме 
ш1анината истински, нека б"'деме по-че
сто всрtдъ нея и ние ще б"'деме по
близо до себе си и до Бога. 

Ст. Г, - Дупница 
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КАКВО, ПАМПОРОВО ЛИ ? 

(За пжтуванията на туриститъ по БДЖ) 

Въ историята на бъJ1rарскня туризъмъ 
единъ день ще бжде отбелязано, че една 
отъ голъмитt заслуги на орrанизирани
тt туристи е създаването у rражданитt 
стремежъ къмъ общуване съ природата, 
което, разбира се, е немислимо безъ пж
тувания. У мнозинството бьлrа~ски гра\1:
дани се създаде навикъ да пжтуватъ не 

само за търговия и по необходимость, а 
и за у '(оволствие, опознаване родината и 

уякчаване на тtлото. Безспорно, че про
пагандата на българскнтt туристи до
принесе твърде м1-101·0 за осгiiщепвяванс 

на единъ идеалъ, на единъ повнкъ още 

отъ времето на Русо, подетъ и отъ наши 
писатели - Вазовъ, Алеко Константи
новъ и др. - повикъ, който и днесъ се 

надава и осмисля все повече и повече: 

назадъ къмъ природата! Паметни еж 
първитt задружни излети въ България 
отъ 1900 година насамъ и първитt уве
селителни влакове вследствие г1а този 

устремъ къмъ природата, култивиранъ 

отъ туристигв - шепа хора, но неотчай
ващи се отъ roJ1tмитt прtчкv~, които 
срtщаха и срtщатъ. 

Но какво стана? Докато членоветt на 
туристическата организация бtха един
ствени, които се ползуваха съ привиле

гията да Пгiiтуватъ съ 500/о намаление по 
Б. Д. Ж. (за насърдчение!), днесъ ние 
виждаме тая привилегия дадена на мно

го организации и лица, които нtматъ за
слугитt на българскитt туристи за съз
даването на стопанския туризъмъ въ 

България, завладяването на планинитt, 
кждето се построиха десетки хижи и ре

дица ценни придобивки на родния тури
зъмъ. Пжтуватъ съ 500/о намаление па
наирджии, конгресисти, ловджии (всич
ки по единично), спортисти, юнаци, (при 
тържества и събори съ 700/о намаление, 
а дори и безплатно) и др., а презъ rо
етоприемни, панаирни, гроздоберни и др. 
седмици, всички пжтуватъ съ 700/о нама
ление. На чужденци-туристи, само срещу 
показване на паспорта, се дава право да 

пжт:vвнтъ съ 50°/J намаJrенае. Само тури
ститt нtматъ това право. На тtхъ се 
прави отстжпка 330/о отъ обиюювенигв 
цеви и то срещу голtми формалн,Jсти и 
ограничения (непремtнно група отъ 5 ду
ши!). И въпрtки мноrократзитt молби, 
изложения и аргументации, въпр·вки до
насянето на вода отъ много воденици, 

положението не се прш1·вня и бълrар
скитt туристи се чувствуватъ още като 
чужденци въ родината си. 

Не бtше отдавна, единь български 
публицистъ, следъ като обходи нtкои 
красиви кжтове на Родопитt, се про
викна: 

- Елате да видите красотитt на Ро
допитt ! Това е Божи рай. Да, много 
правилно единъ възхитиль се отъ този 

край Пгiiтникъ, го нарече. ,,Божидарица". 
Какво, Пампорово ли? - бихме казали 
r.ъ израза и възклицанието на присно

паметния Алеко. Знаемъ, слушали сме. 
Чели сме и въ вестникъ „Слово" описа
ние на дивното Пампорово, но, за да се 
отиде тамъ, напр., отъ Северна Бълга
рия (Търново, Плtвенъ, Враца пли дори 
отъ София), необходими еж около 1.000 
Jieвa само за пжть. А ние, бълrар.:китt 
туристи, не сме потомци на богати хора, 
нито имаме несмtтни богатства; ние сме 
синове, въ мнозинството си, на бедни 
български бащи или на хора, отъ сръд
на priiкa. Въпрtки това обичаме родина
та си и броди~1ъ из ь нея. А ,-ie е cai.ro 
Пампорово Божи даръ въ България. И 
Рила, и Стара-планина, и Иринъ-Пиринъ, 
и Витоша, и Странджа, и Срtдна гора -
всички планини трtбва да б,Уi '!;'IГЪ посе
тени отъ всtки интелигентенъ бълга
ринъ. И не само за удоволсrв'1е и мюю
лtтни възторзи, а за проучване родина
та и опознаване живота, историята и би
та на народа. Но едно посещен,1е на по- · 
отдалеченитt плачини е свързано -:ъ го
J1tми разходи, r"'Iавно поради 1.:кгiiпия 
превозъ на Б. Д. Ж. 

Не е излишно да посочимъ, какъ Шii· 
т:vватъ въ чужбина орrанизиранигв ту
ристи. Многократно е писано за милиард
нитt приходи, които посгжпватъ въ 
държавнитt каси на нtкои държава, по
ради rолtмия притокъ на чужденци
туристи. И затова на тtхъ се правятъ 
всевъзможни облекченип при Пifiтув ншя
тз. Но и членоветt на турист·.1ческитt 
прганизации се ползуватъ въ всt:<0 вре
ме съ намаление 500/о. Напр. по Чехо
словашкитt жеJ1tзници, ако Нгiiтуватъ 
поне трима на разстояние повече от ь 

200 клм., се прави 500/о нама.ле;.rче. Ако 
Пгiiтуватъ надъ 100 души, по еданично 
и.ли въ група, членоветt на туристиче
скитt организации, се ПОJiзуват ь съ 750/о 
ОТСТгi\ПКа. Въ Францня, Швейцария, Юго
славия и Австрия, С:'!\ЩО така се прави 
за група отъ трима туристи 500/о. За 
Пгiiтувания презъ лtтото с~ праэятъ все
възможни други улеснения и дори се 

ХХIХ-ятъ СЪЮЗЕНЪ СЪБОРЪ ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 2 и 3 АВГУСТЪ 
ВЪ БАНСКО. ГОТВЕТЕ СЕ ЗА НЕГО И ЗА ЛЕГЕНДАРНИЯ ПИРИНЪ 
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даватъ премии, ако се пропжтуватъ 

надъ хиляда километра. И затова въ тин 
страни, наредъ съ планинския туризъ~~ъ, 

е развитъ силно и стопанския -,уризъмъ, 

който се счита въ всички страни като 
нзточникъ на чужда валута, така ценна 

за финансиитt на всtка държава. 
Време е Дирекцията на жел·взницитt 

- въ интересъ на фнска, здравето на 
народа и родолюбивото възш1ган,1е и 
отношение къмъ природата, които се 

култнвиратъ отъ туристическитt органи
зации - да задоволи скромнитt "Iскания 
на Българс~tия туристически съюз ь: 

1. Да се позволи на организ:1ранитt 
туристи въ Б . Т. С., Ю. Т. С. и Б. А. К. 
Пi'rlтуване съ 5CfJ/o на~1аление за група 
отъ трима души, презъ вс·!;ко време на 

годината. 

2. За съборитt и областнитt сбирки 
на Ci'rlщитt организации, да се дава 7CfJ/o 
намаление при Пi'rlтуванията :10 държав

нитt превозни срtдства (желtзници, ав
томобили и параходи). 

3. За разстояния надъ 200 километри, 
да не се прави ограничение за броя на 
излетницитt. 

Съ това ще се поощри изJiетунането 
въ отдалеченитt пJiанини, паJiанки и се
лн, които могатъ да б/i'iдатъ об~ктъ на 
туризъмъ въ масщабъ при една такава 
тарифа. А това ще създаде поминъкъ за 
много наши краища и ще увеличи при

ходитt на държ~шата . И тя - държава
та - нtма да б?ri/\C тогава мащеха за 
1уристи и п.1анинари. Г. К. 

СЪЮЗЕНЪ ЖИВОТЪ 

Общосъюзната а1·итационна седмица 
з:ш()чна на 10 май и свърши на 17 май 
т. г. Тя бtше проведена по най-търже
rтвенъ начинъ отъ всички клонове на 

Съюза. Централното настоятелство изд.1-
де специаJ1енъ агитационенъ листъ под1, 

редакцията на г. д.ръ Ковачевски. Ли
стътъ съдържаше статии, освtтJ1яващи 
туристическото движение у насъ отъ 

д-ръ П. Пtевъ, Н. Галчовъ, Др. Цоневъ, 
Ст. Поповъ, д-ръ Б . Ковачевски, К Ки
ровъ, Х. Броксъ, М. Кузовъ, Д. Пант:1-
,11еевъ, Г. Клисаровъ, арх. Скордевъ и Г. 
ХJ1tбаровъ. Броятъ бtше отпеча rанъ въ 
10.000 екземпляри и разпратенъ на всич
ки съюзни клонове. 

Презъ седмицата бtха държани сказ
ки по радиото - на 12 май д-ръ П. Пtевъ 
на тема: ,,Туристическо д·вJiо"; на 13 май 
писательтъ г. А. Каралийчевъ на тема: 
, ,Родина - отк;,,;си, посветени на българ
ската природа"; на 14 май г. Киро Ки
ровъ на тема: ,,Наука и туризъмъ" и на 
15 май г. Д. Панталеевъ на тема: ,,Вели
ката планина". 

Нtкои отъ клоноветt бtха посетени 
отъ представители на Ц. Н.во, кждето 
бtха изнесени сказки: въ с. Надеж:1а 
агитационната седмица бt открита съ 
r'Lбрание и сказка отъ съюзния редак
торъ г. Ст. Поповъ. На с;,,;щата дата 
10 май въ Красно село стана тържестве
но откриване на агитационната седмица 

съ голtмо кленово събрание. открито 
отъ клоновия председатель r К Янковъ. 
С.педъ успtшно изпълненитt музикаJши 
номера отъ сборния хоръ, r. д-ръ Кова
чевски е изнесълъ сказка на тема: ,;Твор
ческото дtJю на българския турист:,", 
придружена съ диапозитиви. 

Централното настоятелство на Бъл
гарския Туристически Съюзъ и софий
скитt клонове „Алеко Константинов ь", 

„Планинецъ" и „Еделвайсъ" уредиха no 
случай агитационната седмица на Съю:~а 
голъмо събрание въ Учителската каса на 
] 4 май, 6.30 часа вечерьта, на което б·в 
произнесено слово за турнзма отъ г-да 

;•-ръ П. Пtевъ, Н. Галчовъ и Ст. Попов ь. 
Участвуваха хоръ и артисти. 

На 17 май се състоя традиционния из
,1етъ-среща въ Земенския монастиръ на 
клоноветt отъ София, Перникъ. Радо
миръ, Кюстендилъ и Дупница. Пpиcli'i г. 
ствуваха надъ 100 души организирани 
туристи отъ поменатитt клонове на чело 
съ представителя на Ц. Н-во, съюзнин 
секретарь г. В. А. Радевъ, почетния члеаъ 
на Пер1тшю1я клонъ „Гол;, Бърдо" r-!-1 ь 
инж. Коняровъ и председателитt на к ,rо
новетt r. Броксъ - Перншп.. г. Генеаъ 
- Радомиръ, r. Розевъ - Кюстендилъ 
11 пр. Въпрtки Jюшото вре~1е, излеrъп, 
е мивзлъ при непринудено-другарска за

душевность и веселие. 

Въ зависимость отъ мtстнитt усJю
вия, Великотърновскиятъ клонъ „Трапе
зица" отъ Б. Т. С. е провелъ аг,пацион
ната седмица не отъ 10 до J 7 май, както 
всички КJIОНове, а ОТЪ 17 до 24 май т. r., 
заедно съ клона на Ю. Т. С. и четигt. при 
него. Седмицата е започнала съ голtма 
манифестация изъ града начело съ му
зиката на търговската гимназия. 

Презъ цtлата седмица с;,,; изнесени 
редъ сказки въ читали!J(ето и на откриго 

при изJ1етитt. Говорили Cli'i предсгдате.,я 
на „Трапезица" г. Ц. Гирrановъ. предсе
дателя на Ю. Т. С. и r. Тодоръ Николов ь. 
Излетитt Cli'i направени до прелестната 
мtстность „Ксилихоръ" до „Трапезица", 
к;,,;дето е имало сказка отъ r. Т. Нико
ловъ, от лично посетена, до мtстность та 
,. Сини Виръ" и пр. Седмицата е завърши
J;а пакъ съ грандиозна манифестация, въ 
която с;т, взели участие и нечленове на 
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клоноветt, но които съ симпат~1я еж на. 
блюдапали дейностьта на неуморнитt 
туристи презъ седмица r d. 

Тр-ввненсниятъ нлонъ „Планинецъ" отъ 
Б. Т. С. е сжщо много добре и резултат
но провеJ1ъ агитационната седмица отъ 
JO до 17 май т. г., която е била открита 
и закрита съ излети до околностыа, а 

презъ цtлата седмица е развита усилена 
r,фишна пропаганда. 

Врачанският-ь НJюнъ „Веслецъ" отъ 
Б. Т. С. проведе туристическа агитаци
инна седмица оть JO до 17 май т. г. 
презъ която освенъ афишната пропаган
да, се изнесоха н следнитt сказки: 

1. Дюштъръ Тодоровъ на тема: ,,Вра
ца обектъ на стопански туризъмъ" и 

2. Архитектъ Петъръ Дограмаджи
евъ на те~1а: ,,При развалинитъ на Рим
ски rрадъ въ България" (Никюпъ). 

Последната сказка бъше придружена 
свът J!ИВИ картини. 

Седмицата завърши съ голtмъ из
.11етъ ~.а 17 май до манастиря „Св. Иванъ 
Пусти , който бъшс посетенъ отъ 60 ду
ши ч.~енове на !<JIOHa и гости 

Старозаrорс1шя нлонъ „Съ°~>Нена го
ра". Агитационата седмица се проведе 
съвм·встно съ к.11онъ „Верея" отъ Ю.Т.С. 

Откри се на 17 май съ градинско уве
селение въ градската градина. 

Презъ сед:и}щат;~ по радио Стара-За. 
гора се прочете списание на излетъ 

„Къмъ Фердинандовъ връхъ" отъ д-ръ 
Христо Гюллеметовъ и сказка на тема 
,,Хижа - наблюдателница на Фердинан
довъ връхъ" отъ Киро Кировъ, дирек
ректоръ U. М. И. 

Агитационната седмица се закри на 
21 май съ традиционния излетъ до Ту
.10вската курия. 

Варненсни нлонъ „Родни балнани". 
Аrнтационнаrз седмица отъ 10-17 май 

т. г. бъ изнесен 1 по най-блъскавъ на
чинъ съвм·kстно съ другия клонъ „Дев
ненски Иззори" и „Орлови гнъзда" отъ 
Ю. Т. С. Раз.лепен~~ бъха г.о улицитъ 
подходящъ зовъ, 1,акто и ленти съ ми

с:ш. Агитациония1·ъ листъ бъ раздаденъ 
на гражданствот-J безплатно. Презъ цъ
,11ата седмица по радио Варна се пропа
! андираха подходящи туристически ми

сли и се изн~се една сказка отъ г. Ил. 
Антоновъ, председатель на клона, на те
ма: ,,Сжщность и значение на туризма". 
Уредени бtха и .1,ве туристичеш1i! стра
ници статии. Седмицата завърши съ общъ 
излетъ до мъстноrтыа „Чайка", а ве
черыа сжщия день начеJIО съ военната 

музика бъ направена голъма манифес,:а
ция презъ главнитъ улици на града. 

Дупнишния нлонъ „Рилсни езера" 
Клонътъ уреди отъ 10 до 17 май т. г. 
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агитационна седмица, която се проведе 

сполучливо. Уреди се кино на граждан. 

ството и една про.лътна туристическа ве
черь въ Туристическия домъ. Мtстния 
вестникъ „Свtтлина" изл·взе специално 
съ туристическо съдържание. Пуснаха се 
позиви v.ъ!.<tЪ гражданството за подкрепа 

па родния туризьмъ. Презъ тази седми
uа се записаха нови 30 члена на клона. 
Уреди се агитационенъ излетъ до Би
стришкия водопадъ, посетенъ добре. Ту
ристическия домъ е почти завършенъ. 

АЛЕКОВИТЪ ТЪРЖЕСТВА 
По една хубава традиция туристиг!; 

отъ клона на Б. Т. С. въ Пазарджикъ 
.,Белмекенъ" всtка година около .,Св. 
Кирилъ и Методий", деныъ, когато 
презъ 1897 r. падна убитъ отъ злодейска 
ржка нашия великъ и незабравимъ !I"J· 

тронъ, устройватъ тържественъ поменъ 

на лобното мtсто по шсс~то между Г!J
зарджикъ и с. Радилово. 

Тазигодишнитt тържества съвпадна l(:J 
съ края на агитационната седмица на 

Б. Т. С., която бtше отлично орга:1и.1н
рзнз отъ нашитt пазарджишки другари 

На 17 май, въпрtкн .лошото ;зрем~, 
около паметника на Алеко и брtста, Kli'i
дeтo с.у; се били скрили убийцитt, се съ
бра едно внушително ~шожество, пр~
димно отъ Пазарджикъ, Пещера и съсед
нитt села; имаше, обаче, предrт~витею-1 
и отъ по-далечни краища - Пловдиэ ,,, 
(::офия и др. 

Следъ отслужената заупокойна МО· 
литва, председательтъ на „Белмекень" 
r. Мумджиевъ подчерта значенr1е го на 
пrаздника и благодари на гоститt за 
тtхното посещение. Отъ страна на UH 
говори съюзниятъ подпредседатель г. Ки
ровъ, а отъ името на софийския клонъ 

писателыъ-туристъ г. Пантелеевъ, 
който въ сбита форма разкри великото 
дtло на „Щастливеца" като поетъ и ту
ристъ. Говори и представитель на клона 
„Калояновъ връхъ" - Пловдпвъ, какта 
и представители на ЮТС и др. Следъ ре
читt се извиха кръщни хора подъ зву
коветt на гайди, край на които тури на
ближаващата гръмотевична буря. 

Софийски клонъ „Алено I<онстанти
новъ". За да може да прояви правилна 
и всестранна дейность nъ п.лани,1ата и 
града, настоятелството на клона е ВЪЗ· 

ложило специални задачи на нtколко 
1,.омитети, въ които c.v. се съгласили да 

влtзатъ преданни на туристическото дt
ло алековци. 

l{лонъ „Боrданъ" въ rp. l{опривщица 
на 28. II. т. г. е избралъ ново настоятел
ство въ съставъ: председатель: Данаилъ 
Кусевъ, nодпредседатель: д-ръ М. Гюро
ва, секретарь: Дим. Сжбевъ, касиеръ: 
Кир. Палавеевъ, домакинъ: В. Душкова. 
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РОДИНА 

Планинската родина 

Снимка Н. Божиновъ 

отъ АНГЕЛЪ КАРАЛИЙЧЕВЪ 

Една вечерь, презъ J1tтото, тръrнах

:ме край черноморския брtrъ къмъ мо

настиря Свети Константинъ. На срtдъ 

пжтя настигнахме едно двегодишно мом

ченце съ морски очи и коса изрусtла 

отъ слънцето. Тупа по пtсъка като па

те съ дветt си криви крачета. 

- Кжде отивашъ, момченце? 

Малкиятъ ш;а;тникъ разбра какво го 

г,итаме и протегна ржчица напредъ. По

труди се да ни каже, кжде отива, ала не 

можа, защото нtмаше даръ с.110во. По

късно узнахме, че туй дете се е отлжчи

ло отъ кжщи и е тръгнало по сжщия 

nжть, по който е минала и заминала не

говата майка - жената на нощния па

зачъ въ бл'изкото лtтовище. Всtки миrь 
прелитаха автомобили. Синеокиятъ чо

вtкъ щомъ чуеше шума на моторнитt 

коли бtгаше настрана и сtдаше на тре-

1:ата. Ако не бtхме го прибрали, нощыа 

щtше да го погълне на къра. 

Като туй малко сжщество съ голtма 

любоnь и ние ходиме да дириме нашата 

свята майка - родината. Търсиме я въ 

просторната равнина на Тракия, кждето 

!(Орабитt плискатъ rроздовъ сокъ, ясенъ 

като кръвь на младо агне. Надничаме въ 

дълбокитt кладенци на житна Добруд

жа, да видиме дали не е останалъ отра

зенъ на дъното нейниятъ образъ, когато 

е вадила вода, за да напълни зелената 

пръстена стомна. Нtкои казватъ, че еж 

я срtщнали - прегърбена старица съ 

избистрени очи, съ патерица, кадилни

ца и сгръчъ босилекъ - отива да пpe

.1Jte тревясалия гvобъ на своя синъ, 

падналъ за свободата, издъхналъ отъ 

деветь рани куршумени. Много пжти въ 

ганнитt години на моя животъ азъ 

съмъ чувалъ нейния rласъ въ пtснитt. 

на тъмноокитt жътварки, които рt

жатъ жита високи до гърди, въ пръще

нието на тежкитt ржкои. Н ей ни я т ъ_ 

милъ rласъ дума и нарежда въ бучение

то на вtковнитt балкански джбрави, въ 

медения разrоворъ на старитt чешми 

край пжтищата, въ опоителния ромонъ 

на овчарскитt кавали чемширени, въ жи

женето на завъртtното вретено, въ ти

хата вечерна свирня на кавала, въ про

точения екъ на селската камбана, надве

черь, когато сtнкитt почнатъ да ра

статъ. 

Преди половинъ стол-hтие въ малки

тt балкански градове съ сини кжщи и 

стрtхи като отпуснати морни криле на 

птици, тя е шила лъвчета по калпацитt. 

на бунтовницитt. На Шипка тя издигна 

високо изтърваното знаме отъ падналия 

опълченецъ. Надъ незнайнитt гробове 

въ Македония тя полива съ нощни съл-
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~:и дивитt цвtтя, садени отъ Божията 

ржка. 

Старитt учени дирятъ нейни я т ъ 

ликъ по окаденитt и напукани стени на 

монастиритt, по страницитt на бого

с.~ужебнитt книги, кждето е шарило па

чета перо на монаситt, по пергаментни

тt р;у.кописи на нtкогашнитt лtтописи. 

Младитt сърдца я дирятъ въ пtснитt 

на Ботева, на Вазова, на Николая Ли
лиевъ и Багряна, въ разказитt на Елинъ 

Пелина, въ старопланинскитt легенди на 

Иордана йовковъ, въ картинитt на Ба

риса Деневъ и Майстора. 

За врабчето тя е тамъ, кждето зрtе 

просото, детето я намира въ топлата 

прегръдка на майка си, рогачътъ въ 

планината, по роснитt морави. 

Кжде е тя? 

Ако не мога на яве - искамъ на 

сънь да цtлуна нейната набръчкана отъ 

ntковетt невидима дtсница. 

Край бptra на равна Добруджа 

Музиката гръмна: ,,Шуми Марица", 

мачтитt на парахода затрепераха, руда

нитt гърлено забучаха, отъ водата се 

подаде калната котва, навалицата на 

бµtга оживt и се размърда, облtченитt 

въ бtли дрехи морски офицери вдигна

ха ржце да поздравятъ народния химнъ. 

, Бургазъ" се откжсна бавно отъ брtга и 

потегли къмъ открито море. Задъ >1асъ 

остана тихото равно н пусто пристани

ще, поръсено съ стотица електрически 

::,везди, а предъ насъ се разкри облъ,о-rа

та отъ свежъ нощенъ вtгъръ тъми.па 

Родна ширъ на Черно море. 

Тамъ нtк;v;де въ да,1ечината, като 

морна свtтулка съ мокри криле се оGа

ди „Калиакра" Нейното трепетно ;къ,r'i'О 

;1ламъче помами парахода и той тръгпз 

омагьосанъ право къмъ п л а м ъ ч е·•· () 
Нuщьта струи надъ морето в е д р и н а. 

Зв1°.зди още нtма. Сякашъ небеснитl:, ра

~:овини c;v; окапали въ морето, эа да б;,;,;

датъ изхвърлени о.тъ вълнитъ по п-r.съ

uит·t,. Останала е само месечината - r·о

-~ъма и жълта - съ т;v;га · и копнежъ за

r леда на над оле, влюбена въ дълбо•шна

та, готова да се отрони като уdрълъ 

плодъ и да потъне. Морето глухо ш:v~ш. 

150 

Отлtво едвамъ се очертава cpeu ьрно
синъ българскиятъ бръгъ, заспа.п, п1,р

вия си сънь, окжпанъ и очарованъ отъ 

вtчната приказка, която разка.'!ватъ иде

щнтt вълни. 

Ние стоимъ на борда и гледаме. Toвr.i 

е нъкогашното С,1авянско море, ,,морето 

на българитъ, руситt,, ногайцитt, пече

незитъ и маджаритъ". По тъзи води ст 

минали милиони хора съ първобитни 

.1одки, съ платноходи, изкусни галсрн, 

гемии и параходи. Тука еж кръстосвали 

нъко г а най-опитнитъ корабостроители 

отъ източния древенъ свътъ; най-ж11ла

нитt, търговци отъ Сидонъ, Тиръ и 

Арабъ -- финикийцитъ. Тъ еж търгува

ли съ всичко: ж;.~то, метали. мраvюръ, 

коне, роби, пурпуръ, кехлибаръ, риба и 

еж пренасяли златото на цълия свътъ 

къмъ своитъ цвътущи градове. 

Насръща ни се показаха високитъ 

мачти на шrатноходъ. Месечината зл;;~тй 

три голъми крила. Вътърътъ, който въе 

къмъ сънния бръrъ, отнася тая чудна 

нощна птица налъво и тя бърже отлита. 

Самодива, която едвамъ докосва съ пръ

сти елмазния rръбъ на морето. Не иде 

ли този корабъ отъ дълбочината на вt

коветъ? Не носи ли въ своята утроба 

финикийци и драгоценна стока? Не оти

ва ли къмъ бръга, к;v;дето сега почива 

древенъ градъ, изграденъ отъ камъкъ, 

опасанъ съ каменна стена? ... Безшум
но ще спре лекиятъ корабъ въ приста
нището. Ще хвърли котва и пъргавитl, 

финикийци ще разтоварятъ на бръга 

стоката си. Когато я наредятъ, тъ ще 

накладатъ голъмъ оrънь и ще се при

бератъ въ кораба да чакатъ. Об.лъчени

т!; въ брони войници, които стоятъ пра

ви върху кулитъ на градската стена ще 

забеJ1ежатъ огъня. И утре рано, преди 

изгръвъ слънце, ще излъзе царьтъ, кой

то е в.ладtтель на крепостьта и кораби

тt въ пристанищата. Той ще разг.л~да 

стоката на финикийцитt, ще изсипе куп

чина злато на земята и ще се върне пакъ 

въ града. Тогава отъ кораба ще пристиг
натъ съ малки лодки трима финикийци 

Tt ще загребатъ оставеното злато, ще 

се върнатъ при своитъ и корабътъ имъ 

ще вдигне котва. И когато най-сетне фи-



никийцитъ отплуватъ, царьтъ на древ

ния градъ ще заповъда да прибератъ 

стоката. 

Нощьта гледа само съ едно око -
Кали-Акра. (Кали-Акра: хубавъ носъ). 

Древната крепость, юв.дето нъкога трз

кийскиятъ царь Лисмахъ, единъ отъ на

следницитъ на Александра Велики, е 

криелъ нечетното си имане. Калиакра -
гнъздото на най-могжщия черноморски 

ф,11отъ презъ XIV въкъ - корабитъ на 

българина Добротичъ. Споредъ народ

ното предание, въ Калиакра е погре

банъ покровительтъ на черноморскнтъ 

пжтешественици - свети Никола. Когато 

дошли въ Калиакра турцитt, заварили въ 

най-потуленото мъсто на крепостьта че

тиридесеть момичета отъ царски родъ. 

Свети Никола, който криелъ момичетата, 

вдигналъ ржка и викналъ: ,,Бъгайте~ 

Която отъ васъ иска да спаси тълсто 

си, нека мине презъ тая врата, а кояrо 

иска да спаси дУшата си, нек:~ бtга 

презъ тая!" Първата врата пръщъла отъ 

напъна на турцит'h, а втората нзвеждала 

къмъ морската пропасть. Всичкитt мо

мичета се хвърлили въ морето и отъ то

гава крепоr:тьта била наречена „Кър1{Ь

късъ-Калеси - 40 момина крепо::ть . 
Отвждъ Калиакра се шири равна До

бруджа. Спятъ миренъ лътенъ сънь мЕо

гобройни села, кждето живъятъ бы1гари, 

кждето земята ражда едрокласо жито 

и презъ унилата, обгоръла отъ горещото 

слъ';iце равнина есенно време се ~очатъ 

хиляди коля. натоварени съ храни, упж

тени къмъ бръга на морето. Тъзи коли 

вървятъ полека, тежкигв копита на биво

литъ потъватъ въ горещата златна пс

пель и често спиратъ край прохлад

нитt кладенци, надъ които, ако се на

веде човtкъ, ще види дъното, голtмо 

колкото бt.ла пара. Биволитt се нареж

датъ край дългитt дървени корита и по 

цълъ часъ мудно утоляватъ жаждата си. 

Потеглятъ пакъ и, може би, ще спратъ 

да нощуватъ нtкжде сръдъ глухата 

степь, или въ веселия Антимовски 

ханъ .. . 
Надъ Калиакра шуми чуждо знаме. 

То хвърля сънка надъ ц·tлата златна 

равнина. 

Прибираме се въ каютата и дълго не 

можемъ да заспиме: морето ни кжпе въ 

бодро шумоление, а месечината ревниво 

провира глава и наднича презъ малко

то кржгло прозорче. 

Единъ старопланински върхъ 

Задъхани отъ умора и освежени отъ 

прохладния вътъръ, ние стигаме послед

ния върхъ на Яворецъ и жадно разкри

ваме душитъ си. Господи, колко сме бли

зо до тебе! Ако минешъ надъ насъ по 

снtжно бълитt облаци, ще доловиме шу

ма на твоитъ святи стжпки. Ако се от

рони перо отъ крилото !"'а нtкой ан

гелъ, ще падне най-напредъ при насъ. 

Ето този е върха, отъ кждето вечерно : 

време месецътъ, голъмъ и тжженъ ' 
поемаше своя нощенъ пжть .къмъ K:iiлe-·' 
нецъ, за да озари развалинтt на нъко

гашната римска крепость . Задъ този 

върхъ, като пчели отъ кошеръ, се пода

ваха първитъ звезди и сiшашъ кацаха по 

челото му. Каква широка и огромна зе

мя! Наоколо хълмове зашумени съ тъм

ни гори, които глухо бучатъ. Между го

ритt, като жълти губери се ширятъ по

жънати ниви и окосени ливади. Тихитъ 

купни хвърлятъ дълги сънки. По-ната-

На!i-хубваа1а родна планина : Рупи,t. 

Си. д-ръ Р. Каишевъ 

• 



тъкъ стръмни бърда и скали ограждатъ 

хълмоветt като крепостни кули и бойни

ници . Задъ стениТ'Б се вълнуватъ сини 

върхове . Всичко това нао1<оло е държа

вата на Стара планина. Сякашъ п;у;туваме 

въ единъ грамаденъ параходъ и . гледаме, 

и се ;1юлtемъ. 

Тукъ-таме земята е поръсена съ дреб

ни села, които при.тшчатъ на купчини бt

ли камъчета. Ето тамъ нъксi'iде въ облач

ната далечина на северъ задъ Кобилино 

бранище, презъ прелеза, се мержелtе Ду

навската равнина, а на югъ, задъ оная 

отсtчена равна гора се вижда София, 

престолния градъ, сърдцето на България. 

Тя е голtма колкото крило на врабче и 

отъ време на време свtтва и бърже угас

ва върху врабчовото крило едно зърно 

свtтлинка като око на мравка. То е злат

ното кубе на катедралата Александъръ 

Невски. Струва ти се, че земята е пуста 

и необитаема, както е била на шестия 

день ~а Битието, когато голиятъ Адамъ 

се е разхождалъ по меката благоуханна 

трева на райската градина. Че имало нt

Kci'iдe земи съ г;у;сти села, че имало гра

дове, които пръщатъ отъ милиони хора 

и електричество, - какво Cci'i тt? Мрав
ки, които пъ.лзятъ по гигантската снага 

• 
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Рупитis съ Страшното езеро 

Сн. д-ръ Р. Каишевъ 

на приказно чудовище, живtло преди чо

вtшката история_ 

Чуй писъка на двата орли, които се 

виятъ надъ насъ, издигатъ се нагоре и се 

спуща.тъ стремително· къмъ гората, Ксi'iдс

то е тtхното гнtздо. Погледни оня селя

нинъ долу, който ходи по изгорената, 

посивtла отъ слънчевия пекъ угарь и 

прилича на камъкъ, който се търкаля, на 

гладна птица, тръгнала да кълве незаро. 

вени отъ ралото зърна. Ахъ, ние всички 

сме гтщни птици и цtлъ животъ се лу

таме въ нивата на живота да дири ме зър

ната на истината. Вижъ в~: оная ливада 
воловетt на тоя селянинъ. Tt при.личатъ 
на две бtли буболечки. Чувашъ ли нt

Kci'iдe наблизо бръмчи пчела, кацнала вър

ху самотенъ планински цвtтъ, дошла да 

ограби неговия медъ. Не е пчела. То е 

гласъ на жътварка, която жъне мекъ ка

то коприна овесъ и пtе. Но Kci'iдe е тя? 

Тоя човtшки гласъ ме отнася отвсi'iдъ rо

динитt, той ме вълнува и милва като 

майчина р;у;ка. Това е гласа на майка ми, 

която жъне и срсi'iчно реди сребърнитt 

р;у;койки. Азъ съмъ малко момче, съ чер

вена шапка и бtла пара, пришита на шап

ката надъ челото. Азъ не мога още да 

приказвамъ. Лежа на земята подъ единъ 



Злиятъ зжбъ 

Си. д-ръ Р. Каишевъ 

снопъ и слушамъ съ широкоотворени Еtчностьта. 

очи. И нищо не зная и нищо не проу- Слънцето слиза окървавено. Дълги 
мtвамъ отъ божия свtтъ, както и днесъ 

нищо не проумtвамъ. Азъ чувамъ само 

гласа на майка си, и той ми стига ... 
Какъ тупти сърдцето ти! Какъ горятъ 

очитt ти! Искашъ .JJи да забравиме всич

ко, да размахаме ржце като крила и да 

отлетиме? 

. . . и ние съ тебе две души незнайни 
ще полетимъ въ незнаенъ свtтъ. 

Предъ наший пжть свtткавици ще минатъ, 

мзгубени по тt.хнитt следи, 

срtдъ небесата вtчни ще застинатъ 

душитt ни като звезди. 

Загледани въ далечнитt предtли, 

де гасне бавно затъмена ширь, 

душитt ни, мечти безплътно бtли, 

облъхвани отъ свtтълъ миръ, 

срtдъ святъ покой безпаметно ще питатъ: 

кои сж тия призрзчни земи ... 
Видишъ ли, въ тая пtсень на нашия 

най-свtтълъ п'Jетъ Николай Лилиевъ зву. 

чи общиятъ ни поривъ къмъ тай,-~ата на 

мистични сtнки хвърлятъ хълмоветt. Кон 

сж тtзи призрзчни земи? Кои сме ние? 

Преди осемнайсеть столtтия една вечерь 

окървавеното слънце се потуляше задъ 

каменната крепость на Куленецъ, стра

жарницата. На този сжщия върхъ, върху 

този сжщия камъкъ, на който съмъ стi:Уi

пилъ сега, стоеше правъ единъ римля

нинъ отъ легионитt на императора 

Траянъ. Неговиятъ шлемъ rpteшe като 

кръвьта на агне cyrape, а въ краката му 
още тръпнtше пронизана съ стрела яре

бица. Римлянинътъ закриляше съ мурга

вата си гола ржка очи отъ заходящето 

слънце и следtше купчината конници, 

които се катерtха по каменистия пжть 

нагоре. Кжде е сега тоя римлянинъ? Кж

де ще бждеме ние подиръ осемнайсеть 

столtтия? Кой ще стои изправенъ на то

зи камъкъ? Дали ще застинатъ душитt 

ни като звезди на небето, дали ще го 

Вl!ДИМЪ ние? 
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Мнозина ще помислятъ, че става дума 

:;а Баташки Карлъкъ. Друга,~ ще си П'J

мислятъ пъкъ за тъй наречения в ь нъ

кои географии - Чепеларски Карлъкъ. 

Наистина, безь точно да се опомене, има 

основание да се мисли и едното и дру

гото. 

Думата е за най-високата часп, на це!i 

трзлнитt Родопи. Тамъ гдето величесг

вЕ.нно и горд') стърчи като вtре!-!ъ 

стражъ на роди!-lата обраслиятъ въ вt

ковни гори Перелrи,къ, и гдето остро

връхата Шилеста чука, която гледана 

отъ далечъ прилича на грамаденъ ку. 

пенъ, вири челото си въ небесата. Зз 

този 1,расивъ, но иепознатъ на всички 

кжтъ отъ отечеството ни, rискамъ да на-
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Широка-лжка 
Снимка д-ръ Ив. Попиваиовъ 

КАРЛЪКЪ 

отъ В. КАРОВЪ 

пиша нtколко реда само. 

Загражда се съ долината на Широко

лжшката рtка, отъ северъ, съ тая на Му

гленската отъ югъ, съ Ахжчелебийската 

котловина отъ изтокъ, а на западъ про

дължава и се свързва съ Мурсалица. По 

много пжтища можемъ да се изкачимъ на 

Карлъкъ, но единъ е най-удобн~и.я и най

приятния. Тръгва се отъ Широка-лжк::. 

право на юrъ срещу течението на Р. Лу

ковица, която събира пенливитt си и би

стри като сълза води отъ Карлъка. Оти

ва се по хубавъ широкъ пжть съ много 

малъкъ наклонъ, който напълно съвпада 

съ трасето на държавния пжть: Плов

дивъ-Персенкъ-Передикъ. Върви се не 

повече отъ 4 клм. и се стига въ малкото 



но хубавичко селце Солища. Сгушено 

нъ самитъ по.'!и на Карлъка. Туй, което 

ще направи особено впечатлението на 

посетителитъ, тов'I е неговото чудесно 

разположение и красивата му близка 

околность. Северниятъ му С({.)ЮНЪ е об

расълъ съ китна борова гора, а отъ вси. 

чки други страйи е заобиколено съ л,и

вади, потънали лътно време въ сочна 

зелена трева и изпъстрени съ много

бройни. разноцвътни цвътя. Нагоре пжтя 

продължава малко въ юга-западна посо

ка, но пакъ тъй хубавъ и приятенъ. Кар

т,инитъ постоянно се менятъ, една отъ 

друга по-разнообразни и по-хубави. Не 

се чувствува никакво отегчение отъ пж

туването, напротивъ, то доставя истин

ско удоволствие и наслада. Така се пж

тува около 6 клм. и незабелъзано, пж

тьтъ излазя вече на билото. Тукъ кар

т,ината съвсемъ се промъня. Хоризо=1-

почти винаги въ мъгли, чело на Перели

ка. Обърнемъ ли се на дъсно и устре

мимъ погледъ къмъ него, за мигъ ни за

владява едно безгранично желание да се 

изкачимъ колкото се може по-скоро на 

него. Водими отъ туй желание, продъл

жаваме пжтя си и съвсемъ неочаквано 

за насъ, се изпречва една грамадна по

ляна, такава, каквато човъкъ никога не 

би си представилъ, наблюдавайки отъ 

далечъ Карлъка. Това е Чорика. Съ сту

дениятъ изворъ, чиято бистра като кри

сталъ вода клокочи, и единствената ела 

която се намира всръдъ поляната, съ 

нейната угриженость и самотность. 

Продължаваме пжтя, водими отъ же

.,шнието по-скоро да се изкачимъ на вър

ха. Постепенно достигаме желаната точ

ка. Отъ тукъ вече, гледката е съвсемъ 

друга. За МIИГЪ поне, ЧОВ'ВКЪ се почув

ствува тъй силенъ и могъщъ, че би мо-

тътъ доста много разширенъ, ни дава rълъ да срине всичко подъ краката си, 

възможность да хвърлимъ поrледъ на 

всички страни. Ще видимъ Стара-плани-

1-1а, ще видимъ Пиринъ, ще огледаме цъ

лата Ахжчелебийска котловина, заедно 

съ rолъмитъ и селища наредени бJiизко 

едно до друго по течението на р. Чер

на: Смолянъ, Райкова и Устово, а обър

немъ ли погледа си на югъ, той далечъ 

ще надхвърли граничнитъ планини и пр;~ 

хубаво ясно време, ще се огледа въ ти

хитъ и спокойни води на Бълото море. 

Но като че ли още нъщо има, което ни 

прив.чича и ни кара да вървимъ все на

предъ. Това е намръщеното и потънало 

Народни носии отъ Карлъ,а 

но и едновременно съ туй, чувствува и 

своето нищожество предъ величието н:с~ 

природата и като че ли навежда глава 

за да и отдаде нуждната почить. 

Но съ туй, желанието ни да продъл

жимъ, не се свършва. Напротивъ, отъ 

тукъ се открива нова гледка, още по; 

красива и по омайна. Тукъ вече погле

дътъ ни се приковава о островръхатз 

Шилеста чука. Сега тя е пр~дметъ на вни

манието ни и тя ни кара да изминемъ 

незабелъзано още нъколко километра. 

Стигнемъ ли и на нея, по-наrатъкъ щ~ 

се случи сжщото. Една непрекжсната ве. 
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Село Широка-лжка 

vиra отъ най-разнообразни и красиви 

гледки, ще ни се представляватъ най-не

принудено и ние, не ще пожелаемъ тъй 

скоро да се раздtлимъ съ тtхъ. 

Чиста като сълза студена вода, чистъ 

въздухъ, пространни поляни обсипани съ 

безброй цвtтя, най-разнооfiразни краси

ви гледки, вtковни гори, ето зарадъ как

во Карлъкъ може да бжде обектъ на 

внимание и п<1сещение. Не само туй, но 

и близката и далечна негова околность 

представлява такава разнообразность, 

щото заслужава да с~ посети отъ всt

киrо. 

Може да се 011и,де до Шабаница -
една отъ най-rолtмитt държавни гори, 

кждето е построена rатеръ за обработ

ване на материалитt. Може да се посети 

границата, която не по-малко е интерес

на. Заслужено трtбва да се отиде и до 

„Ледницата" - една забележителность 

за този край. Грамадни пещери, кждето 

се запазва ледъ презъ цtлата година. 

Съ една дума, всичко онова което може 

да ни представи планината, ще го намt

римъ въ Кар11ъкъ. Но трtбва сжщо да 
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отбележимъ, че поради отдаJJеченость и 

слабо досега развитъ туризъмъ, той е 

слабо посещаванъ. MaJJкo еж ония, ко,и

то еж имаJJи голtмото щастие да се лю

буватъ на тия рtдки прелести. Досега, 

само вак.~шятъ овчарь, и то пакъ плани

нецъ е ималъ туй рtдко щастие, да б;r,:

де постояненъ обитателъ на 11ия красиви 

покрайнини, кждето лtтно време много

бройнит·в му стада рупатъ зелената тре

ва и пиятъ студената вода, а по обtдъ 

пладнуватъ подъ дебелитt сtнки на сто

летнитt ел:-1. Туристическото д-во въ с. 

Jllирока-лъка въ желаНJието си да създа

да по-добри условия за пренощуване въ 

Карлъка и съ туй да улесни желающитt 

любители да го посетятъ, туй лtто ще 

построи собствена хижа. 

Ето защо, азъ си позволявамъ да по

желая, щото следъ изграждането на хи

жата, красивитt чукари и пространитt 

поляни на Карлъка, непрестанно да бж· 

датъ огласявани отъ веселия смtхъ 11 

мощното „ехо" на стари и млади люби

тели на природата, отъ близки и далеч

ни краища на отечеството ни. 



Фиr. 1 

ВИСОКОПЛАНИНСКИ ЦВDТЯ 

Всtки туристъ знае, че нtма по-кра

сива r-ледка презъ юний отъ една висо:,о 

планинска поляна, надъ 2.000 м. височина. 

Всичко цъвти! Цtлата поляна се пре

връща въ живъ коворъ съ чиста зелена 

основа, изпъстрена съ безброй разно 

обагрени rолtми петна - високопланин

ски цвtтя. Tt винаги се явяватъ масовJ 
н тукъ тамъ срtдъ този п ьстъръ коворъ 

стърчатъ групи отъ по-високи рtдки ра

стения, които привличатъ отъ далечъ 

любопитното око на туриста, но той не 

ги Ki'rlCa, а само се любувз на тtхната 

красота. 

Въ нашитt планини, надъ горната 

граница на гората, има около 230 високи 
планински растения, които почти не сли

:,атъ подъ 2.000 метра височина. Повече
то отъ тtхъ образуватъ високо планин

скитt ки,1ими, понеже се явяватъ въ видъ 

на туфи. Нtкои отъ тtхъ C<'fi отъ чистъ 

български произходъ, има ги само по 

пашитt високи планини. 

Такъвъ е Dianthus microlepis, ви с око

п л а н и н с ки я т ъ к а р а м ф ил ъ, кой. 

отъ АЛ. РАДОСЛАВОВЪ 

то е украсата на скалнитt поляни по Ви

тоша, Рила, Пиринъ, Осогово и Централ

ния Балканъ. Отдtлното растение е не

взрачно съ малкото си свtтло розово 

цвtтче и крехкото си стъбълце, високо 

2-3· см: Отдtлно то би загинало и 
затова образува туфи: коренътъ му се 

разрасrва и поникватъ едно до друго 

безброй отдtлни растенийца, които мо

rатъ да образуватъ rол-hма туфа съ ро

зова багра. Така, живущъ въ сдружение, 

Бисокопланинския карамфилъ е добре за

щитенъ срещу снtrоветt, студа, вtтро

nетt и твърдо устоява сухостьта. Туфата 

напива водата и влагата като rжба и 

бавно я изпуща. Нашиятъ ю:.рамфилъ 

външно много прилича на алпийския 

D i а n t h u s g 1 а с i а 1 i s фиr. 1, кой

то следва топящитt алпийски снtrове и 

ледове, само че нашиятъ карамфилъ об

разува по-rолtми туфи. 

По-rолtмата часть отъ високопланин

скитt цвtтя образуватъ такива туфи и 

така тt по.добре еж защитени срещу не

блаrоприятнитt условия. Такива pacre-
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Фиr. 2 

Долу фиr. 3 

ния Ci'l'i разнитъ видове к а мен о лом

к и, каквато е Saxifraga bryoides (фиг. 3), 
тя образува туфи съ СВЪТЛО·Ж'Ь,JJТЗ багра 

по к.аменливитъ мъста въ висопланин

ския поясъ на Рила, Пиринъ, и Центрзл

l-!ИЯ Балканъ. А въ края на прол·вп,rа и 

презъ лътото по сухнтъ варовити скал,1 

п:1 Родопитt. (по Червената стена и Мfр

салица), Пиринъ и Алиботушъ цъвти и 

образува желти петна по скалитъ наш~н

ската каменоломка - Sax. Ferdinandi Coburgi 
Не по-малка украса еж и туфитъ на 

ок л о па (Androsace) фиr. 2 за варовититt 

с~·али на високитt. ни Пi!анина съ б.педо-

розовитt. (:И цвътчета. 

Изъ влажнитъ каменливи и скални 

поляни и въ търнищата на Витоша и 

.цругитъ ни планини расте план и н

ския божуръ - Витошкото лале (фиr. 4) 
Trolius europ. Съ rолtмитt си желти 

цвътове той краси високитъ поляни и 

привлича не само насъкомитъ, но и хо

рата. За жалость това хубаво високо

планинско цвъте много на ръдко се сръ. 

ща изъ Витоша. То крие защитата въ 

себе си, сокътъ му е отровенъ, но човъ

кътъ отъ нищо не се бои. Красятъ се ви

соко планинскитъ ливади на Витоша и 

другитt, ни планини отъ огнено черве

нитt., голъми цвътове на н е в t, н а, 
омай ни ч ето Geum coccineum ; а 

единъ неговъ събратъ Geum bulgaricum, 
само че съ желти цвътове и декоративни 

листа краси скалнитъ поляни на Рила 11 
никi'l'iде другаде по свt.та. Торфищата и 

мочурливитъ ливади край езерата на Ри

ла, се разхубавяватъ и от ь друго нъжно 

цвъте„ което е чадо на най-високата ни 

планина. Това е божествен ат а 

иrликa-Primttla Deorum, фиr. 7 която обра
зува цъли ковори съ тъмно виолетовиrъ 

си цвt,тове. А колко еж ненагледни тъм

но синитъ килими на т и н тя в а т а 



Фиг. 5 Долу фиг. 7 
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Gentiana verna фиг. 6 по Витош. плато·, кои
то за жалость много намаляха. Изъ 

стръмнитt. каменливи поляни, най-често 

срt.дъ смриковитt. храсти на Витоша и 

друrитt. планини, се Mi'rlдpи ведрица-:-а, 

к а н д и л к ат а съ увисналитt. си злато

жълти цвt.тове. Това рt.дко цвt.те расте 

само по нашитt. високи планини. Най

красивuто нашенско планинско растение 

е HaЬerlea rhodop., фиг.5 чийто слава е минала 
далечъ rраницитt. на нашето отечество и 

се отглежда въ много градини на западъ. 

Това растение е едно голt.мо украшение 

съ бледо виолетовитt. си цвt.тове за ска

литt. на Срt.днитt. Родопи и на Цен. 

тралния Балканъ. То слиза, обаче, и по

ниско, дори до rp. Ловечъ. Да не rов ,)

римъ за царицага на алпийскитt. ни цвt.

тя балканската звезда е де .п

в~йсъ, украсата на варовититt. скали на 

Пиринъ и Централния Балканъ. Това ра

стение е добре известно на всt.ки ту

ристъ. 

Високопланинскитt. растения трt.бва 

.ча се пазятъ. Т-h Cil'i не само красотата 

н:; нашитt. високи планини, тt. сж важни 

и въ научно отношение; а ония растения, 
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Ледниково лютиче (отъ 1\ппитil) 

които образуватъ туфи, задържатъ вла

гата и не позволяватъ скалнитt. поляни 

да се обръщатъ въ пустинни мt.ста. Осо

бено тр'l:,бва да се пазятъ ендемититt., 

тt.зи които иматъ за отечество само Бъ 71· 

rария; тt. изчезнатъ ли веднажъ, заrи

ватъ вече завинаги. 

Туриститt. моrатъ да бli'iдатъ стражъ 

на ръдкитt. ни и красиви растения, както 

и на всичко хубаво и полезно, което 

крие родната ни природа. 

Бълrарскитt. туристи образуватъ ор-

1 анизация, която не само че е народна, 

групира и обединява всички младежи и 

възрастни, но е пропита съ социални 

принципи - грижи се да създаде за бъл. 

гарското общество по-добри бi'rlдни дни, 

като залесява еднообразнитt. пустинни 

хълмове, строи Пi'i'iтища и хижи изъ пла

пинитt. и спомага за тt.хното изучаване. 

Туристическитt. организации разхуба

бяватъ България и ние твърдо вt.рваме, 

че туриститt., като се опратъ на закона 

за защита на родната ни природа ще на

мt.рятъ срt.дства да се спре опустоше

нието на хубавитt. и рt.дкитt. ни рас ге

ния, особено на ония, които сж енде!Уlити. 



Прол-\;ть подъ Дупнишка Рила 

Снимка Н. Миронски 

ПАЗАРЪ-ДЕРЕ 

отъ ст. поповъ 

Не е връхъ и не е ш~анина, а пла

нинска долина - символъ на нашето не

щастие въ планината. 

Днитt. на Великдена ]931 r. искахме 

да използуваме за едно преминаване съ 

ски отъ долината на Бистрица надъ Дуп

ница презъ високата долина на Пазаръ 

дере и Дамга въ хижата Скакавица. 

Като че JIИ никой не може да се по

хвали съ това дt.ло и ние искахме да 

бждемъ първитt.. 

Дупнишкиятъ хотелъ напуснахме 

следъ полунощь и тежко натоварени 

поехме пжтя за Бистрица, клатени отъ 

сутрешния вt.търъ. Бt. тъмно и Рила ни 

се струваше като тъмна маса, царство 

на неизвестното, предъ което като бt.

ли петна се люшкаха разцъвтt.литt. се 

дървета въ до.,шната. 

Отъ Бистрица тръгнахме на разсъм

ване и - следъ И'зкачване на стръмната 

пжтека до входа на долината - се из. 

правихме предъ сн·вжнитt. върхове въ 

Еасъ с.1ова. 

Споредъ указанията на селянитt. до 

Пазаръ дере имаJю 4 часа. Ние смt.тах

ме шесть и мислt.хме, че къмъ 3 ч. сл. 

пл. ще бждемъ на Дамга, за да се спу

снемъ въ хижата. 

Мислt.хме, но . . . стана другояче. 
Защото до Пазаръ дере не еж 4 часа, 

даже и лt.тно време, а още по-малко се

га, когато носt.хме и скитt. на гърба си. 

И защото не винаги времето е това, въ 

което овчаритt. слизатъ съ овцитt. си. 

И защото най-после ние сбъркахме още 

въ началото пжтя и взехме излишно въ 

лt.во, което само ни позволи да изгле

даме долината до нейното дъно, изглеж

дащо безкрайно. 

Отъ една кошара гледахме снt.жнитt. 

чела на Поличитt., които се издигаха неиз

мt.римо високи и стръмни като ледени 

стt.ни. Скоро ГИ' обвиха мъгли и пове

че не ги видt.хме. 

Напредвахме по тt.сната пжтека въ 

нейното дъно, които въ нt.каква неосве- гората и скоро се отзовахме предъ ка-

тена синкавина си шепнt.ха нерабрани за мъни и тt.сни, скалисти брt.rове на pt.-
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ката. Погрtшно вървtхме по лtвия 

брtгъ - истинската пжтека вървtла от. 

CJ)CЩl. 

И се,а започнахме едно катерене въ 

снtгъ, съ ски на гърба, което ни отне 

близо цtлъ часъ. Най-после излtзохме 

въ по-обширна и равна долина, въ коя

то имаше вече снtгъ и можехме да сло

жимъ скитt. 

Всичкото време ни мам:вха нtкакви 

стжпки, изглежда на нtкого, който самъ 

не е знаелъ пжтя. Но скоро и тt пре

станаха и ние трtбваше безъ посока да 

напредваме по самата покрита рtка на

горе. 

Теренътъ се промtни и стана стръ

менъ. Едва можахме вече да вървиме съ 

скитt нагоре и трtбваше да прилагаме 

стълбитt - най-уморителната ски-тех

ника. 

Спрtхме до единъ водопадъ въ снt-

Долината на Бистрнца Сн. Ст. Псnовъ 
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га, който тука бt дълбокъ, за да обtд

ваме. Падна тежка мъгла, която забули 

всичко. 

Когато поискахме да продължимъ на. 

горе - трtбваше да бързаме, защото 

стана много студено - се оказа, че сме 

предъ една стtна, по която не можахме 

да минемъ съ скитt си при никакви тех

ника, сили и способности. Поради мъ

глата не можахме да виждаме нищо на

около си - нито въ лtво или дtсно, от

предъ или отзадъ, горе или долу: бtхмс 

въ нtкакво сиво пространство, потънали 

като че въ снtгъ, вънъ отъ който не 

различавахме нищо. 

Заваля снtгъ и задуха силенъ вtтъръ. 

Надушвахме началото на буря. 

Часътъ бt вече три. Ние не бt.хме 

излt.зли още отъ зоната на горитt, зна

чи въ най-добрия случай бtхме на висо

чина 1700 м. До върха Дамга имаше 

с,1едователно още >.1инимумъ 1000 метра, 

което · при тtз:-1 обстоятелства прзвеше 

ходъ _:най_-малко отъ 5 часа, или на вър
ха не можехме да бждемъ въ никой 

случай по-рано отъ 8 часа, дълго следъ 

като нощьта е припаднала надъ планина

та. За хижата да не говоримъ - не се 

знаеше дали въобще ще я · нам-r,римъ въ 

нощьта. Ако обстоятелствата се влоше

ха или станеше минималното нещастие, 

даже и счупването на една ска, бъше ни 

ясно какво ни чакаше. 

Предъ 11змжченото ни съзнание се 

представяха разни картини на неочаква

но чудотворство, за да се измъкнемъ 

отъ дупката, въ която бt.хме попаднали. 

Но усилващиять се в·втъръ и брулещиятъ 

·въ лицето снъrъ ни Еръщаха скоро къмъ 

неумолимата действителность и подсказ

ваха какво трt.бва да се прави. Имаше 

едно единствено разрешение при тъзи 

обстоятелства и никакво друго,, около 

което напраздно се суетехме: назадъ! 

И противъ волята си, безъ · желание, 
ние го вземахме въ .убеждението, че то 

бt. неизбt.жно и че сждбата ни не желае 

да се промt.ни. 

Надолу скоро се отскубнахме отъ бt

лата примка и намt.рихме нашитt. следи 

въ долината, отъ · Ki'i'iдeтo достиr·нахме 



гората, мъкнейки се съ тежкото чувство 

за несполука. 

За първи пжть съ приятели Радевъ 

преживt.хме връщане въ планината, кое

то ни се налагаше съ една сила, на коя

то можехме да противопоставимъ само 

безумие и което връщане не можеше да 

се избt.rне даже и да бt.хме заложили 

живота си. Това разбрахме особено яс

но, когато следъ една година - слизай

ки отъ Калининъ връхъ - пжтьтъ ни 

водt.ше презъ Тиха Бистрица надолу. 

Азъ вървt.хъ съ напрегнато внимание 

за да установя Kli'iдe точно сме се вър. 

нали и защо и дали връщането не е би

ло излишно уплашване. 

Дълго трt.бваше да се втренчвамъ 

обаче за да отгатна мt.стото па неспо

луката. 

Тиха Бистрицз е широка тераса подъ 

Пазаръ-дере, кждето ръката действител

но не се чува поради равния наклонъ. 

Но веднага следъ това, като се промък

не презъ мочуритt., водата се спуска 

стръмно между камъни и скали къмъ 

втората си тераса. На това мt.сто пжте

кзта се издига високо на лt.вия брt.rъ 

нздъ скалитt. и после непрекli'iснато дър-

жи надъ ръката, за да се спусне после 

въ серпантини въ ropaтL 

Точно на това мt.сто щt.ше да бжде 

нашата катастрофа. Пжтеката ние сме из 

губили още предъ първата тераса и ко

гато е трt.бвало да се изкачваме къмъ 

самата Тиха , Бистрица, сме се залостили 

въ ущелието на ръката, което никога не 

можехме да изкачимъ съ скитt.. 

Нашето нещастие обаче, тогава не 

свърши съ връщането. Върху развалено

то настроение се прибави и подигравка

та на планината. 

Когато достигахме края на долината 

надъ селото Бистрица и се обърнахме да 

изгледаме за прощаване планината, ви

дt.хме жестоката ирония на нейната про

лt.ть: облацитъ се вдигаха отъ снt.жни

тt. върхове и последнитt. отново заблt.

стt.ха въ снt.жния си разкошъ, още по 

царствени и още по непрестi'i'iпни, от

блъснали леко нашето нападение. 

Следъ тази подигравка ние нt.махме 

настроение ,цаже и да гледамr искрещо

то пролt.тно небе, на което една следъ 

друга заблt.стяваха звездитt.. 

Така Пазаръ-дере стана символа на 

нашето нещастие въ планината. · 

В1срхъ Триrлавъ, по случай устройванияtизnетъ отъ Съюза до Словенсннт11 f\лпн 
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АЛЕКО И ТУРИСТИТЪ 

Ц·вли 41 ГОДИНИ НИ Д'ВЛЯТЪ ОГЪ ОНН 

бележитъ день за българския туризъмъ, 

отъ деня, когато видниятъ писатеш, Але

ко Константинов!:>, дълбоко почувству. 

валъ хубоститt. на българската природа, 

нададе мощенъ зовъ къмъ всички, кон

то биха желали да напуснатъ прашния 

r радъ и да потърсятъ душевенъ покой и 
чисто наслаждение въ дивата пре.JJесть и 

пораждающето величие на нашата чудна 

природа. И знаейки, че такова едно вачи-

1-iание, за да жив·ве и крепне срt.дъ на

шата действителность, трt.бва да получи 

своето кръщение непосрt.дствено отъ 

източника си - отъ природата, той кани 

въ своята Покана всички, които иматъ 

здрави крака и бодъръ духъ, да се отзо

ватъ на голt.мия връхъ на Витоша -
Черни връхъ, кждето ще си дадатъ тър

жествена дума за 6;,;да дейность въ по

. 1ето на туризма. 
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отъ Д-РЪ Б. КОВАЧЕВСКИ 

Трt.бваше пакъ Алеко да посочи на 

българската природа, която по хубоститъ 

си може да се сравни съ швейцарската. 

Неговиятъ подлистникъ „Какво? Швей

цария ли?" - описание на първата екс
курзия следъ основаване на Д-вото до 

Погановск•1я манастиръ, сrушенъ въ под

ножието на живописното Ждрело - про

лома на буйно шумящата и пенлива Ерма, 

притисната отъ високи скали, чиито вър

хове високо се открояватъ въ синьото 

небе, е д1шенъ перлъ въ нашата лите

ратура, химнъ на нашата природа. Не на

праздно Пенчо Славейковъ казва: ,,Кар

тинитt. на българската природа, въ Але

ковитt, очерки, с;,; едва ли не най-хуба

витв поетически картини въ досегашната 

българска лИ'Тература". 

Алеко е чувствувалъ колко много 

тръбва да се работи, за да проникнатъ 

л;,;читt, на нашето дt.ло навсък;,;де, той е 

чувствувалъ, колко много трt.бва да се 

строи, за да не живt.емъ и умремъ „като 

сжщи чужденци" въ тази страна. И той 

казва: ,,Българино, пожелай ми животъ и 

здраве, за да имамъ възможность, да 

вдигна завесата, която раздъля градския 

животъ отъ омайнитъ пре-.лести на на

шата дивна природа и ти ще се влюбишъ 

въ тази природа, както никой юноша, ни

коя не е любилъ". Напразенъ зовъ. Той 

нt.ма възможность да работи за дt.лото, 

което бt.rue взелъ прИсърдце. Жертвiсi на 
нашия политичесr<;.t животъ стана той. 

Но неrовитt. усилия не отидоха напразд

но, не се остави да замре това хубаво 

начинание. То живве, крепне и обгръща 

все повече и повече сподвижници. 

Ежегодното чествуване паметьта на 

Алеко въ деня на неговата смърть и тра

диционния излетъ въ деня на Св. Бого

родица до Черни връхъ, еж нетленната 

връзка между родоначалника и дtлото. 

Голtмиятъ ръстъ на последното и ск;,;по 

пазения образъ за писателя еж живия па

метникъ, който туриститt, издигнаха на 

голtмия чов·вкъ и пИ'сатель . 



Пролtть въ планината Снимка Н. Божиновъ 



осоrово 

отъ АС. ИКОНОМОВЪ 

Между интересниТ'Б излетни обекти, 

ноито биха могли да привличатъ посе

·r ители на нашит-в план>1ни, е и Осогов

ската планина. 

Поради естественото си странично по

ложение, което заемз Осогово въ гра

ницитъ на днешна България, поради 

близостыа си съ граничната .зона, днесъ 

Осогово, въпр·вни своята привJ1ъкател

ность, е малко посещавана. 

А това не би тръбвало да б'r'iде така, 

поне за орrанизиранигъ бъ„1rарски ту

ристи. 

Акv Рила, съ своята величавосгь, ако 

Пиринъ, съ своитъ многобройни алпий

ски езера и страхотность, ако Витоша, 

огнището на българския туризъмъ, ако 

Еалканътъ съ споменитъ З'.1 национал

ното възраждане, ако Родопитъ съ свои

тъ въковни гори - представляватъ инте

ресъ за българския туристъ, китната 

Осогово, издигната като въренъ стражъ 
надъ хубавото Кюстендилско 1юле, не-

1,юже да отстжпи предъ своитъ събратя 

по своята красота и прив,лъкателность. 

Осогово, по гърба ·на която минава 

•:асть отъ самата граница съ 1ападната 

ни съседка, представлява добъръ те

ренъ, откриващъ много ВЪЗ\<J·J:кности, 

отъ които любопитното око на ~уриста, 

обичащъ до безrраничность свояга ро

дина, свободно може да хвърли поrледъ 

шщъ планини и ПОJIЯ - отсамъ граница

та - въ свободното българско царство 

и оттагъкъ - въ Македония. 

Гл:1дко закржrленитъ форми, въ rо

,твмата си часть обраснали съ свежи бу · 
ющи, които правятъ така лекъ зъздуха; 

великоJ1ъпнитъ и по.,1яни, покрити съ 

красивитъ планински цвt.тя; ,'!екия те

рснъ, твърде удобенъ за силитъ на всич

ки нейни посетители; з зиме, покрита съ 

снъrъ, съ мноrобройнитъ си ·4алки и го

J1·вми ски-ш1ацове, и, кокетната, незамъ-

1-!има по своята вжтрешна уредба хижа, 

<.гушена всрt.дъ китнитъ дебри, свърза

на съ удобенъ пжть и телефонъ съ Кю

стендилъ, - тръбва да бждатъ призна

ти, като едни отъ rолъмитъ и преимуще

ства, които Осогово предлага на своитt 

гости. 

Лекото възкачване отъ Кюстендилъ 

къмъ планината, по криволичещия Шr'iть 

до хижата (1.640 м. надъ мор. равнище), 

наистина дава възможность на посетате

ля да отбележи нейнаrа красота. Удоб
ниятъ пжть, по който върви излетника, 

незабелязано го въвежда въ самото сърд

це на Осогово - до нейната хижа. 

Отъ хижата, еднодневнитъ излети. 

които моrатъ да се направятъ изъ сама

та планина, даватъ разнообраз.1ето, кое

то допълня първоначалнитt впечатления. 

Непоср·вдствено надъ хижата - 30 ми
нути възкачване, ето Кюнека (2.050 м.) -
представляващъ единъ куполообразенъ 

uръхъ, отъ който се откриватъ въ бли

зость разклоненията на планината, спу

скащи се къмъ р. Струма - къмъ Кю

стендилското поле. Още два-три часа 

пжть, въ бавно, но приятно пжтуване, 

презъ Беrъ-бунаръ, Църни-камъкъ, Шап

ка - незабелязано предъ погледа на за

морения пжтникъ се изпрtчватъ на хо

ризонта българския и сръбски погранич

ни постове на върх~ Руенъ (2.250 м.) -
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първенеца на Осогово, представ.п,шащъ 

отъ себе си едно плато, обрасло съ тре

ва, изъ която едва презъ м. юлий-ав

густъ се показватъ тукъ-тамъ първит'!:, 

цвtтенца. 

Често забулванъ въ мъгли, каточели 

отъ срамъ и мжка, че точно презъ него

вото чело, минава черна граница, която 

раздtля неговит·в вtковни поселници

еднокръвни братя. 

Руенъ, рtдко посещаванъ отъ бъл

гарскитt туристи, наистина представля

ва единъ интересенъ връхъ отъ редица

та наши високи върхове. Панорамата, 

която се открива отъ Руенъ, е така раз

нообразна, която рtдко би могла да се 

види другаде. Да хвърлишъ вол~нъ по

гледъ къмъ свободна България и поро

бена Македония въ пълна ширина, и не

волно сърдцето на туриста се свива отъ 

с1рашна мжка за жестоката игра на сжд

бата, за несбжднати национални идеали. 

1::динъ просторенъ миръ отъ ш1анини и 

ЕЪрхове - на изтокъ: Ри.;~а, Верила, Ви

тоша, Стара-планина; на северъ: Руенъ 

и Парамунъ, Стрешеритt, Църноокъ и 
Патарица; на западъ - въ синевината 

бtлоснtжния Шаръ и Скопска черна

гора; на югъ - Калиманскитt възвише

ния, Плачковица, Голакъ, Малешевията, 

Ь·власица съ Пиринъ и Али бу гушъ и 
тtхнитt безбройни предпланини,·- всич

ки пазещи въ себе си тайнитt на герои•~· 

нитt борби на племето ни. 
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До11ииата на Бистрица и 
вр. Ташъ тепе 

А ето долу бистросгруйна Струма и 

тжжна Брегалница, съ своитt плодород

ни полета и селища, бързо нос,пъ води

тt си къмъ топлия Егей. Устата на зри

теля онtмява! Тежка мжка гнети сърдце 

и душа, и на Руенъ, този вtренъ стражъ 

и съединитель на свободни и поробени 

братя, всtки мълкомъ да~за обетъ, че 

споменътъ за него винаги ще му напом· 

ня дълга къмъ Родъ и Родина. 

На връщане къмъ хижага, бодростьта 

е пакъ налице, защото вtрата, която 

вдъхва Руенъ чрезъ спомена, който на

вtва, е, че ще дойде день, когато бъл

гарскиятъ туристъ свободно, волно ще 

сбходи цtлия този планински миръ. 

Осогово, съ своя първенецъ ви чака! 



ЗАВЛАДЯВАНЕТО НА МАТЕРХОРНЪ 

Презъ 1863 г. се появи за пръвъ шn:ть 

планинарското списание Alpiпe Jourпal, 

органъ на английския алпийски клубъ. 
Още въ предговора къмъ първия брой 

редакторътъ му, констатирайки, че вече 

почти всички алпийски върхове б!iли пре

възмогнати, заключава: ,,Остава ни, оба

че, Матерхорнъ, който всъкога ще ни 

привлича въ швейцарскитt Алпн и кой

·то за въчни времена ще си остане непо

бедимъ ". 
Тия думи, изглежда, еж подействува

ли като позивъ къмъ английскит-в плани
нари, защото още сжщата година се за

почва една сжщинска обсада на упорито 

,отбраняващата се крепость Матерхорнъ. 

Отъ всички страни, и то предимно англи

чани, настжпвали по rладкитъ стени на 

гиганта, обаче, никому той не направилъ 

тая честь да подаде ржката си, за да 

стжпи на неговитt. плещи, като стоиче

ски понасялъ болкитъ на раздиращитъ го 

-остри пикеJш, куки и котки. 

Чарътъ, който тоя връхъ притежава 

'!'ptбвii да е много силенъ, защото впе

чатленията, които той оставя въ всъки 

зритель еж незабравими и толкова трай

ни, колкото е и живота му. 

Масивътъ Матерхорнъ се намира на 

самата граница между Швейцария и Ита

лия. Италианцитt обикновено го нар·и

чатъ Монте Червино. Първит-в опити за 

изкачването му датиратъ отъ 1858 г. и 

еж били извършвани отъ единъ мtстенъ 

човtкъ на име Жанъ Антоанъ i{арелъ 

-отъ Брьой, по народность италианецъ, 

единъ амбициозенъ човtкъ, съ демонич

на душа, подобна тая на сънародника му 

Паганини. Карелъ, или както го нарича

.;ш още м-встнитъ хора „Берсайлйерътъ" 

е билъ по професия ловецъ на диви ко

зи и се занимавалъ само отъ любопит

ство като водачъ на туристи. Постепенно, 

обаче, се увлtкълъ въ планинарството и 

специално по Матерхорнъ дотолкова, че 
изкачването на върха се е превърнало 

въ цель на живота му. 

Опитали се и други прочути на вре

мето си алпинисти и учени съ превъзмог

ването на върха, между които е бю1ъ и 

професоръ Тиндалъ (известенъ съ свои

тt. трудове върху планинскйя магнети

зъмъ) - но все безуспtшно. Въ 1860 г., 

обаче, пристигналъ въ долината Тур

наншъ единъ англичанинъ, на ,-~ме Еду

ардъ Уймпъръ, по занаятие ръзбарь и 

гравьоръ на клишета, който идвалъ да 
дири сюжети за изгледи за едно англий

ско списание. Той не е билъ алпинистъ и 

не е ималъ намърение да се катери по 

върховетъ, още по-малко на Матерхорнъ, 

както той самъ въ своята книга ScramЬ!es 

признава. Уймпъръ е принадлежалъ, на

върно, на нt.кое семейство отъ фантасти

мечтатели, тъй като и неговиятъ братъ е 

нъмалъ друга цель въ живота си, освенъ 

да преживtва и описва опасносrитъ на 

моретата. Това, което е привличало Уйм

пъра въ планината не еж били естетиче

скит'h наслади, а самата опасность въ 

планината. Удоволствието отъ изкачва· 

нето пръвъ на нъкой върхъ, желанието 

да се направи невъзможното възможно и 

едно болно честолюбие еж били еднички

тъ двигатели на тая чудновата, саможи

ва душа. 

Жанъ Ан. Карелъ 
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Гlрезъ 1861 г. Уймпъръ пристигналъ 

пакъ въ Брьой, тоя пlfiть вече съ на'l1tре

ние да завладtе върховетt Вайсхорнъ и 

Матерхорнъ. Едва що дошълъ, обаче, 

узнава, че Вайсхорнъ преди нtко.11ко дни 

е билъ превзетъ отъ проф. Тиндалъ, кой

то ималъ намtрение да се изкачи и на 

Матерхорнъ. Това, навtрно, силно амби

цирало Уймпъра да побърза съ реа.пизи

рането на своя планъ, за да изпревари 

първия. Отъ тоя моментъ името на Уйм

пъръ почнало да се носи по цt.~а Евро· 

па и Америка. Отъ тукъ започва негова

та „кариера". 

Първата задача на Уймпъра била да се 

намtри добъръ водачъ. Като такъвъ отъ 

всички единодушно ~1у с билъ посоченъ 

единъ единственъ: Карелъ. Жанъ Ан

тоанъ Карелъ трtбва да е направи11ъ до

бро впечатление на Уймпъра; чеговото 

здраво тtлосложение и предизвикател

I!ИЯ погледъ му се харесали и той ведна

га направилъ предложение на Карела да 

предприематъ изкачването. Каре 11 !> ClfiЩO 

се съr ласилъ веднага, настоявалъ, обаче, 

да взематъ още единъ съ себе си, безъ 

когото не искалъ да тръгне. Последниятъ 

пъкъ не се харесалъ на англичанина и 

преговоритt били прекlfiснати. Отъ тоя 

моментъ започва тайната борба между 

Уймпъръ и Карелъ, достигаща понtкога 
до лукавство, плитка хитрость, а даже 

комедия, която - за голtмо съжален·1е -
свърши доста трагично. Карелъ се опи

талъ да изпревари и изиграе за пръв ь 

Пlfiть Уймпъра, като тръrналъ самъ 

Въ продължение на нtколко години 

Уймпъръ се се опи.талъ 6 ПlfiTИ, все съ 

различни поводи, да превъ~v~огне върха, 

но щастието не му се усмихнало. Каточе

:1и хиляди невидими plfiцe на гиганта 

хвър,1яли rрадъ отъ камъни по глазитt 

на доближаващитt го смtлчаци. Уйм

пъръ, обаче, ненавиждалъ тия опасности, 

1·ой станалъ най-прочутата и популярна 
фигура въ цtлата долина. Легенди поч

. нали да се свързватъ съ името му, всич-
ки се страхували отъ него, считали го за 

лудъ и никой не е смtелъ да се движи 

съ него. Тогава се е с.11учило това, което 

до тогава се е считало за невъзможно: 

Уймпъръ тръrналъ за върха б~зъ во-

t6S 

дачъ! 

Въ своето усамотение, свитъ въ своя

та малка палатка и въ човалъ за спане 

на 4.000 м. височина, Уймпъръ е прежи

вtвалъ настроения, чиито описания се 

считать за едни отъ най-хубавитt, как

вито алпийската литература въбще при

тежава. Ето единъ ттзсажъ отъ тия му 

описания: 

... ,,Слънцето залtзваше и неrовитt.. 

розови Лlfiчи, смtсени съ синевис~ата на 

J!сдницитt разпространяваха въ околно

стьта една лека виолетова омара до к;,;

дето окото виждаше. Долинитt бtха по

тънали въ пурпурния жаръ, докато вър

ховетt свtтtха въ свърхестественъ блt

съкъ. И когато, сtдналъ предъ входа на 

палатката, наблюдавахъ настlfiпването на 

смрачаването и постепенно около менъ. 

се затъмняваше - земята се изгубзаше 

отъ погледа ми и ми се струваше, че е 

неземна, нематериална, божествена ... 
Алпийска нощь! Абсолютна тишина, тъм

нина и покой ... Свtтътъ бtше мъртавъ, 
а азъ бtхъ нейния единственъ обита

тель". 

При едно отъ тия самотни изкачва

ния, все въ политt на Матерхорнъ и ди

рейки най-уязвимитt мtста за възлаза, 

Уймпъръ се подхлъзналъ и падналъ отъ 

една височина отъ 100 метра вър<у едно 
снtжно поле, пребръщайки се петь-шест1> 

р.v.ти въ въздуха и удряйки си главата 

ту въ .~едъ, ту въ скали, като едва се 

задържалъ на три-четири метра отъ p1i'i-
6a на една тристаметрова ледникова про
пасть. Окървавенъ, съ повече отъ двай · 
сеть рани по цtлото тtло, той паднаJ1ъ 

въ несв ссть и доста дълго време лежаJrъ 



докато дошълъ на себе си. Налагайки съ 

-снъгъ дълбокитъ рани по главата си, съ 

'последни сили и свърхчовъшка воля се 

добралъ въ късна нощь въ Брьой. 

СJJедъ седемь-осемь дни здравето му 

,се възстановило дотоJJкова, че е можелъ 

вече да се движи, и понеже Карелъ се 

т,акъ съгласилъ да го придружава -
предприеJJи едно ново нас rжпJJение към ь 

върха. СиJJна снъжна виелица, обаче, ги 

заставила да се върнатъ. На ' следния 
день, за гоJ1ъмо очудване на Уймпъра, 

~,мъсто Карелъ на врат:па му изтропало 

tдно малко, гърбаво човъче, което идва

по по поржка на Каре,ть, за да му каже, 

че той заедно съ други водачи еж зами

J;али нанъкжде ще презъ нощьта, за да 

,r. о.вятъ лалугери! . . Уймпъръ се въз

мутилъ извънредно много на тая игра, 

сбаче скриJ1ъ своето смущение и предло · 
жиJ1ъ на гърбавото човъче да го придру

жи въ планината, като носачъ на па.1ат-

1<ата му. Търпеливото джудже - той е 

билъ Мейне - възприе110 тая фантастич

на идея, макаръ че никога не бъ ст;у;п

JJало дотогава въ планината. 

Когато двамата се върнали въ Брьой 

nотърсили пакъ Карелъ, надъвайки се, 

че ще да се е наситилъ вече на своя 

,,ловъ на лалугери". За голъмо удивле

ние, тъ узнали, че въ сжщность Карелъ е 

·билъ ангажиранъ отъ Тиндалъ за пред

стоящото му изкачване на Матерхорнъ. 

Съ голъмо нетърпение, подобно на „бе

зумно влюбенъ, очакващъ възлюблената 

<'И", както самъ се изразява Уймпъръ, по-

следниятъ е изчакаJJъ връщането на 

експедицията, отъ която за негова голъ

ма радость узналъ, че тръбвало да се 

върнатъ, неизвестно и до днесъ ,10 кои 

нричини. Самъ ТиндаJJъ му билъ казалъ, 

че върхътъ е неприст;у;пенъ и че се от

казвалъ завинаги отъ неговото по-ната

тъшно атакуване, като още с;r;щата ве

черь си отп;у;туваJIЪ. 

Уймпъръ, обаче, не е билъ на с;,r,що

то мнение и презъ сждбоносната 1865 г. 

пристигналъ пакъ въ Брьой. Той поди

рилъ веднага Карслъ, но не го заваридъ 

у дома. Казали му, че още предниятъ 
день, заедно съ трима другари, тръгналъ 

на своя смътка за върха. Уймпъръ не се 

е отчаялъ отъ това, защото е билъ убе

денъ, че, поради неблагоприятното време, 

нъмало да постигнатъ нищо. Групата 

действите4но се върнала безъ резултатъ 

и Уймпъръ се опиталъ да спеч~ли Каре

ла за единъ новъ планъ, като още сжща

та нощь да опитатъ изкачването на вър

ха не отъ италианска страна, а отъ къмъ 

източната, т. е. откъмъ ледника Теодюлъ. 

Карелъ не се съгласилъ на това, като 

настоявалъ изкачването да стане непре

мънно откъмъ италианска страна. Съ 

свръхчовъшко търпение Уймпъръ се 

подчинилъ на волята на упорития ита

лианецъ, като само му взелъ обещанието, 

че ако не успъятъ да изкачатъ върха 

отъ италианска сrрана, да се опитатъ от

къмъ източната - швейцарската, т. е. 

отъ Церматъ. Доrоворътъ билъ склю

ченъ и Уймпъръ се разплатилъ и освобо

дилъ другитъ си водачи. Презъ деня, 

обаче, той срещналъ двамата братя Ка

релъ съ единъ чужденецъ, носящи н·в

какви барометри и други научни апарати. 

Уймпъръ напомнилъ на Карелъ да го ча

ка въ Брьой, откждето сжщата нощь 

щъли да потеглятъ за върха. Карелъ от

говорилъ, че можелъ да отд·вли са.\10 два 

дни за тоя туръ, понеже се билъ анга

N,иралъ да води една почтена фамилия 

въ долината Аоста. 

На следния день на Уймпьръ разпра

вили най-голъмата новина, че двама1а 

братя Каре:Лъ щъли да водятъ една го
:1-вма компания италианци, между които 

били и известнитt алпинисти Сслла и 

169 



Джиордано, зэ. окончателното изкачване 

на Матерхорнъ. Уймпъръ едва ли не при

паднал·ь отъ тая последна проява на лу

кавство отъ страна Берсайлйера. ,,Какво 

да се прави?", пише той; ,,азъ се при

брах·ь въ стаята си, успокоихъ се съ ед

на пура и почнахъ пакъ да се ровя изъ 

картитt и плановетt, разсъждавайки 

какъ би могълъ да изпреваря италианци

тt. Tt еж си взели едно муле съ прови
зии. Това е една точка, която е въ моя 

полза, защото докато не ги изядатъ -
нtма да тръrнатъ за върха. Докато во

дачитt разследватъ п;у;тя еж необходи

ми най-малко два дни. Отворихъ прозо

реца; върхътъ е обвитъ въ мъгла, още 

една точка въ моя полза. Ще еж необхо

дими най-малко седемь дни до завръща

нето имъ въ Брьой, изчислихъ азъ и ре

шихъ да тръгна едновременно съ тtхъ, 

но отъ източната страна, откъ'vlъ Цер

матъ". 

Пристигналъ въ Церматъ, Уймпq_ръ 
подирилъ водачи и носачи, но не намt

рилъ веднага такива. Случайно срещналъ 

сънародника си Францисъ Джrласъ, съ 

младия водачъ Петеръ Таугвалдеръ, 

които искали да отидатъ изпървомъ са

мо до глетчера Теодюлъ. Уймпъръ ги 

спечелилъ за своя планъ да го придру

жатъ до Матерхорнъ. Тр·вбвало, обаче, 

да намtрятъ още едп~ъ водачъ. За та

къвъ избрали прочутия Церматски во

дачъ Михелъ Кроцъ. Сжщиятъ, обаче, е 

билъ ангажиранъ отъ английския па

сторъ Чар:н.:ъ Хждсонъ за едно опитно 
изкачване на Матерхорнь. Съ Хждсонъ 

пъкъ пжтувалъ единъ младъ, 19-годи

l);енъ англичанинъ на име Хядоу. Уйм

пъръ твърди, че Хждсонъ го е билъ увt

рилъ, че Хядоу се билъ наскоро .Iзка

чилъ на Монъ Бланъ за извънредно 

кратко време и поради това нtмало осно

вание да му се откаже да участвува въ 

тtхната експед1щия до Матерхорнъ. 

На 13 юлий 1865 r. осемь души ПО· 
1еглили отъ Церматъ, за да изкачатъ 

върха Матерхорнъ отъ източната стра

на, отъ страната, отъ която върхътъ се 

смtташе до тогава за абсолютно неуяз
вимъ. Обаче, всички се подчинили безу

словно на авторитета на Уймпъра, който 
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и едничъкъ поелъ отговорностьта за из

хода на експедицията. Водачи били 
Кроцъ и стария'тъ Пстеръ Таугвалдеръ, 
а носачи двата сина на Таугвалдера. Из

качване го се извършило успtшно. Източ

ниятъ скатъ на върха се оказа,1ъ много 

по-лесенъ, отколкото се е предполага

ло. Мtста, които отъ глетчера Фурка из

глеждали непристжпни, се разкривали 

1<ато удобни хребети и площадки, по кои

то могло отчасти да се тича. Поради то

ва веч~рьта при първия бивакъ минала 

при най-весело настроение и до късно 

презъ нощьта околнитt скали еж ехтяли 

отъ пtсни и смtхъ. На 15 юлий се 

разбрало вече явно, че върха ще се по

беди. 

Кроцъ и Уймпъръ просто се над

бtгвали кой да стигне по-рано върха. Въ 

два часа безъ 15 минути свtтътъ лежалъ 
подъ нозетt имъ и гордиятъ Матерхорнъ 

бtше победенъ. Въ това време италиан· 

цитt лазели по гребена на единъ склонь 

много низко подъ върха и се вижда.11и 

като малки черни точки. Уймпъръ и 

Кроцъ размахвали шапки, викали и кър

тили блокове. то·я пжть италианцитt ги 
забелязали, спрtли, обърнали се и уда

рили на бtгъ. Следъ малко почнали сли

зането, което се оказало доста трудно. 

При него се случва известната ката

строфа, която Уймпъръ описва така: 

„Михелъ Кроцъ си бtше оставилъ 

ледокопката на страна и се занимаваше 

съ господинъ Хядоу, като му намtства-

ше краката единъ 

голtма сигурнсть. 

СЛСДЪ другъ за ПО· 

Другъ човtкъ презъ 

това време не се намиралъ въ движение. 

Кроцъ се обърна съ намtренне да на

прави . нtколко стжпки по-низко. Въ тоя 

моментъ Хядоу се подхлъзна и пада цъ

лия върху Кроцъ, поваляйки ro. Чухъ 

какъ Кроцъ ужасенъ извика и полетя 

заедно съ Хядоу надолу. Въ следния 

моментъ бидоха повлtчени отъ t1i'i'iжeтo 

Хждсонъ и лордъ Джгласъ, които стоя

ха близо единъ до другъ. Между трима

та вжжето не бtше опънато. Кроць има

ше добра позиция до една скала и може

ше да задържи падащиятъ, ако бtше 

забелtзалъ опасностьта. Но той бt съ

вършено изненаданъ. При вика на Кроцъ 



стариятъ Тауrвалдеръ и азъ се хванахме 

здраво за скалитt. и вi'fiжето помежду ни 

бt.ше здраво опънато. Поради това Bi'i'i· 

жето се cкi'fica между лордъ Джrласъ и 
Тауrвалдеръ и ударътъ почувствувахме, 

каточели да бt.хме единъ. Нарочно се 
впущамъ въ тия подробности, за да до

кажа, че позицията на повечето отъ насъ 

не бt.ше лоша и мt.стото - не особено 
опасно. Самиятъ Хядоу се подхлъзна на 

съвършено добро мt.сто. Всичко това 

стана само за единъ миrъ. 

Нt.колко секунди още виждахме на

шитt. нещастни спi'fiтн1щи да летятъ n:> 
стръмнината надолу, преобръщайки се 

пt.колко пжти въ въздуха и удряйки се 

отъ скала въ скала, до като единъ по 

единъ се загубиха отъ очитt. ни, въ една 

пропасть около 1.200 метра подъ насъ ... 
Почивайки си подъ скалистия rребенъ 

внезапно се яви високо въ въздуха една 

грамадна небесна джrа, отначало почти 

безцвt.тна, но все по-ясно очертаваща се. 

Ние се почти уплашихме, когато отъ 

дветt страни на джrата израстнаха два 

кръста, които всt.ки моментъ ставаха 

все по-ясни. Съ очудване наблю.:з:авахме 

това небесно явление, което ни се стру

ваше като предвестникъ отъ нt.какъвъ 

чуждъ свt.тъ. Ако Тауrвалдеровlf не бt.

У.а ги видt.ли преди менъ - не щt.хъ да 

повt.рвамъ на сt.тивата си. Тв бt.ха твър

до убедени, че тия знаци бt.ха въ връзка 

съ нещастната случка и гледаха като 

хипнотизирани. Това бt.ше една колкото 

страшна, толкова и великолепна картина, 

която никога не ще забравя, но се рад

вахъ, когато последната . се стопи посте

пенно въ леката мъгла, защого ни отвли

чаше вниманието". 

Следъ единъ ужасенъ бивакъ презъ 

пощьта, на следния день жалкиятъ оста

тъкъ отъ групата се върнала зъ Цер

матъ. След ъ н t. колко дни тру

поветt. на пострадал и т t. (съ изклю
чение тоя на лордъ Джrласъ, който ни

кога не е билъ намt.ренъ) били докарани 

01ъ ледника подъ Матерхорнъ и заро

вени въ малкитt. гробища на Церматъ. 

Тt.хнитt. гробове и до днесъ еж пред

метъ на любопитство отъ страна на всич

ки пребиващи курортисти и преминава

щи туристи. 

Шумътъ, който това изкачване на Ма
терхорнъ и нещастниятъ му край предиз

викали на всt.кжде, билъ r р а м а д е н ъ. 
Р а б о т а т а о т и ш л а и до сждъ, но 

сждътъ, следъ изслушване показанията 

на Уймпъра, .Тауrвалдеритt. и вещитt. 

лица-алпичисти и водачи, освободилъ 

отъ отrоворность, по недоказа1исть на 

обвиненията, и двамата. 

Съ това кариерата на Уймпъръ се 

свършила. Той изчезналъ отъ повърх

ностьта на свt.та за дълго време, за да 

се появи по-късно нъкжде изъ Греюrан

дия. Презъ 1911 r. той умрt.лъ на 71-rо
дишна възрасть въ пълна мизерия въ 

една английска лудница. 

Самиятъ върхъ Матерхорнъ е трt.бва

JЮ въ течение на времето да отстжпи 

славата си на непристжпенъ връхъ. 

Днесъ по най-труднопроходимитt. части 

еж поставени телени вжжета и други 

улеснения, така че сжщиятъ се счита 

вече за едщ1ъ срt.дно-мжчно достжпенъ 

връхъ. Слави се само още съ високитt. 

такси за „необходимитt." по предписание 

на Швейцарски алпийски клубъ двама 

водачи и единъ носачъ на човt.къ, чиято 

такса не е по-малка отъ петь до шесть 

хиляди лева. 

Отъ нt.мски : инж. Х. Броксъ 
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ДУХЪТЪ НА ПЛАНИНАРСТВОТО 

Онованията и смисълътъ на наш.па 

дейность въ планинитъ не моrатъ да б.v.

датъ нито конкретно дефинr1рани, нито 

пъкъ можемъ да мислимъ, че нъкоrа ние 

ще смоrнемъ да надникнемъ въ човъш

ката душа до тамъ, че да изведемъ абсо

J, ютни закони, разкриващи разнообразнн

тъ и сложни прояви на ЧОВЪШКИЯ духъ. 

Винаги ще има хора, чиято душа ще 

б.v.де по-сложна и по-боrэта отъ тази на 

тъхнитъ духовно най-близки хора, както 

всъкога ще има и времена, когато чо

r,·tшкиятъ духъ ще се домогва до откро

вения и истини, които за голъма часп, 

QТЪ съвременицитъ ще бжда r ь чепонят · 
IIИ И ЧУЖДИ. 

Затова, всъкога, всъки ще съзерцава 

свъта споредъ богатството и сложн·остьта 

на своята собствена душа и никога пре

;кивъванията и о rнасянето къмъ .·въта 

на двама души н вма да б.v.датъ еднакви. 

Всъки ще носи въ себе си тревоги и тре

пети, които ще б.v.датъ само негови, кол

кото сродни, дори еднакви, да изrлеж

датъ тъ съ тъзи на неговит·в близки. И 

нашитъ малки планински общества идатъ 

да покажатъ, само, че има духовно срод

ство между хората, но - че никога една 

душа не ще може да заговори на ~pyra 
като съ себе си. 

В с ъ к и о т ъ н а с ъ, в ъ п л а н и н а -
т а, е с а м ъ в с р ъ д ъ о б щ и т ъ п р е -
живъвания и радости: всъки 

т ъ р с и, в ъ с .v. щ н о с т ь, д а н а м ъ р и 
въ одухотворения планински 

свътъ образа на своята соб

с т в е н а ду ш а, а в ъ т а й н а т а, к о я -
т о к р и е п л а н и н ат а - и л ю з и я т а, 

че тамъ ще догони недостижи

м о т о и б е з с м ъ р т н о т о. 

И тамъ, всръдъ планинитъ, пром·вняй

ки нашия погледъ за живота, възврьщай

ки се отново къмъ красивата въра на ми

налото, когато душата на вселената не 

бъше отречена, ние - жертви, може би 
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отъ Д-РЪ ИВАНЪ ПОПИВАНОВЪ 

на новъ анимизъмъ и на нова романти

ка - насочваме нашия духъ, съ цената 

на едно трагично рзздвоенис, прев ьзмоr

вайки материалистичното съзнание у 

насъ, къмъ прозрението на единъ свъть, 

който ние виждаме задъ материализ.-1ра

ния образъ на всеJ1ензта. 

И тамъ, к.v.дето всичко днесъ е сведе

но до бездушнитъ закони на материята, 

ние се м.v.чимъ да възкресимъ отново ду

шата на всемира и да възвърнемъ на жи

вота неговия истински смисълъ и очаро

вание. 

Мамени така отъ иJ1юзията, че се на

сочваме къмъ свъта на безкрайното, на 

въчното, на прекрасното, кждето ще на

мъримъ удовлетворение на въчния купе 

нежъ къмъ неизвестното - ние се насоч

ваме къмъ планинитъ, къмъ върховетъ 

на земята, кждето животътъ се очиства 

и възкръсва, може би, предъ образа на 

една красива смърть. 

Защото, нзистина, ж и вотът ъ, к о й

т о е позна J1ъ смъртьта всръдъ 

тайнитъ на едно планинско 

царство - кждето животътъ и 

смъртьта еж винаги заедно -
с е о сми сля и из д и r а, над ъ о по ш
л е н ат а в с ъ ки д не в н а п роб ле ма

т и к а д о е д н о р а в н и щ е, к о е т о 

п о з в о л я в а д а с е н а д н и к н е т а м ъ, 

кждето кmсоrледото и невежа 

око на друrитъ не може да над

и и к не. 

Затова ние - смирени покпоници на 

една планинска реJ1иrия - търсимъ, чрезъ 

напрежението и изнемогата на духа въ 

планинитъ, да проникнемъ въ тайнитt. на 

оня свътъ, Kli'iдeтo духътъ, безпокоенъ и 

'!'ръпенъ, на'l1ира своето велико осжще

С",вяване. 

Така ние догонваме „нашзта последна 

радость", която е и „наше последно лю

бопитс rво". 



ПЛАНИНАРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИ Е Б. Т. С.? 

Увъренъ съмъ, че подобенъ въпросъ 

не е било нуждно да си задаватъ създа

телитъ на туристическото движение у 

насъ. Красноречивъ е факта, че още пре

дн 40 год., когато незабравимиятъ Алеко 

отправи чрезъ колонитъ на в. ,,Знаме" 

известниятъ на всички ни позивъ до со

фиянци, той ги подкани да изкачатъ Чер

ния връхъ, а не на изJ1етъ нъкжде до.1у 

изъ низинитъ. 

Още тогава Алеко опредъля, че „не е 

достоенъ да стане членъ на туристически 

I<лубъ, онзи, който не може да се ка,1и 

поне на Черния връхъ". Ето колко ясно 

с неговото, тогавашното отношение къмъ 

туризъм~. 

Създаденото презъ 1899 г. Българско 

туристичес,{о дружество, въпръки наиме

нованието си, е планинарска организация . 
• Т:есно обяснимо. България е планинска 

страна. Планинитъ заематъ 600/о отъ ней

ното пространство.1) Бълrаринътъ има 

особено силни връзки съ планината, i{ОЯ

то бащински го е приютявала презъ въ

кове. Нейниятъ внушителенъ образъ е 

отразенъ навсъкжде въ народния епосъ, 

въ народнитъ пъсни. Въ ония години, 

когато бъше поставено началото на ту

ристическото движение у насъ, туризъ

мътъ имаше съвършенно друго значение 

и не се практикуваше съ всички видове 

превозни сръдства и удобства както 

днесъ. Наистина устава на Б. Т. Д. опре

дъляше въ чл. 1, буква „а", че „друже

ството има за цеJIЬ да насърдчава въ 

България планинарството и туризъма". 

Въпръки това, първиятъ елементъ, винаги 

е даваJIЪ единъ строго опредъленъ харак

теръ на Б. Т. Д., сега Б. Т. С., отъ осно

ваването му и до днесъ. 

При така ясно опредъленитъ цели на 

Б. Т. Д. за периода отъ създаването му 

до Балканската война имаме оскждни све

дения, не само за проявената дейность, 

1) Гледай кн. 2 на Б. Т., rод. ХХVШ, 

стр. 42. 

отъ ПРОФ. ВАСИЛЪ ЗАХАРИЕВЪ 

но главно за неговия характеръ и за 

начина по който е тълкувана визираната 

по-горе точка отъ устава. Следъ тази 

война, презъ време на която дружество

то преустановява дейностьта си, започ

ватъ да се обаждатъ нъколкото тогаваш

ни клонове, въ които проличава стремежъ 

за закрепване и обновление на д-вото. 

Започната наскоро нова война окончател

но преустановява сжществуването на 

Б. Т. Д. 

На XIV съборъ, свиканъ на 16 априлъ 
1921 г. въ София, съ ентусиазъмъ се пµи

СТiiшва къмъ възабновяване дружеството, 

като ясно се опредълятъ неrовитъ нови 

задачи. Спомнямъ си следния куриозъ: 

единъ отъ делега·г~I1'Ъ прави пред.поженис 

д-вото да раб01и за построяване зтбчата 

жел·tзница за Чер,Е1я връхъ. Отговаря му 

се, че 5. Т. Д. има за цель да насърд

чи стремежа на членоветъ си за възкач

ване високитъ пл1.чински върхове, но не 

по този начинъ, който ще насърдчи ~1ър

зела и ще убие „туризъма". Ето че и въ 

този моментъ понятието туризъмъ напъл

но покрива понят..~ето планинарство. 

Въ първата из.1 взла следъ последната 

война книжка на „Български туристъ ", 
редакторътъ на списанието покойниятъ 

С. Д. Скрински, въ програмната си ста

тия „Цель и сръдства на туризъма" каз

ва: Пр·вката задзча на д-вото е да nа

сърдчава въ България планинарството и 

туризъ~1а . . . Значителни резултати C<'r, 

добити вече отъ преследваната цель ... 
възбуди се въ обществото любовь къмъ 

планинскитъ прелъсти, з а т о в а гоJ1ъми 

групи се отзоваватъ на устрояванитъ из

лети КЪМq Т'ВХНИТ'В СН'БЖНИ върхове . и 

хребети; реаленъ изразъ на идеята сж 

I'оставенигв отъ клоноветъ на кръстош,,

ти и планински пжтеки пжт~показатели, 

построенитt вече планински хижи (хи

жа „Скакавица" въ Рила. б. а.) като спа

сителни домове, направени пжтеки по 

планински склонове и непристжпни вър

хове и други туристически придобивки". 
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Любопитно е, че високопланинскитt. хи

жи се опредt.лятъ като „туристически" 

придобивки. А ето какъ редакторътъ на 

официалния органъ на Б. Т. Д. все въ 

сжщия този брой опредt.ля понятието 

туризъмъ - вториятъ елементъ на чл. 1 
буква „а" отъ устава: ,,Туристиката до

сега има за цель още да разширява и 

разпространява познанието на българ

скитt. планини и други бележитости отъ 

българската природа, да подържа при

роднитt. и исторически бележитости въ 

страната". По-нататъкъ редакторътъ съ

общава, че по отношение на „туристи

кэта" било направено много по-малко 

,,отколкото за първата цель" (планинар

ството б. а.). Ето още една важна кон

статация за чисто планинарскиятъ ха

рактеръ на Б. Т. Д. въ тия години. 

Въ следвоенното време понятието ту

ризъмъ и у насъ добива по друго на

пълно уяснено значение. Заговарва се 

за създаване туристическа индустрия за 

стопански туризъмъ, за поставяне нови 

по-широки задачи на д-вото. Ржководи

телитt. на Б. Т. С. съзнавайки широтата 

на така поставенитt. проблеми, държей

ки смt.тка за не ::>тложнитt. нужди на 

момента, за нашитt. домашни нужди и 

специфично . бъЛi·арскитt. условия, · по
ставятъ и тt.зи нови задачи на съюза, 

когото считатъ като едничката подхо

дяща за момента организация годна да 

,и изпълни. 

При тази дейность, чийто резултат1t 

еж известни, не липсватъ и увлечения 

- изпитани туристи предлагатъ на засе

дания на Висшия туристически съветъ 

на Б. Т. С., резолюция относно състоя

нието на пжтищата, които да се приго

дятъ за автомобилно движение, за опре-

дt.ляне наклона на шосетата, за органи

зиране хотелиеритt. и т. н. Но това еж 

увлечения на малцина отъ 

ти", които започватъ да 

туризъма съ собственитt. 

тt.зи „турис

практикуватъ 

си автомоби-

ли. Не трt.бва да се забравя, че имаше 

моменти въ дейностьта на съюза, който 

и на XIX конгресъ презъ 1928 год. въ 

Кюстендилъ бt.ше квалифициранъ като 

чисто планинарска организация (тълку

вание на п. председателя на съюза Ив, 

Раевъ), въ които моменти туристичес

киятъ елементъ далеч ъ н~дхвърляше 

планинарския. 

Въпрt.ки всичко това, времето отъ 

1921 год. до днесъ отбелеза най-твор

ческия периодъ отъ дейностьта на съю

за. Тогава се построяватъ множество хи

жи и високопланински заслони, около 40 
на брой, изъ Рила, Витоша, Пиринъ, 

Балкана. Построява се на в. Мусала и 

първата високопланинска метерологичес

ка наблюдателница на Балканския полу

островъ. Въ трескавото си желание за 

творчество, клоноветt. които еж по-да

лече отъ планинитt., търсейки пжтища 

за пласиране тази енергия, построяватъ 

и нt.колко монументални туристически 

домове. 

Известно е че мнозина отъ основа

телитt., ржководителитt. и дългогодиш

нитt. членове на Б. Т. Д., по-късно и на 

Б. Т. С., еж притежавали качествата на 

изпитани планинари, rокачвали не само 

г.ърховетt първенци на нашитt. плани

ни, но и тt.зи на Швейцарскитt.. и Ба

варскитt. Алпи .Следователно притежа

вали еж качества и на добри алпинисти, 

безъ да еж счита.ли за нуждно да . из
тъкватъ и подчертаватъ и тази своя опит

ность. 

Въпрtки наименованието си и вре· 

менни увлечения на нt.кои отъ ржково

дителитt. си, Българскиятъ туристически 

съюзъ по общитt. линии на своята дей

ность, както и по напълно уясненото от

ношение на значителна часть отъ члено

встt си, а и поради · тtхната индиви
дуално планинарска дейность, е билъ и 

ще пребжде като планинарска организа

ция. 

СЛЕДВАЩАТА КНИЖКА 6 НА СПИСАНИЕТО, ПОСВЕТЕНА НА ПИ
РИНЪ, ЩЕ ИЗЛъЗЕ ВЪ НАЧАЛОТО НА МЕСЕЦЪ ЮЛИЙ ВЪ. СПЕ
ЦИАЛНО ИЗДАНИЕ. Приемането на всъкакви материяли се приключва 

най-късно до 25 юний , 
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АЛПИЙСКИ ПИСАТЕЛИ (4) 

КАРЛЪ БЛОДИГЬ 

Алпинистътъ и писательтъ Карлъ Бло

дигъ се различава коренно отъ всички 

други, които разгледахме и многото, 

които ще останатъ неизвестни за стра

ницитi; на списанието. 

По право, Карлъ Блодигъ не е писа
тель, още по-малко отъ ранга :ia единъ 
Оскаръ Ерихъ Майеръ или Ойгенъ 

Гвидо Ламмеръ. Неговата книга „Чети. 

рихилядницитi; на А,1питi;" (Мюнхенъ 

1923 г.) е въ сжщность една сбирка отъ 

описания на изкачвания въ Алпитъ, въ 

които може да се намърятъ много мал

ко елементи на художествено предава

не преживъването въ планината. Ако 

може да се направи нъкаква разлика 

между писатель и „описатель", то Бло

дигъ, безспорно, е отъ последнитъ. Въ 

неговитi; описания липсва всъкакъвъ 

опитъ да се отклони отъ конкретното 

протичане на събитията, тъй както фак

тически сж прежив½,ни - никаква ду

ховна страна на сжщитъ, никаква ху

дожествена украса. Въ замъна на това, 

обаче, тия прости на гледъ ~з.1Jетни опи
сания сж почти класически въ алпий

ската литература, защото сж образецъ 

на истинско планинско описание, което 

се стреми да остане върно на външната 

фактическа страна на събитията и чисто 

и просто да възпроизведе отново обста

новката, протичането и дейностьта презъ 

време на планинското изкачване. 

Книгата на Блодигъ е назована „ Че
тирихилядницитi; на Алпитъ". И наисти

на въ нея сж наредени описанията на 

всички алпийски върхове, които иматъ 

височина 4000 метра и липсва всt.какъвъ 
връхъ, който е подъ тази „фатална" ви

сочина. Може да се спори много, дали 

изкачването само на върхове, които над

минаватъ благородната височина 4000 м. 
е нt.какво планинарство, щомъ като не

говата вжтрешна цель е ограничена до 

една нищо не значеща цифра. И наи

стина едва ли може да се намi;ри по

клонникъ на планинитi;, КОЙТО сериозно 

и съ минимално оправдание да твърди, 

че ако единъ върхъ има височината 

„само" 3998 м. то той не е цененъ и 

гледката отъ него, удоволствието отъ 

изкачването му нt.матъ никакво значе

ние. Отъ друга страна, никога преживъ

в.ането въ високата планина не бива да 

се опредt.ля изключително отъ височи 7 
ната, която сама по себе си не обуславя 

никакво духовно вълнение. 

И все пакъ, защо между хилядитi; из

качвачи на Алпитt. да не се намъри 

единъ, който да сложи една външна гра

ница на своята дейность въ планината, 

цельта - наистина твърде оригинална 

- да изкачи всичкитt. четирихилядници 

на Алпитi;? Какво отъ това, ако и тази 

цель се постигне отъ нъкого, стига да 

е запазилъ способностьта си за чисто

то въодушевление въ планинитi;? 

Описанията на Блодигъ даватъ мно

го доказтелства за последното, макаръ 

че поетичния елементъ ~ тъй умi;стенъ 

въ всi;ко планинско описанИ'е - е съ

вършено измъстенъ. 

Излетнитi; ,,бюлетини" на Блодигъ 

криятъ една неизмънна схема: обста

новка, общество, време, условия на из

качването, мжчнотии и инциденти, до

стигане на върха, гледката и слизането. 

Нищо повече. 

И все пакъ, когато човъкъ намt.ри 
време да прочете книгата на Блодигъ, 

предъ него израстватъ послед,)вателно 

всичкитt. върхове (надъ 4000 м.) въ Ал

питt. - 69 на брой! - за всt.ки отъ 

които Блодигъ е намtрилъ nъзмож

ность да каже по нt.коя особена харак

теристика и да го запази въ съзнанието 

си като особено явление на планинския 

свътъ. 

Но разказитt. на Блодигъ -иматъ и 

едно друго преимущество - засъгащи 

една 40-годишна дейность въ Алпитi; 

презъ времето на тt.хното завладяванt>, 

въ която участвуватъ и личатъ имена 

като на Пурчелеръ, Ком тон ъ, Д-ръ 

Карлъ Динеръ, Екенщайнъ, Рангетинеръ, 
Кедербахеръ и Д-ръ Юлиусъ Куги - тt. 
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Ci\\ единъ кжсъ история въ Алпитt, отъ 

която може да се научи много нtщо за 

ония години, когато тtзи планини бtха 

напълно завладяни. Въ тtхъ наистина 

не липсва името на никой високъ алпий

ски връхъ и всtки, който и сега иска 

да отива къмъ плэнинскитt висини, мо

же да се осJrаня на преценкитt, които 

Блодиrъ е далъ за „мжчни" и .,лесни" 

покачвания и за прословутитt чобектив

ни" опасности. 

Часть отъ извъннtмскитt алпийски 

срtди не посрещна книгата на Блодиrъ 

съ особено удоволствие и му отправи 

една критика на мtста твърде основа

телна. Когато единъ алпийски писатель 

uтбелtзва, че е отишелъ отново въ Кур

майоръ само за да „сложи единъ четири

хиJrядникъ повече въ торбата", · това 

очевидно говори за една суетность въ 

планината, твърде неумtстна тамъ или 

пъкъ когато самъ си каже, че ще дой

датъ времена, когато ще кажатъ за него 

,,той б·в единъ rрамаденъ планинарь", 

което говори за твърде пресилено само

чувствие - очевидно к р и ти ц и т t ще 

иматъ основание да недоволствуватъ. 

Но и БJrодиrъ трtбва да е ималъ 

1'Ова чувство за себе си, защото въ 

края на книгата е посветилъ една стра

ница на своето планинско вtру:о, въ 

което е казано дословно следното: 

„Наближава деньтъ, когато за мене 

ще казватъ: той бt единъ голtмъ пла

нинецъ и въодушевенъ вести rель на 

красотитt на а л п и й с ки я миръ. Азъ 

бихъ искалъ да не пропусна тази въз

можность, за да изповtдамъ моето ал

пийско вtрую и то гласи: ,,Той се качва

ше на върховетъ, за да се моли". 

Всичко низко трtбва да остане задъ 

насъ, когато ние се приближаваме къмъ 

небето: тамъ подобава само възхище

ние и почить. Никога не можехъ да раз

бера онtзи, които мъкнtха въ планини

тt своитt дребни ежедневни интереси, 

своитt обикновени разговори и - изка

чили се на възвишения връхъ - не се 

стtсняваха даже да си разправятъ ви

цове. Мене всtки връхъ, дали 1-1исъкъ 
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или високъ, ми се струваше като достой

но и чудесно нtщо, пълно съ животъ, 

красота и тайнствена омая, чието раз

булване и проумяване ми бt като най

висшето въ планинарството. Азъ съжа

лявахъ другитt, които гледаха на пла

нинитt само като на катерачни блоко

ве и - върнали се - разправяха само 

за отвtси, връзки, камини и стени. Едно 

тжжно заблуждение е, когато планина

ри ценятъ стойностьта на нtкой rуръ 

споредъ неговата трудность. 

Планинскиятъ свtтъ трtбва да бжде 
схващанъ и обичанъ като цtлос:rь, съ 

отворени очи и чувствуващо с ъ р д ц е 

трtбва да възприемеме животнитt и ра

стенията, камъка и небесната синевина, 

свtтли_ната и баграта, накжсо цtлата 

обграждаща ни природа. И тогава въ 

лошитt тошrи часове, когато не можемъ 

да се изкачваме вече на нико'й сияющъ 

планински тронъ, споменитt за смtли

тt и свободни младежи п;у;тувания ще 

ни стоплятъ и подмладяватъ. 

Защото, покрай външното гледане и 

чисто тtлесната дейность, е все пакъ 

вжтрешното преживяване, което издига 

планинарството неизказано високо надъ 

всички спортни занимания. И както ти

хото и доволно пла rинско езеро отразява 

пурпурния връхъ, следъ като сл ьнцето 

за първото вече е залtзло, така и наша

та фантазия събужда щастливитt вре

мена, въ които подъ синьо небе и зелени 

дървета ние сме се изкачвали аъ светя

щитt планини .. . И още нtщо ми по
дари алпинизма: неразклатимото убеж

дение, сигурното съзнание, че чрезъ не

поклатима воля, чрезъ неарекжснатъ 

стремежъ къмъ една висока цель, и не

достижимото често може да бжде по

стигано". 

Очевидно, Блодиrъ предварително е 

отrоворилъ на критикитt, които му бt

ха после направени. Разбира се, все още 

остава подозрението защо е необходи

мо единъ планинецъ да се моли непре

мtнно надъ 4000 м. Но за насъ поне то
ва нtма значение. 

Ст. Поповъ 



ПЛАНИНСКА ФОТОГРАФИЯ 

Безспорно е, че хората които най-мно

го употрtбяватъ фотографията това сме 

ние: туриститt. Всtки желае да запази 

хубавитt спомени отъ излета въ красота

та на природата. Мнозина желаятъ да 

пресъздадатъ последната въ художест

венъ образъ чрезъ художествената фото

графия. И нищо чудно, че всtка група 

при по-голtмъ излетъ желае да има съ 

себе си и фотографически апаратъ и 

първата мечта. на всtки туристъ е да има 

свой апаратъ и да прави изискани сним

ки съ него. Но художествената фотогра

Ф11я е все пакъ едно изкуство и то не до. 

ста лесно. И върху нея трtбва да се че

те, да се работи, да се постоянствува, как

то върху търсенето на сюжетитt, така и 

върху техническото усъвършенствуване, 

безъ което е немислимъ въ фотография

та художественъ напредъкъ. Безъ работа, 
съ едно механическо само отваряне и 

затваряне на апарата, безъ търсене и уче

не, напредъкъ не ще има никога. Даже и 

когато искате да снимате групата съ коя

то сте на излетъ, пакъ може да се вло

жи съразмtрность и се получи: по-ху

бавъ ефектъ отъ постигнатия преди то

ва, стига да сте размислили, прочели или 

пъкъ видtли въ по-rолtмитt отъ васъ 

майстори - какъ се прави това. Най-мал

кото да има у васъ желанието въ всtка 

следваща снимка да сте крачка напредъ. 

За всички наши другари, които иматъ 

интересъ къмъ фотографията, още въ са. 

мото начало се поставятъ два основни 

и често пжти за тtхъ доста трудни въ

проси: какъвъ апаратъ да си купятъ (или 

съ какьвъ да сменятъ стария) и съ какъвъ 

материалъ да си служатъ, при толкова 

фирми, качества и цени. Понеже тия два 

въпроса еж като предпоставка за пона

татъшната работа въ фотографията, на 

тtхъ ще се спра по-подробно въ тая ста

тия поради rолtмата имъ важность. 

Веднага трtбва да отбележа (а това 

се отнася и за изборъ на материала) че 

болшинството отъ нашитt другари, асо-

отъ НИК. ИВ. БОЖИНОВЪ 

бено въ провинцията, вървятъ като по 

традиция, по старитt и отживtли вече 

времето си разбирания. Фотографическа

та техника се промtни въ последнитъ 

10 години, до неузнаваемость. Старото за
мина за винаги. Всtки сезонъ идва нъ

що ново, което се отлич,1ва по своята 

практичность, евтина цена и безпорни 

преимущества. Това особено важи при 

изборъ на апаратъ. Голtмот11 число отъ 

нашит'!, другари притежаватъ апарати 

9/12 и 6/9. И то съ плаки и матови стък
ла. За обективи не ще rоворимъ, защото 

изтъквайки по-надолу предимствата на 

новитt системи, трвбва да се знае, че тъ 

по начало иматъ много добри обективи. 

Тия апарати имаха единственото пре

имущество, че бtха съ дълъrъ фокусъ, 

нtщо удобно и полезно за туристически 

снимки и че имаха матови стъкла. Но 

последното при навит'!, системи е съче

тано съ модернитt разбирания върху фо

тографията, въ моделитъ за които гово

ря по-надолу, не е вече преимущество за 

старитъ формати и модели. При апарати

тъ 6/9 фокусното разстояние е добро 

за туристически снимки. Тия апарати 

имаха своята смисъль, когато нtмаше фи

носърнести фотографически емулзии 

(плаки и филми) и що годе хубаво уве

личение можеше да стане само отъ rо

лъма плака. Днешното развитие на кино 

индустрията и съ това на фотографиче

ската емулзия, прави да падне напълно 

това съображение. За това тия апарати 

представляватъ вече едно rолtмо неудоб

ство. По причини, които накратко ще из

тъкна. 

Апаратътъ 9/12 не само че - съ хубавъ 

обективъ - е скжпъ, но и материала, 

който употръбява коства много. За да 

направите 12 снимки съ него за плаки 

(които еж много тежки и се избъrватъ) 

ще дадете 90 лева, а за филмпакъ 120 лв. 
Съ сжщитt тия пари при форматъ 6/6 
ще имате 36 или 48 снимки. Самит-в апа
рати еж тежки, а филмитt, плакитt, ку. 
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1'ИИтъ и пр. го правятъ още по-тежъкъ. 

Всъки туристъ знае що значи нъколко 
01<ила повече въ раницата, особено зиме. 

Самото манипулиране съ него е бавно и 

изисква много време. Тръбва да се из

вади отъ раницата, да се отвори, обикно

вено да се закрепи на триножникъ, д11 

се отвори матовото стъкло, да се сложи 

стъкло или филми и тогава да се експо

нира. Толкова много време се губи, че 

мснъ лично ми се е случвало, да пропус

камъ много хубави сюжети, само по тия 

-съображения, особено зиме, когато гру

пата поради студа и в·втъръ никога · не 

~елае да чака.Тукъ тръбва да добавя, че 

-апаратитъ 6/9 безъ матово стъкло, филмо
ви, съ приблизително нагласяване по мст

ражъ фокуса, н е еж пригодни за х у

д о ж е с т в е н и и що годе хубави сним

ки и тъхъ ги нъмамъ по начало пред

видъ въ тая статия. Тъ еж за съвсемъ 

начинающи. Всичко това е накарало кон. 

-структоритъ на апаратитъ да постигнатъ 

моделъ, който нъма 

Колкото повече се 

тия недостатъци. 

усъвършенствуваше 

качеството на филмътъ и съ това се поз

воляваше отъ малки филмчета да се пра

вятъ по-голъми увеличения, толкова по· 

малки ставаха и форматитъ на новитъ 

модели апарати. Преимуществата еж твър 

де много. Помислете си, че всички горе

изброени недостатъци се премахватъ и 

•се получаватъ още преимущества. Малки

тъ формати апарати се отличаватъ съ 

своята лекота (единъ апаратъ 6/6 съ 4-5 
филма, значи за 60 снимки тежи 1 кило, а 
форматъ 4/4 - 800 грама), не се носи 

"Гриножникъ. Тъ еж приспособени така, 

че могатъ да се носятъ отвънъ или ока

чени на шията съ ремичка, и съ тъхъ 

снимането може да се извърши за нъ

колко минути - никакво бавене, чакане 

11 забавяне. Може да се сниматъ подвиж

ни обекти, или моменти въ които не се 

11озвоJ1яватъ бавене: вадене отъ раница, 

триножникъ, изваждане матово стъкло, 

слагане на плака и пр. Най.важното об

стоятелство е, че съ паритъ за една ду

зина филми 9/12, вие ще имате при мал
китъ апарати отъ 60 снимки нагоре. Всъ
:ки туристъ знае, че не всъка снимка на 

всъки любитель излиза сполучлива. Тукъ 

при малкия форматъ, можете да правите 

много снимки и много опити, ако щете. 

И следъ като се промие филма да си из

берете и увеличите това което ще ви ха

реса отъ тъхъ и не ще платите повече. 

Защото материала е по-евтинъ. Икономия

та отъ материала ще дадете за увеличе

ние, а ще имате и увеличения, и избрани 

сполучливо направени работи ... 
Но понеже има много видове апарати 

съ разни голъмини, поставя се въпроса, 

до колко малъкъ форматъ и коя система 

е най-удобна за единъ туристъ. Крайно 

малкитt формати 2/4, 3/6 сн. 3Х4 и отъ 
части 4/4 не еж удобни за насъ. Най-удоб
ния . за препоржчване форматъ е 6/6. Ко. 
пието на една снимка отъ форматитъ 

24/36 мл. м. 3Х4 сн. е абсолютно недо

статъч·но - всъка снимка тръбва да се 

увеличава, даже и за да я видите хубаво 

какво представлява отъ себе си. Най

малкото драсване на филма или прахъ 

по него при увеличението развалятъ 

ефекта отъ снимката. Даже и всъки, кой

то си купи такъвъ апаратъ, да има соб

ственъ увеличитель, пакъ е трудно да се 

работи. Иска познанне и опитность. Tt, 
еж за подбрани и много подготвени лю· 

бители. Сжщо така важно е, че тия апа

рати поради пъкъ малкия си размt,ръ, 

иматъ кжси фокусни разстояния и поради 

естеството на това което туриста · снима 

(дълбоки и съ много· подробности изгле

ди) това е една пръчка. Много обхваща, 

а малкото поле на филма не дава въз

можность за предаването на много под

робности ... 
Най-универсаленъ апаратъ имащъ всич

ки качества, безъ да има недостатъцитt, 

на старитъ апарати, е апаратътъ моделъ 

Ролаефлексъ, форматъ 6/6. Той има всич. 
ки изложени горе преимущества. А и ко

пието отъ негова снимка, е сама по се

бе си по голъмина достатъчна, за да има 

човъкъ една хубавичка снимка, безъ да 
е нуждно, всъка негова снимка да се уве

личава. Само избраното и най-сполучли

вото може и тръбва да се увеличи. На 

другаритъ си ще дадете директни копия, 

които ще ги задоволятъ. 



Фабриката Ролаефлексъ успt да на

ложи своитt апарати въ миналитt 10 ,·о. 

дини и така много да ги популяри3,1ра, 

че следъ като имъ изтече патент,шя 

срокъ за тъхниятъ моделъ - двукамерна 

система, не остана фабрика въ свъта, 

която да не ги копира. Нъма последнитв 

годи:ни почти нови други модели по-попу. 

лярни и практични отъ тия. Това е едно 

решително доказателство за тъхнитъ прс. 

имущества. Тъ еж снабдени съ отлнq

ниятъ обективъ на свътовната фабрика 

Цайсъ, върху качествата на който с из

лишно да се говори даже, при една· 1~0-

статъчна свътлосилность. 

Най-важното имъ преимущество (ос

венъ това, че еж много здрави) е, че 

иматъ матовото си стъкло отъ г ,Jpe въ 

една втора камера - нtщо, к,Jсто го 

нъматъ форматитъ 24/36 мм., ;1 което е 

една ОТЪ ГОЛ'ВМИТ'В ПОМагала за хубаВИТ'Б 
снимки. Тукъ нъма мъсто за да се аргу

ментирамъ. Но помнете едно: тона което 

виждате въ матовото стъкло, на тая си

стема на апаоати до последния мигъ на 

снимането, ще ви даде голъма полза и 

най-важно абсолютна сигурность н ще вн 

помогне скоро да свнкнете да „изразя· 

вате" това което ще снимате. 

По подобие на ролаефлекситt, свъ

товно щ:ючутата фабрика Ц1йсъ, из•<ара 

тая година единъ великолепенъ моде.1ъ 

- като еж използвани всички качества 

на Ролаефлекситъ и еж при.бавени и нови. 

Има сжщия обективъ и което е най-важ

но има една по-евтина и достъпна цена. 

При сигурна и много здрава конструкция. 

На всичко отгоре, единъ апаратъ 9/12 
съ мехъ се по.лесно и повече разваля 

отъ колкото единъ апаратъ отъ тия си

стеми. Това го твърдя отъ своята дъл· 

га практика. 

Сжщо така формата 6/6 въобще квад
ратния, е по-практиченъ, и п о· х у до

ж е с т в е н ъ отъ правожгътшя фор

матъ. По липса на мtсто въ статията не 

мога да се аргументирамъ. Но въ една 

снимка 6/6 на апаратъ съ 7.5 фокусно 

разстояние, ще имате много повече отъ 

една снимка 6/9 при обичайнитt разстоя
ния 10.5 и 12. Въ квадратния форматъ, 

ако и_скате при увеличението, ще си из

рtзвате и отъ горе и отъ страни. Той е 

за предпочитане. 

На всички, които иматъ апарати 9/12, 
препоржчвамъ да ги продадътъ на старо 

и при възможность да си купятъ 6/6. Съ 
икономията отъ материала ще си изка

ратъ разликата отъ паритt съ течение 

на времето. А ще иматъ неизказано пове

че възможности за правене художествени 

снимки. (Следва) 

ВЕСТНИКАРСКО НЕВЕЖЕСТВО 
Че българскитъ вестници еж невежи и 

поради това че повечето материалъ имъ 

е преводенъ, изкривяватъ и имена и 

всичко - това е отдавна известно. 

Време е вече, когато се у пот р t б я
ватъ, напр. чужди названия, да се знае 

езика, на който с;у; създадени, :1а да не 
четемъ вtчно английски и нъмски имена 
странно побългарени. Време е и да не се 
гледа съ подобно лекомислие на нtща, 
които еж неизвестни на преводачитt, и 
които нtма заради новината защо да за
блуждаватъ читателитt си. 

Докато навремето единъ следпраздни
ченъ вестникъ напр. прати проф. Дирен
фуртъ на експедиция въ Азия, а въ това 
време въпросниятъ професоръ се бt вече 
върналъ и четъше сказки за резултатитъ 
отъ експедицията си, сега единъ след· 

объденъ вестникъ, който минава за мно· 
го сериозенъ, е далъ едни данни за но

витъ хималайски експедиции, които про-

сто възбуждатъ очудване. 
Вестникътъ е съчинилъ нtкаква експе. 

диция къмъ върха Нанга Парбатъ (а не 
Н. Парабатъ, както го пише той, нито 
Хидденъ, а Хайденъ Пикъ), каквато не 
сжществува. Сжщиятъ връхъ е пратенъ 
въ Каракорумъ, когато е въ Хима.1аитъ. 

По-нататъкъ вестникътъ дtли хима
лайскитt експедиции на „спортни" 
имащи за цель да доставятъ просто 

спортно удоволствие (Б. р. хубаво спорт
но удоволствие еж трагедиитt по осем
хилядницитt на земята!) - и научни. 

Читателитt на списанието сами могатъ 
да заключатъ каква е стойностьта на тt
зи информации, които еж чисто и просто 
вестникарско невежество, особено пъкъ 
когато се пише напр., че най-голtмото 
препятствие за изкачването на хималай. 
скит·в върхове била . . липсата на расти
телность ! 

с. п. 
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МЕЖДУНАРОДНА ИЗЛОЖБА НА ПЛАНИНСКИ ФОТОГРАФИИ 

Третото общо събрание на Между

народния съюзъ на планинарскитt. дру

жества, ще се състои въ Жен~на на 27, 
28 и 29 августъ тази година. По тоя слу

чай постоянното 1'5юро на Съюза органи

зира въ Женева отъ 22 августъ до 2 сеп
темврий международна изложба на пла

нинс1щ фотографии. Ще бi'i'iдатъ допус

нати л.а излагатъ само членове на дРУ· 

жества1'а, ноито участвуватъ въ съюза. 

Въ правилника е предвидено след
ното: 

1. Праткитt. на участвуващитt. трt.бва 
да бi'i'iдатъ придружени отъ увt.рение, 

подписано отъ председателя и секретаря 

на дружеството, на което ci'i'i членове за 
членство. 

2. Могатъ да се излагатъ само сним

ки, ноито се отнасятъ до планината (из

глед11, битови сцени, вi'i'iтрешности, но

сии, обичаи, портрети, типове, фаула, 

флора и т. н.) -и които Ci'i'i не само тех

нически добре изпълнени, но и предста

вляватъ действително нt.що художест

вено. 

Репродукции на картини и рисунки не 

се приематъ. 

3. Всt.ки участникъ може да изпрати 

най-много 6 снимни. Едно приемателно 

жури ще прегледа снимкитt. и ще избе

ре достойнитt. да бi'i'iдатъ изложени. Ре

шенията на журито еж окончателни. 

4. Най-малката голt.мина трt.бва да 

бi'i'iдe 18Х24 см. Най-голt.миятъ раз

мt.ръ на пратката, включително опаков

ката, не бива да надминава 44Х44Х2 см. 

5. Снимкитt., поставени върху бt.лъ 

или кремавъ картонъ, трt.бва да бi'i'iдатъ 

изпратени безъ стъкла и рамки франко 

седалището на номитета по уреждане 

на изложбата, гдето трt.бва да пристиг

натъ най-нъсно на 1 юлий. Следъ тоя 

срокъ не ще се приематъ никакви пратки. 

Адресътъ на номитета е: 

Comite d'Organisatlon de l'Exposition 
internationale de photographies alpines, 
р. adr. Mr. Alfr. Roussy. Chemin de Roches, 2 
Geneve, Suisse, 

tSO 

отъ кждето могатъ да се изискатъ за

яления за участие. 

6. На гърба на , артона трt.бва да се 
означатъ следнит-в данни: 

а) име и пре.зиме на автора на сним

ката; 

б) име на дружеството, на което е 

члснъ; 

в) адресъ на аr.тора; 

г) означение на снимката, съ което 

трt.бва да се по1(аже въ каталога; 

д) евентуално продажната цена на 

снимката. 

6. Заявлението за участие тр'вбва да 

се изпрати отд·влно въ пликъ (а не въ 

пратката съ снимкитt.), надлежно попъл

нено, както и спис1:,J(Ъ на изпратенит'\; 

снимки на адресъ на комитета, придру. 

жени съ таксата за записване. 

Мt.стата за излагане се даватъ без

платно. Обаче за всъна снимна се взима 

по 1 (единъ) швейцарски франнъ такса 

за записване, J(OHTO трt.бва да се изпра

ти едновременно съ заявлението за за

писване, било съ чекъ, пощенски записъ 

на името на г. Русси, било внесена по 

пощ. чекова смt.тка на А. Русси. I. 155:З. 

7. Изпращачътъ ще получи безпла

тенъ входъ въ изложбата, и единъ ек

земпляръ отъ каталога на изложбата. 

8. Комитетътъ по уреждане на из

ложбата ще положи най-голъми грижи 

за снимкитt., но не поема никаква отго

ворность .1а рисковетt., на които биха се 

изложили презъ вргме на транспорта или 

1-1зложението. 

Той си запазва изключителното пра. 

РО за възпрои.звеждане (репродуциране) 

на изложенитt. фотографии въ издания

та, предприети отъ него презъ време на 

или следъ изложбата, освенъ ако авто

рътъ не означи излично несъгласието си 

съ това въ заявлението за записване. 

9. Връщането на снимкитt., допусна

ти или не за излзгане, ще стане за с"1t.т

на на комитета по уреждане на изложбата. 



ИЗЪ ЧУЖБИНА 

Югославия. За състоянието на туриз
ма въ Югославия притежава~1е подробни-
1"В статистически сведения на Федерация
·:-а на п;1анинарскит·в дружества въ Юrо
с,1авия, въ която влизатъ - както л11чи 

отъ СJ1едващата таблица - всичкитt 11 
планинарски съюзи и отдtлни клубове 
отъ цt.J1a Югославия, 
Не еж помtстени въ таблицата броя на 

нещастнитt случаи въ планинигв, за кои-

~ И ~1 е 11а съюз а и седалище 

предимно въ Словения и Хърватско, дРУ· 
жествата въ които образуватъ повече отъ 
2/з на членския съставъ и хижното при
тежание. 

Едно сравнение съ положението на 
т:.тризма въ БъJ1rария, което неволно се 
налага и при което да се взе:11атъ пред

видъ двата наши туристски съюза (БТС 
и ЮТС), ще покаже, че, въпрtки всич
ко - като се съобразятъ общия брой на 
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1 Словенско Планинско Дружество - Любляна · 40 10,110 18 96 &7,718 
2 Хърватско Планинарско Дружество - Загребъ 57 7,803 23 19 15,663 
з Планинарско дружество .Фрушка гора"-Новисадъ 22 3,755 10 9 16,860 

Планинарско дружество въ Босна и Херцеговина 4 
-Сараево 11 918 4 8 8,596 

5 Дружество .Югъ• - Скопие 13 711 16 4 607 
6 Туристски клубъ „ Скала• - Любляна 8 350 18 4 3,878 
7 Хърватско планинарско дружество • Рунолистъ • -

1,456 5 3 ? . 4 Заrребъ 
R Планинарско дружество „Романия• - Сараево 3 750 2 з 17,200 
9 Сръбско планинарско дружество - Бtлградъ · 10 766 2 3,019 -

10 Планинарско дружество .Космосъ• - Сараево 2 280 3 2 932 
11 Хърватски туристски клубъ „Слиеме"-Загребъ 2 310 1 - ----------------

Федерацията на ш,анинарскигl; д-ва въ Югославия 172 26,491 94 150 154,473 

то сжщо така таыъ се води вече стати

стика, и които за 1935 г. възлизать па 14, 
а за всичкитt 10 години (отъ 1926-35 г. 
включително) - на 96. 

Отъ таблицата JIИЧИ, че планинарство
то въ нашата западна съседка е развито 

ИЗЪ ОТЧЕТА НА ГЕРМАНО-АВСТРИй

СКИЯ АЛПИЙСКИ СЪЮЗЪ ЗА 1935 Г. 

Съгласно печатания въ бр. 6 на съ
юзнит·I; известия отчетъ за изтеклата го
дина, най-rолtмиптъ алпийски съюзъ, 
А,шенферайнътъ, въ края на миналата 
година брои 416 секции и 20 афиJiиади
рани съюзи съ общо 207.680 чJiена, отъ 
I(Оито 14.497 еж МJJадежи. Членоветt се 
rазпредtJштъ така: въ Австрия 101,963, 
въ Германия - 96.448 и въ чужбина -
9.269. 

Касовиятъ отч~тъ на съюза дава най
добра представа эз неговата огромность. 

liриходи'Г'в на съюза П!)езъ отчетната 
година въздизатъ на 27 миш10на J1ева, а 
разходитъ - на 25 миJI. лева, отъ 1<оито 
за списанието и годишника еж похарче-

населението, пда11и11сю1гh обекти, ста
ростьта на организациитt и материално
то благосъстояние - туризмъ r ь въ Бъл
сария може да се радва на едно срзв:IИ· 

тею;о по-добро развитие. 

ни 7 мил. лв., за управлението и канце
J~ария - 3 миJшона, за хижи, пжтища, 

вода 1 1и, спаситеJIНО и осигурит~JIНО дъдо 
- 9 мил. , за научни, природна защита, про

свkга, светJшви картини, бибJшотека, ал
пийски музей, поощрение на планинар· 

ството, извъневропейски пжтувания и 
младежко ш1анинарство - надъ 4 мил. 
лева. 

Наличностьта на Съюза въ па;:>и, бан'<и, 
ценни книжа и взимания възлиза на 37 
мил. ,лева, като всички имоти еж аморти

зирани до 1 марка, която наличность е 

разпред·вJ1ена въ разни фондове за хи
жи, извъневропейски пжтувания и пр. 

Твзи цифри най-добре илюстриратъ 
мощьта и растежа на този алпийски съ
юзъ. 

1.81. 



Нлубътъ на Чехословенскитъ турисrи 
(изъ отчета на клуба за 1935 год.). 

Презъ изминалата годнна, клубътъ на 
чехословенскитъ туристи е увеличиJ1ъ 

състава на КJюноветъ и секциитъ си съ 
14 И JIИ е нарастналъ всичко до 376, въ 
които презъ годината Cli'i чле:1ували 

всичко 123.166 И JIИ съ едно увеличение 
отъ 1008 въ сразнени1е съ предходната 

година. 

Излетната дейность на клуба (спо
редъ отчетенитъ 284 клона - изглежда 
че и тамъ има клонове съ лошия навикъ 

да не се отчитатъ !) се състои въ 6.469 
излета, отъ които 2.318 Cli'i полудневни 
3284 - еднодневни и 867 -- многодневни, 
при които е изминатъ общия километ
ражъ отъ 173.757 клм., т. е. по 27 клм. 
сръдно на излетъ, което показва ниско-

1 о ниво на тази излетна дейность и кое
то сигурно оправдава както с;у;ществу

ването на от дъJ1на високош1анинска гру

па при клуба и това на отдълния Чехо
словашки алпийски КJ1убъ . 

Интересни цифри предлага отче rътъ 
въ отдъJ1а си за младежки спални. Презъ 
годината Cli'i отворени нови 45 спални за 

младежи и общиятъ брой достига вече 
814 съ общъ брой на Jierлaтa въ тъхъ 
9,489. Твзи спални Cli'i били посетени 
презъ годината отъ 98.055 младежи. 

Маркировачната дейность на клуба 
презъ сmщата година се изразява въ 

маркирането на нови 2624 KJIM. Пli'iтища 
поправени знаковетъ на стари 10,037 ки
JIОметра и поставени 2194 нови табели. 

Броятъ на клубниrъ хижи е досrиг
налъ вече цифрата 48. 

Въ годишния балансъ на клvба мо· 
rатъ J\a се видятъ интересни цифри, кои
то засягатъ подкрепата на държавата 

къмъ клуба: посJ1едната се изразява въ 
скромната сума 7.350.000 чешки крони 
(или р.авно на 25 милиона лева), а клуб
ниятъ фондъ за постройка на турнст!1-
чески домъ е събралъ вече 396 хиляди 
!<рони или единъ и половина мил. лв. 

И:iъ далечнитъ планини. Презъ мина
лата година известния швейцарски ал

пинистъ Лоренцъ Саладинъ е предпри
СJIЪ, заедно съ руски алпиние1и една ек

спедиция въ Памиръ, презъ която е из
качилъ петь четири,хилядници (Пикъ 
Цинъ, ll!неехорнъ, Гратберrъ, Зател
хорнъ и Шварцхорнъ), два петхилядници 
(Хокхорнъ и Пикъ Гранитъ) и шестхи
лядника Пикъ Трапецъ (6100 м.). Въ cm. 
щото време известнитъ руски планинари 
братята Аболоковъ cm изкачили петхи
лi1дннцитъ Брайтхорнъ и М,интупе. 

ХималайСКJ:!ТЪ експедиции. Споредъ 
последнитъ сведения анrJI1ийската Еве
рестъ-експедиция е достигнала вече при 

много лошо време последния си 1 .1геръ 

на 8.300 м. отъ Kli'iдeтo е предприето из-

1S2 

1<ачването на Еверестъ презъ „Гол в мия 
коридоръ". Липсватъ сведения, оба4е, за 
направеното отъ експедицията. 

Френската експедиция въ Наракорумъ 
- споредъ полученитъ досега св~дения 
- е тръrнала на 15 ·априлъ отъ Срина-
гаръ, сто.~1ицата на Кашмиръ. 

Презъ прохода Зойла (3500 м.), тя се 
е спуснала въ долината на Индъ, достиг
нала селцето Скарду въ високитъ плани. 
ни на Балтистанъ, отъ к<i'iдето - следъ 
нъколкодневенъ престой - се е отпра
вила въ сръдата на май за Асколе (3500 
м.), последното населено мъсто предъ 
ледника Балторо. 

Отъ тамъ тя е минала етапа до лед
ника Балторо, дълъгъ 70 клм. и се е 
спръла на мъстото Р докасъ, кli'iдето се 
намира последната растителность и кж

де е оставена rолъмата маса отъ храна 
за 400-хъ носачи. 

Отъ Рдокасъ е продължило изкачва
нето по ледника Балторо, въ два етапа 
до площада „Конкордия" точката кli'i
дето се събиратъ двата ~едника: ' Бал
торо и идващиятъ отъ върха К2 лед

никъ Годвинъ Аустенъ. На тази височи. 
на, 4700 м. е билъ въ началото на юний 
образуванъ базисния лаrеръ на експеди
цията, представляващъ rрадъ отъ отдъл

ни палатки. 

Отъ тамъ еж започнали нападениnта 
върху върха Хзйденъ Пикъ (8068 м.), ка
то на височината 5500 м. е билъ образу
ванъ първиятъ преденъ лагеръ. За след
ващитъ постижения на експедицията за
сега липсватъ сведения.· 

ОНОЛО ЕДНА ХИЖА 

Въ печата напоследъкъ зап·очнаха че
сто да проникватъ съобщения около ,1а
чина по който въ зданието на nНБ въ 
Витоша туриститъ биватъ посрещани. 

Въ бр. 10928 на в. ,,Дневникъ" имаш~ 
rакава дописка подъ надсловъ „Една не
красива постжпка спрямо соф,1й;:китв 
туристи", въ която се разправяше t<акъ 
еъ буря 200 туристи еж GиJ1..i изrонtш,, 
Jащото не можеJIИ да заплатятъ входната 

такса. 

Нъкол!(о дни по,!(ъсно и в. ,,Миръ" 
печати подобно оплакване отъ учитель, 
!(ОЙто е водилъ 30 деца отъ провинциал
но училище. 

При насъ достигнаха още и лични 
оплаквания. 

Преди да правимъ заключение въ !(ак
като и да било посока, бихме желали да 
чуемъ управата на тази хижа какъ схва

ща нейното предназначение въ планина
та и !(акъ прилага на практика схваща. 

нията си. 

Реда~щията 



КНИЖНИНА 

l{ръстю Миятевъ - Поrановсниятъ 
манастиръ, София, 1936 r., стр. 73, цена 
30 лева. 

Единъ отъ старитъ манастири въ За
падна България е и Погановс1<Ия. Въз
диrнатъ билъ въ края na XIV въкъ отъ 
вJ1ад·втеля на ЖеJюиrовската область де
спотъ Константинъ, чиято столица е билъ 
гр. Велбуждъ, нареченъ отпосле I<онстзн
тиновъ rрадъ - Кюстендилъ отъ тур
цитъ. 

Поrановския манастиръ е съrраденъ 
въ една очарователна кот лавина, тамъ, 

кждето ръка Ер111а излиза изъ rолъм,ия 
си пролоrъ между Гребенъ и Влашка 
планина. Построенъ е до самата ръка, 
като надъ него се издиrатъ велич~с rвсни 

отвесни скали, чи,ито поли с,,,-; обра::ли съ 

гора. 

Манастирътъ, който до преди Евро
пейската война влизаше въ rраницитъ на 
нашето царство, тръбваше по Ньойския 
диктатъ да бжде отстжпенъ заедно съ 
Царибродско на Сърбия. 

До тогава той бъ едно отъ любим~итъ 
мъста на софийскитъ туристи и тъхниятъ 
родоначалникъ, покойниитъ Ллеко Кон
стантиновъ, ни е оставилъ едно чудно 

х,,баво описа1-11ие на неrовитъ красиви 
OJ{OJIHOcти. Описвайки единъ излетъ до 
манастири, Алеко, мислено изправенъ 
предъ котловината, се провиква: ,,Госпо
да-а-а, гледайте бе, rJ1едайте чудеса! ... 
Защо е тъй беденъ човъшкиятъ езИ'{Ъ, 
защо е тъй слабо моето перо! Е, какъ да 
опиша сега ония колосални пор:ги, обра
зувани отъ разноцвътни скали, въ които 
е прикованъ моятъ пог ледъ? Какъ да 
опиша фантасrичнитъ фигури, които rле
дамъ презъ т-взи порти? Какъ мога да 
дамъ поня11ие за тая райска долина, 

окрi'i"iжена r.ъ всевъзможни лесисти хъл

мове?" .... 
По-късно и ние, студенти, водени отъ 

проф. Иширковъ и покойнитъ професо
ри Arypa и Златарс1<И, направихме презъ 
проJ1·втьта на 1898 r. единъ излетъ до 
Поrановския манастиръ, като проникнах

ме доста нагоре изъ ждрелото на Ерма, 
любувайки се на неrовит-в красоти, а по
сле слизайки поезъ западнитъ стръмни 
.сп/скове на второто ждрело надъ с. Вла
си се възхнщавахме отъ неrовитъ отве
си~ порти-скали, образъ на които се да
ваше въ нъкои учебници по отечествена 

география. 
Наис1'ина Поrановскиятъ манаст;.~ръ бъ 

цененъ туристичес1<И обектъ и българ
скитъ туристи тръбва много да съжеля
ватъ, че нъматъ възможность да излету
ватъ до него и красивитъ му околности. 

Като не ще моrатъ да ro виждатъ, на 
туриститъ се дава възможность да се за. 
познаятъ съ тази скжпа наша светиня, 

подпаднала въ чужди p!fiцe, чрезъ изда

дената отъ Царибродското бъжанско дру 
жество „Нишава" книга „Поrановскиятъ 
манастиръ", написана отъ r-на Кр. Мия
тевъ, добъръ познавачъ на нашит-в цър
ковни старини. Въ нея тъ не само ще 
прочетатъ едно въщо описание на мана
стири и неговата околность, за които еж 

дадени и фотоrрафсюи снимки, но ще се 
запознаитъ и съ историита му_ 

,,Поrановскиятъ манастиръ" има след
ното съдържание: Една светини всръдъ 
скалитъ. Манастирската църква. Малко 
история. Стенописитъ. Иконостасътъ. По
rановския поменикъ. 

Описвайки подробно стенописитъ, съ 
които еж украсени вжтрешнитъ стени на 
манастири, давайки н,и въ сжщото време 

и фотографии на най-важнитъ и най-ха
рактернитъ отъ тъхъ, r-нъ Миятевъ из
тъква, че тъхната художествена стой
ность, като стремежъ къмъ реализъмъ, 

е много голъма и завършва съ думитъ: 
„Това, именно, обстоятелство придава 
особено значение на Погановския мана
стиръ въ историята на българската жи
вопись и ние можемъ да бждемъ горди, 
че бълrарскиитъ народъ въ края на XV 
и началото на XVI въкъ (манастирътъ е 
изоrрафисанъ въ 1.500 година), е кмалъ 
сдинъ rениаленъ художникъ, който при 
други условия, не щъше да бжде по
малко великъ отъ своитъ ,италиански съ
временници". 

За Поменикътъ на Поrановския мана
стиръ като исторически документъ, г. 

Миятевъ пъкъ казва, че той „заема най
видно мъсто, защото е най-старъ ,и срав
нително Нс\й-добре запазенъ" (съхранява 
се въ Народния музей), добавяйки още, 
че той е важенъ и въ друго отношение: 
,,Царскиитъ списъкъ на Поrановския ма
настиръ съдържа само имена на българ
ски царе" ,и че „Между тъхъ не е споме· 
натъ нито единъ сръбски владътель". 

„Поrановския манастиръ" е цененъ 
приносъ не само 1{ъмъ историята на на. 

шитъ манастири, но - и за българската 
туристическа .~итература. И r-нъ Мия
тевъ завършва така предговора на свои

та 1..:ниrа: ,,Днесъ, когато ние не можемъ 
лично да се любуваме на самата стари
f.!а, нека я опознаемъ чрезъ слово, за да 
я оценимъ и възлюбимъ като скжпа рож 
ба на българското из1(11ство, на българ
ския народtнъ гений". Препор!fiчваме я 
на всички туристи. 

С. Поповъ 

t8.З 



Планински вестнин'Ь, май 19:36 г. Изь 
съ;1ържанието: Отъ Встену до Оистрица 
- Ана Чебела; Пролътна зима на Комни 
- Мариянъ Липовшекъ Щайнернесъ Ме-
еръ, Вацманъ - д-ръ Прешернъ; Весги 
и съюзенъ животъ. 

Хърватски планинарь, май 1936. Изъ 
съдържанието: д-ръ Фрзнъ Кушанъ -
Вранчз ПJiанина въ Босна; Мир. Чубе
. пичъ - Презъ северната стена на Три
главъ; Ср. Ватовечъ - Въ Проклятие; 
вести и дружественъ животъ. 

Вестнинъ на КJ1уба на чехосJювенскн
тв алпинисти. За първи Пli'iTь получаваме 
1ш. 3 отъ третата годишнина на това спи
сание, което се пълни изк.11ючително съ 

високопланински и алпийски описания и 
статии. Въ тази книжка четемъ: Въ бурп 
нз Сиrналкупе - Л. Шкворъ; Нашит-h 
изкачвания въ Висотитъ Татри - И Гел
•1rръ; Весели и Tli'iЖHИ спомени; клубни 
ВеСГИ И КНЮ!ШИН&. 

Оьестеррайхише алпенцайтунгъ, св. 
1160, май, 1936 r. Изъ съдържанието: Г. 
БJ1абъ. - Преди четир.и деситеJ1ътия на 
Вилденъ Кайзеръ; Х. Тифенбру:1еръ. -
Катерачни турове въ Вилденъ Кайзеръ; 
нови из1,ачвания въ Западнигв Алпи 
нрезъ 1935 r., Вести и книжнина. 

Известия на Алпенферайна. Въ бр. 5 
отъ май на списанието сж дадени два 
позива срещу проекта за постройка на 
високоалпийско шосе въ ледената 06-
ласть на ГросГJююrера (фушеркаркопфъ), 
подписани отъ Академията на наукит·h 
въ Виена, Географското д-во, Геолож
ското д-во, Минера:южското д-во, Зоо
лого.ботаническото д-во, Австрийското 
д-во за защита на природата и Алпен
ферайна. Тъзи позиви изразяватъ стано
вището на всички близки до природата 
орган1изации противъ „цивилизирането" 
на в.исокитъ планини за търговски цели. 

Изъ останалото съдърж:~ние: Лиза Хай
нке. - Изкачване на вр. Кибо; По~1ени за 
х, Райнщайнъ и планинския художникъ 

Р. Циннеръ; проф. д-ръ Р. Ф. Клебел
сбергъ завършва прегледа за научнзта 

;1ейность на Алпенферайна. В ь от;1·h:1а 
ю1ижнина е даденъ хубавъ отзивъ за 
първия брой отъ новата годишнина на 

,,Бълr. туристъ ". 
Въ шестата книжка на сli'iщитъ изве

стия е даденъ отчета на Германо-австрий· 
ския алпийски съюзъ за 1935 r. и сJ1ед
нитъ статии: д-ръ Клзръ - Природна 
защита въ областьтз на Глокнера; Фи ,1-
мътъ за Нанrа Парбатъ; една нова кар
тя на групата Шоберъ-Росбергеръ; Съ
юз11и вести, разни и съобщения. 

Дойче Алпенцайтунrъ, май 1936 год.: 
Валтеръ Плангеръ - Планинскv1 селянн; 
Билото Каунеръ - А. Албусъ; Прежнв·h. 
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ване на ландшафта - Паулъ Хохщра
серъ; Килиманджаро - Куртъ Виртъ. 

Ла Монтань, априлъ № 278. Изъ съ
;1ържанието: Анрн ле Бретонъ - Ле ва
JIО!-!Ъ де Етажъ; Северната стена на По
аюъ дю Валонъ де ётажъ; Анри де Се
гонъ - По върховетъ на Каракору~1ъ; 
Ал. Мане - Северо-източната стена на 
Л'Етре; разни, хроника и др . 

Ривиста Менсиле на Италианския Ап
пийски к.~убъ, априлъ 1936 г. Въ съдър
жанието Jшчатъ: д-ръ Пулиезе - Радио
фонична връзка съ хижитъ; Е. Комичи 
-- Изкачвания на Олнмпъ; Г. Масано -
Алпит'h и римлянитъ; По юго-западната 
стена на Ортлера - д-ръ Тадей; Ли;rн 
Кекова Нордио -Бълитt Кордилери и др. 

Научниятъ номитетъ при Ита.1иансния 
алпийски нлубъ е издалъ наржчнинъ съ 
научни наставления за алпинисти. 

Наржчникътъ засъга следнитъ отд'h
.1и: Умберто Монтеренъ - метеороло
гични наблюдения; Манфредо Ванни -
хидроrрафични наблюдения; Ар щти Де
зио - лединкови наблюдения; Джовони 
Негри - ботанични наблюдения; Едоар
до Дзавепари - зоологични набпюдения; 
HeлJro Пучони - етнически набп;одения; 
Джузепе Нанчербни ан rропогеоrра
фични набдюдения; Данте Оливиери -
диалектологични на6J1юдения и др. Хар
но Фоа - елементарни понятип по фи
._,иолоrип на човъка въ п~анин:па. 

За пояснеине на отдtлнитъ глави има 
приложени множество схеми, скици, диа

грами, снимки и др., а сжщо така и би

блиография за всъки отдъленъ въпросъ. 

Сборнинъ „Алено". Соф и й ски я т ъ 
ююнъ на БъJ1rарския туристически съ
юзъ „АJ1еко Константиновъ", е турилъ 
нсщъ печатъ сборникъ, който ще бli'i ;ie 
посветенъ на Витоша планина, J1юлката 
на българския туризъмъ. Въ сбГJр1ш1<а, 
кой10 ще бжде J1уксозно издание, уча
ствуватъ: Д-ръ П. Пъевъ, Киро Кировъ, 
Д-ръ Б. Ковачевски, Васш1ъ Радевъ, Сте
фанъ Поповъ, арх. Г. Козаровъ, проф. 
П. Захариевъ, Д-ръ Ив. Велковъ, Д-n1, 
Ив. Боровъ, архим. Кирилъ, Димитъръ 
Пантелеевъ, Георги Клисаровъ, Тодоръ 
Боровъ, К. Константиновъ, Христо Бръ
зицовъ, Ал. Вл. Дяковичъ, Михаилъ Ко
вачевъ, Георги Малчевъ, Хр. Огняновъ. 

Трета хималайска експедиция. Спо. 
редъ непровtрени сведеНiия на пжть въ 
Хималаит·13 е и една смъсена англо-аме
риканска експедиция, която ще опита из

качването на върха Нанда-Деви (7816 м). 
Експедицията се състои отъ оПIИтни и 
известни алпинисти, между които Cli'i 
Оделъ (участникъ въ Еверестската et<· 
спедиция презъ 1924 г.), и Мооръ (побе
ю~те,IЯ· на Миния Гонка). 



'1 СТАРИ ИЗДАНИЯ на Централното насто-
ятелство на Съюза 

които се доставятъ въ ограниченъ срокъ J1a н ама лен и цени 

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

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

Пжтеводитель на Пиринъ 
Най-добриятъ нашъ п л а н и н с к и п ж т е в о д и-
т е л ь . . . . . . . . само лева 16 

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

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

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

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

БЪЛГАРСКА ТУРИСL КООПЕРАЦИЯ 
УЛ. КН. КЛЕМЕНТИНА 4 ТЕЛЕФОНЪ .№ 2-61-19 ----

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

На r. r. чиновницитt тримесечно изплащане 

Урежда всtки праздникъ и недtля излети съ 

автомобили до хи1На Алено, Мусапа, Мапьов11Ца, Заврачица и др. 

ТУРИСТИ И СПОРТИСТИ, 
за вашата екипировка търсете всичко отъ 

БЪЛГАРСКА ТУРИСТИЧЕСКА КООПЕРАЦИЯ! 



•-
Богатъ из6оръ на винаги 
пръони ФОТЬ МАТЕРИА
ЛИ отъ прочути производ-

ства ще намърите само въ . . · 
' Фото склада 

БЪnrАРСИИ ЛЮМИЕРЪ 
НА дюпrЕРОВЬ и ПЕНХАСЪ 

Телеф. 2·51·96 

София, пл. Алекоандъръ 4 
Изра6отватъ се воi:.какви 
лю6нтелоки проявления и 

копирания отъ майоторъ 
фотографъ задоволя-

в а щ ъ в о и ч к и вкусове. 

БЪЛГАРИЯ А. Д. 

Първо Българско Пжтннческо Бюро. 

Централа: София, ул. .московска• 5 
{пл. Алексаи,църъ), телефони: 2•26·28, 
2·76·44, 2•76-45; пощенска чекова с-ка: 
София 1174, банкова с•ка Бълг. Търг. 

liанка. Клонове: Русе, Пловдивъ и Варна 

Продажба на желъзоп..,,тни, параходни и 
аеропланни билети,спални мъста,екскур. 
зии и паушални п..,,тувания. Ангажиране 
стаи въ хотели. на разположение вода
чи. Снабдяване оъ паспортни визи, 

Дава 6езплатно всички и н· 
ф о р м а ц и и за в с 1:. как в и 
п .., ту в а· н и я. 

ПРЕДСТОЯЩИ ЕКСКУРЗИИ НА БЮРО „БЪЛГАРИЯ" 

ДО БЕРЛИНЪ И ИЗЪ ГЕРМАНИЯ по случай Олимпиядата отъ 29. VII-19. VIII. 
ДО САЛЦБУРГЪ-ВИЕНА и !-класни алпийски курорти за музикалнитi; тър

жества 22. VII-5. VIII. 

Искайте специални 

рото или направо 

Цени неимов1.рни низки и отлична организация. 

проспекти отъ бю

отъ Б. Т. Съюзъ 

Бюро „България" е винаги готово да урежда по желание и посоченъ 

маршрутъ единични и групови пжтувания. 

1. Butgariscbes Reisebiiro „ В U L О А ·R I А· 
А. О. Sofia, Ut. Moskowska 5. 

1-er Bureau Bulgare de Voyages "BULOARIA" 
s. А., Sofla, 5 Rue Moskowska. 

Печатница ,,«нипеграфr,", А. Д, - София 




