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ПИРИНЪ ВИ ЧАКА ! 

За първи пжть отъ сжществуването на български туристически 
организации, едната отъ тtхъ - Бълrарскиятъ туристически съюзъ -
свиква своя редовенъ rодишенъ съборъ въ подножието на чутовния Пиринъ. 

Скжтано въ тtхъ, градчето на Неофитъ Рилски ще посрещне съ 
радостенъ възторrъ синоветt на Балкана и друrитt родни планини, за 
да ги облъхне съ романтизма на миналата слава и съ несломимия бор
чески духъ на българина, който е живъ въ леrепдитt и дtлата на бор
цитt за свобода. 

Дълги години на поклонение и себевъзмоrване трtбваше да ми
натъ, за да израстне легендарната планина Пиринъ въ нашето съзнание 
не като символъ на свободата, която rpte вече надъ неrовитt бtли тро
нове, но като символъ на вtчната красота, заселена -въ душата на (!сtки 
български туристъ. 

Бълrарскиятъ туризмъ, на когото развитието по посока на строгото 
планинарство е подхранвано най-много отъ зжберитt на Пирина, от
давна му дължеше едно всеобщо поклонение, което да изрази чувства
ното съ години умиление предъ негови!) образъ. 

Дошли въ Банско, бълrарскитt туристи ще изразятъ своята обичь 
и своята блаrодарность на най-вРликата българска планина, въ която 
всtки кжтъ нашепва за жертви, дадена предъ rолtмия олтарь на свобо
дата и всtки връхъ зове къмъ нови жертви въ името на най-висшата 
красота. 

Синоветt на Пиринъ, друrаритt отъ Банско, очакватъ бълrарскитt 
туристи съ радостенъ трепетъ въ сърдцата, за да присъединятъ и своята 

клетва къмъ общата за вtрно и преданно служt>не на планината и тури
стическото дtло 1 

Довиждане на събора! 

Л. Икономовr,, 

Председатель на клона „Елъ-тепе", Банско 

Иванъ Н. Ивановъ - Подиръ облацитt изъ Пи

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е : ринъ ; Проф. В. Захариевъ - Пиринъ и Банско; 
(НА ХУДОЖЕСТВЕНАТА ЧАСТЬ) Божидаръ Стоичковъ - Северната. стена на Елъ-

тепе; К. х. Радоновъ - Масивътъ Манrъръ-тепе; Василъ А. Радевъ - Пирински дни; 

Г. К. Вишневски - Езерната планина; Д. Рунrовъ - Изъ Али-ботушъ; Д-ръ Ем. Ша
ранковъ, Д-ръ Л. Телчаровъ, Стефанъ Поповъ - Туризъмъ и планинарство; Никола Ив. 
Божиновъ - Планинска фотография; Ст. Поповъ - Ото Ампфереръ. 



ДВАДЕСЕТЬ И ПЕТЬ ГОДИНИ 

Още отъ самото основа1-,ие на Б. Т. С. 
въ него взематъ актшшо участие млади 

хора. Дори въ пързия иzлетъ на Алеко 
до Черни връхъ участвува една значи
телна група студепт,r. По-късно ржково· 
д,ителитt на Б. Т. С. посвtщаватъ грижи 
и за излетувания на младежьта. За та.зи 
цель при много отъ дружествата се съз

даватъ юношески чети. 

Участието, об1че, на бълrарска1 а мла
дежь 2ъ туристическото движение за

почна по-активно <->ТЪ 1908 r., когато се 
създава първото юношеско туристическо 

дружество. Преаъ 1911 г. юношескитt 
туристически дружества се обединяватъ 
въ свои туристи:~е.:ки с1-юзъ. Било пора
ди настжпилитt nоенни гс,дини, било по
ради м.ладежкия ен·гусиазъмъ и енергия 

за работа, или наrнзече пс,ради възмож

ностьта за свободно пронЕяване и лично 
творчество, Ю. Т. С. бързо расте и се 
разви въ една организация, която брои 
нtколко хиляди органиsирани юноши. 

Презъ време на войната тя е единстве
ната младежка органи.эация, която съби
ра въ своитt. редове младежьта и култи
вира въ нея чувство на с,бичъ къмъ ро
дината. 

Следъ войната възобнсвената дейность 
на Б. Т. С. върви паралелно съ тази на 
Ю. Т. С. По естественъ п;r,ть, макаръ и 
не системно, на много мtста организа
циитt работятъ задружно: Като първо 
крупно дtло на общитt усилия на мла
ди и стари е пострJената отъ дупнишки

тt туристи въ Рила хижа „Скакавица", 
чието освещаване на Илинденъ 1922 г. 
е едно общо тържество на юноши и въз
растни. Съзнанието за нуждата отъ за
дружна работа бавно, но сигурно си про
бива пжть не само ~ , ежду клоновитt дей
ци, но и между РЖl(ОВОДЯЩИТt. управи
телни тtла. Като нзразъ на това съзна
ние се започватъ преговори за задружна 

дейность и евентуа,11но обединение: За 
жалость подетата инициатива не стига до 

реални резултати. Въпрt.ки това отноше
нията между дветt организации еж мно

го приятелски. 

Презъ годинитt на войната и впослед
ствие Ю. Т. С., въпрtки извънредно 
скромнитt срtдства, съ които разполага, 
подема една резултатна хиже-строителна 

дейность. Изграждатъ се въ Стар.а-пла-

ЮНОШЕСКИ ТУРИЗЪМЪ 

нина хижа „Мара-Гидикъ", въ Срtдна 
гора хижа „Колониитt", въ Витоша „КУ· 
мата" и „Момина Скала", въ Родопитt 
„Персенкъ" и „Юрукаланъ", въ Пиринъ 
„Папазъ гьолъ ". Понастоящемъ еж въ 
строежъ хижитt подъ върхъ Комъ, въ 
Стара-планина и на брtга на Черно мо
ре при Аладжа манастиръ. Клоноветt въ 
Ломъ и Русе самостоятелно, а въ Плt
венъ и Елена задружно съ клоноветt на 
Б. Т. С., се снабдяватъ съ свои домове. 

Най-крупното, обаче, дъло на Ю. Т. 
С. въ строитею-Iата дейность е изгражда
нето на най-голtмата хижа въ Витоша 
въ мtстностьта „Златнитt мостове", на· 
речена на името на юношата Крумъ Но
ваковъ - ,,Кумата" - единъ отъ идео
лозитt на младежкото движение и не· 
говъ деенъ организаторъ. 

Не е нужно човtкъ да е свидетель на 
трудовата дейность, която юношитt из
вършиха при изграждането на тази хи

жа, дейность изразена въ работата при 
постройката, както и въ изнасянето на 
материалитt отъ Княжево до мtстото и 
то най-често на гръбъ, за да адмирира 
дtлото на юношитt. Грамадната построй 
ка на хижата говори красноречиво за во

лята, енергията и творческия духъ на 

юношитt. 

Отъ основаването на Ю. Т. С. презъ 
настоящето лtто се навършватъ 25 го
дини. Юношитt-туристи съ право ще че· 
ствуватъ една завидна четвъртъ вtковна 
дейность. Голtмото национално култур
но дъло на юношескиятъ туризъмъ 
не е само въ организирането на младе· 

жьта, приобщаването й къмъ природата, 
създаване на удобства за излетуване, а 
преди всичко и надъ всичко култивира

не у българската младежь въ едно бо.'!
но време на здраво чувство къмъ Роди
ната, къмъ нейнитt красоти, въ възпи
тание на българската младежь въ единъ 
националенъ духъ, въ чиста обичъ къмъ 
родната земя. 

Възрастнитt туристи искренно и сър
дечно сърадватъ и чествуватъ своитt 
еъидейници отъ Ю. Т. С. по случай тtх
ниятъ голtмъ юби.лей. Отъ всички краи
ща на родната зе11fя се носи нашия по

здравъ к1,мъ юношитt туристи: 

Здравъйте! 
Д-ръ Б. I<овачевски 

ЦЕНТРАЛНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО НА Ю. Т. СЪЮЗЪ, ВЪ СЪВМ1:>СТНО 
ЗАСЕДАНИЕ СЪ ЦЕНТ. Н-ВО НА Б. Т . . С. НА 29. VI. ПРЕДАДЕ ЛИЧНА ПО· 
КАНА ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ И ДЕйt.J.И НА Б. Т. С. ДА УЧАСТВУВА ТЪ 
ВЪ ЮБИЛЕЙНИЯ КОНГРЕСЪ НА ЮНОШИТ1:> ТУРИСТИ, КОЙТО ЩЕ СЕ СЪ
СТОИ ПРЕЗЪ ДНИТ1:, 18-20 ЮЛИй ВЪ ГР. ГАБРОВО. 
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ПИРИНСКИЯТЪ МАСИВЪ 

Отъ нъколко часа автомобилътъ се 
ДВИЖИ ПО •I'ИВОПИСНИЯТЪ И ПО Н'ВКl)Га 
труденъ, особено за шофьора пжть, ко
гато изведнажъ, неочаквано се издига на 

хоризонта гигантската маса на Пирина. 
Не бихъ могълъ да кажа, както пре

тендиратъ, дали Пиринскиятъ масивъ е 
най-хубавиятъ планински масивъ въ 
България. Не съмъ и туристъ-специа
листъ на Пирина, за да смътамъ, че го 
познавамъ основно. Съ удоволствие съмъ 
изходилъ и други планини въ България, 
а имамъ и друга работа ... освенъ ту
ризма. 

Многобройни екскурзии и изкачвания 
се предлагатъ на туриста, който же:ве 

да опознае Пирина. Ще си позволя .'J/1 
означа нъколко отъ тъзи, които съмъ а.1-
правилъ презъ последнитъ го,цини. 

1. Отъ Добринища до Мелникъ, презъ 
Брезница, Карница, Лъжница, гората н1 
Папазъ-чаиръ, с. Пиринъ и Кашина; 

2. Отъ Симитли въ долината на Стру
ма презъ Сърбиново, Ощава, Дебелъ 
д;,;,;бъ, Клетищо, Влахи, долината на Вла
хина ръка, Влахинскитъ езера, изкачаа
не къмъ Елъ-тепе и слизане по течение
то на Бъндерица. Тази екскурзия дава 
възможность на туриста да види нъкол
ко отъ Пиринскитъ езера; той ще се 
възхити отъ тъхната огледална повърх
ность, прозрачна като кристалъ, съ сини 

като лазура води, заобиколени съ море
ни, осгатъци отъ стари ледници, чийто 
видъ всръдъ хаоса отъ камънаци, безъ 
дървета и растителность, е много внуши

теленъ въ подножието на скалиститъ 
бръгове, които заобикалятъ тъзи въков
ни сждове. 

3. Отъ Добринище въ долината на 
Места, презъ долината на Десилица до 
Папазъ-Гьолъ и слизане къмъ Мелникь 
презъ Демиръ-Капия и долината на Го
J1ъма-ръка. Тамъ туриста ще види друга 
серия отъ езера съ тъмно-зелена вода, 

попъстрена съ петна по изумрудовъ 

цвътъ, които иматъ сфериченъ видъ. 
Нъкои отъ тъзи езера еж пълни съ пъ
стърва, а други еж лишени не само отъ 

риба, но и отъ всъкакви животни. Нищо 
не живъе въ тъхнитъ изкрящи води. 

4. От1, Банско презъ долината на Да
мяница къмъ Валевишкитъ езера. 

5. Изкачването по склоноветъ на из
токъ отъ Пирина, по долината на Стру
ма. Живописнитъ пейзажи следватъ въ 
непрекъсната верига единъ следъ другъ. 

Долината въ която расте платана и оръ
ха, после джба и най-после елхата и 
бора. Виждатъ се скали окрасени съ бу
кети отъ иглолистни дървета, водопади 

бликащи отъ цепнатинитъ на скалитъ . .. 
Колкото повече човъкъ се изкачва, тол-

кова повече масата на Спанополс (2060 
ме1ра) расте. Туриста тукъ ще се възхи
ти отъ . зжберитъ, отъ хармоничнитъ 
гънки на планината. Най-близкитъ мъ
ста, тапицирани съ нъжно-зелено очер
таватъ тъмното кадифе на чернитъ бо
рове и ели. 

6. Изкачване на Елъ-Тепе, като се 
'!'ръгва отъ Банско - класическото из
качване. Туриста ще може смъло да си 
служи съ отличната карта 1 :100.000 на 
Д-ръ Хербертъ Луисъ, съ кирилица или 
латиница, издание на Пруската академия 
на наукитъ, най-новата и най-точната. 
Той ще намъри сжщо въ всъко село 
интелигентни и опитни водачи, които по

знаватъ много добре върховетъ и доли
нитъ на околностьта и даже понъкога, 
строежа на по-далечни мъстности. 

Величественъ отъ далечъ, мощенъ отъ 
близко, Пиринъ може да съпернич:1 на 
много европейски планински масиви. Не
говитъ върхове, неговитъ зжбери, него
витъ възвишения, неговото било изръза
но като съ длето, надминава повече отъ 

2,000 м., а групата на неговитъ върхове 
образува панорама съ мощна сила и ху
бость. Тръбватъ много месеци, за да се 
опознае добре Пирина. Пиринъ съвсемъ 
не е враждебна за туриста планина. По
скоро може да се каже, че тя е чужда за 

туриста. Той почти не я познава. И въ 
нейната природа така величествена и 
така дива човъкъ изглежда понъкога 
единъ анахронизъмъ. 

Болеславъ Тахауеръ 
Аташе по печата при унrарскат:~ .~еrация 

Конrресътъ на Асоцияцията на Сла
вянскитt, Планинарски дружества ще се 
е;ъсто,и презъ настоящата година за вто

. ри пжть въ София. Централното Настоя
телство е избрало комисия за уреждането 
на сжщия подъ председателството на по

четния членъ на Съюза r. Никола Гал
чевъ и тази комисия взема всички необ
ходИlми мърки за доброто изнасяне на 
конгреса въ България. 

Датата на конгреса е опредълена за 
23 августъ т. r. Следъ заседанията на 
сжщия, делегатитъ и гоститъ ще напра
вятъ излети въ околностьта на София и 
по-далечнитt планини. 

Конrресътъ предизвиква още отъ сега 
основателенъ интересъ въ всички съюзни 

сръди и на него въроятно ще присжтст
вуватъ и много съюзни дейци отъ про
винцията. 

Съюзното списание ще излъзе презъ 
августъ съ специаленъ брой, посветенъ 
на планинитъ и планинарскитъ организа
ции на славянскитъ страни. 
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БАНСКО 

Съ красивото си поJюжение въ по,штt 
на Пирина, съ вина,и с1 ежъ въздухъ 1: 
изобилно студена нода, съ живописнитt 
си мtста за излети по бе;рс,ви гори и ви
соки върхове и най-после съ голtмит·t. 
си удобства и чи-.:т па за спокойно и 
уютно лtтуване Банско, наистина, е 
едно отъ най хуба:зитt наши планински 
Jl'БТОВИЩа. 

Но не само съ дивниа си природа 
Банско привлича. Това бележито, хубаво 
и чисто градче буди го1tмъ интересъ 
и съ своето славно минало, за жа.i!ость 

до сега малко известно на нашата 

пубJ1ика. Началото на сеJ.!Ището се крие 
въ епохата, когато еж се турчили че

пинскитt родопци - 16-17 въкъ. Мно
го родопци еж ш1м·t.рили спасение отъ 
турския фанатИ'зъмъ въ девствената го
ра подъ Пиrшна, 10 KJIM. стъ сегашното 
Банско. Така се образуваJ1и тъй нарече
нитt БанскИI махаJ1и, за които часе:1е
нието още пази спомени. Отъ тия пръ
снати въ гората Бански махаJ1и съ тече
ние на времето произхожда Банско. 

Къмъ срtдата на 18 вtкъ, Банско ви
соко се издига икономически надъ оста

наJ1итt села въ Разложката котловина. 
Банскалитt ставатъ известни като пред
приемчиви кираджии, т. е. пренасятъ съ 

катъри памукъ отъ Сtрско и Неврокоп
ско въ БtJ1rрадъ, Будапеща и чакъ въ 
Вие!-!з. Постепенно тl; взематъ въ ржце 
т·t. си - сами купуватъ и продаватъ па
мука. Съ тази търговия забогатnватъ 
цtJ1и родове, roJ1tмo богатство се струп
ва въ Банско. 

Интересни данни за това благосъ-
стояние могать да се извлtкатъ отъ 
и до днесъ запазенитt стари касови кии
ги съ двойно счетоводство, датиращи 
отъ времето на френската ревоJ1юция -
1779, 1793 и др. години. Tt еж писани съ 
такъвъ красивъ и курсивенъ почеркъ, ка

къвто надаJIИ ще се намtри презъ 011ова 
време другаде въ БъJ1rария. 

Въ онова време, когато България е 
била съвсемъ откli'iсната отъ западна Ев
ропа, БанскаJIИИ търгуватъ съ Австро-Ун
rария. Тtхни синове се учатъ въ Виена и 
Италия. Издигатъ се Банскалии не само 
като добри търговци, но и като високи 
държавни чиновници. Първиятъ бълга
ринъ дипJ1оматъ несъмнено е банскалия
та Германовичъ. УчиJ1ъ се въ Италия, до
веJ1ъ жена италиянка, която отваря жен

ско стопанско учиJ1ище въ Банско, пър
вото въ БъJ1rария, учи момичетата да 
шиятъ и ПJ1етатъ чорапи съ игли безъ 
куки, а Германовичъ дига възстание въ 
Босна. За този му подвигъ сръбският ь 
краль го назначава за свой политически 
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агентъ въ Букурещъ. Запазенъ е въ на
родната библиотека паспортъ на бълга
рннъ съ неговия подписъ. Потомъкъ на 
този бъJ1гаринъ дипломатъ е бивuшятъ 
ромънски министъръ на финансиитt Гер
манъ. 

Но войнитt на НапаJ1еона съ Австрия, 
новитt поJштически събития, а най-вече 
конкуренцията на американскиятъ па

мукъ съсипватъ търговията на Банско и 
то започва да запада. Въ настli'iпилитъ 
по-сетне борби за черковна и политичес
ка свобода селото е взеJ10 живо участие 
и е дало видни дейци на чело съ единъ 
отъ нашитt най-голtми будители, Нео
фитъ Рилски. 

Паметницитt на миналото благосъ
стояние Cli'i запазени и до днесъ: стари 

двуетажни Kli'iщи, съ здрава масивна ка

менна зидария. Тtзи Kli'iЩИ, ако и съ чар
дакъ отпреде, съ Вlriтрешното си разпре

дtJ1ение и съ скривалището коренно се 
различаватъ отъ общия типъ чардак.тши 
Kli'iЩИ у насъ. Най-интересно въ тия ю1,
щи е масивното скривалище. То е двуе
тажно, иззидано съ дебели стени на зад
ната часть на Kli'iщaтa, съ която се сно

шава съ една маJ1ка желtзна врата. Цt
Jiaтa кli'iщa е така обградена съ високъ 
каменъ зидъ, че скриваJ1ището не се виж

да отъ къмъ уJiицата, освенъ това то е 

закрито отъ множество клонести дърве

та. Въ скривалището Cli'i криJiи парит1; и 
всички по-ценни предмети. Ако разбой
ницитъ нападиатъ Kli'iщaтa, както често е 
ставало по онова време, обитателитt по
срещатъ нападатеJiитt съ пушки отъ 
чардака и постепенно отстli'iпватъ и се 

скриватъ въ скривалището, отъ което 

презъ множество мазгали пакъ могатъ 

да стрелятъ. Запазени отъ дебеJiит·t. сте
ни снабдени съ храна и вода, всички 

членове на семейството Cli'i могли да прс
живtятъ по цtли дни и седмици, докато 
разбойницитt ги оставятъ на мира. 

Представятъ с;v;що така rолtмъ ин
тересъ старата черква „Св. Богородица" 
съ старинна красива рtзба и новата 
черква „Св. Троица" съ иконитt и висо
ката камбанария съ часовникъ. И дветt 
Cli'i зографисвани въ разни времена отъ 
мtстни майстори. Зографското изкуство 
почнаJ10 да се развива още презъ време

то на оживенитt сношения съ Виена и 
Италия. Известна е фамиJ1ията Молеро
ви чиито основатель Тома Вишановъ е 
пъ'рвиятъ MoJiepъ (нtмски маJiеръ - зо
графъ), учиJIЪ иконопиството въ Виена. 
Изкуството се предавало въ този родъ 

отъ баща на синъ почти до края на ми

налия въкъ. 

Ст. Л. Костовъ 





Тодоринъ върхъ 

Картина Ив. Тричковъ 

ПОДИРЪ ОБЛАЦИ

То ИЗЪ ПИРИНЪ 

отъ ИВАНЪ Н. ИВАНОВЪ 

Царство на сtню1 и легенди, вtч-~нъ 

снмвоJIЪ на борбата за 11швотъ и са~ю

пъзмпrвзне на единъ изстрадалъ народъ, 

Пиринъ заплени душитъ ни и съ чаро

дейната сила на своя дивенъ планинскq 

миръ. 

Наистина, нtма по-величественъ храм ь 

ыежду роднитt планини, кждето търже

ството на вtчния праздникъ въ планина

та да ни изпълва съ толкова възторгъ 

и свtтлина. Колкото и скромна да е една 

душа, тукъ тя би могла да преживtе вър

ховното напрежение, да стане духъ и да 

тържествува с.~едъ върховната победа. 

Хората, които ю1кога не сж изтрьпuа

лн предъ шеметнитt. му ДЪJJбИ!iИ, които 

не сж тичали подиръ об71ацитt. му и не 

познзватъ стихиитt му, наричатъ бро

дяшкитt ни изъ Пирина пресилено увл·t,

чение. Може би тt иматъ право. Мнози

на отъ нзсъ съ радость ноrятъ бре~еrо 

11а неговия ш1енъ отъ днит·в на детството 

11 юношеството. Обаяни отъ негозия 

чаръ, ние често възкресяваме пре;юшt.;ш

цитt си, като свtтли точки по пжтя къмъ 

една желана вtчность. Споменитt ни из

пълватъ съ чувство на особена бJ1аго

дзрность и воля з;~ животъ. 

Странно. Не сте ли оставали изне

надани, когато следъ много преживtлици 

изъ !lирина, 1 ръгвате отново на изпетъ, 

въоржжени съ чувството на познатость -
напълно убедени, че ще срещнете старъ 

познайникъ, а предъ Васъ се изправя за

гадка? Смtлостьта Ви, която само преди 

малко е обещавала широкъ разм.:~хъ на 

криле, сега е достатъчно скромна. Всtка 

чупка по зжберитt е новъ въпросъ, а п,1-

съкътъ на въздуха между тtхъ - стра,-~

но непознатъ зовъ . Въображението Ви 

е още много сJ1або, за да учасгвува въ 

играта на облацитt. Мжчите се да проу

~1tете чувството, което никога до сега не 

не сте изпитвали, събудено отъ формитt 

на плянината или отъ перспективата на 

върховитt точки. Погледътъ Ви отначало 

плавно, а малко следъ това неспокойно 

бtга по начупенитt. вериги, не смогва да 

ги овладъе и отмалява нъкжде въ без

края. До като трае този бъгъ, цълото Ви 

сжщество е обзето отъ чувството да упо

доби линиитt. - сжщото, което преживt.

вате, когато съ напрежение следите опас

но акробатично движение. И тукъ движе

нието Ви завладява, като че сами Вие сте 

стихията, която. въ тоя миrъ дава линия

·;а и формитъ на планината. Единъ нов!:> 

свt.тъ се ражда, бе.зъ да знаете кжде , -
предъ 3асъ или въ собствената Ви ду:.ш1. 

Нима за пръвъ пжть виждате Върха на 

буритъ, Кутело, Газей, божествената Ва

,1явица, или шеметния лобъ на Каменица 

Защо тогава това странна чувство, че тt. 

сж .... новъ мнръ, никога не вижданъ и :н: 

почувсгвуванъ до сега? Спомнете си. 

Когато за пръвъ пжть сте споходили !lи

рина, навt.рно той е внесълъ смутъ въ 
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душата Ви. Тогава не сте имали своб·)· 

дата да видите и преживt.ете всичц:о. 

Трt.бва много п;v;ти да го споходите, да 

нзкупите свободата си отъ неговия rнетъ 

и достойно да се възмогнете до ве.~ич;-1е

то му. Той винаги ще Ви посрt.ща съ 

новъ чаръ на покоя и стихиит·r, си. Б;;,;де

те сv.,·урни, че колкото и да се сб.1ююпе, 

винаги ще откривате въ него по нt.що но

во, непреживt.но и неповторимо. Има 

мигове, които бихте желали да б;;,даrъ 

вtчность, а други никога да не се пов rз• 

рятъ. Не ви ли се е случвало да б;v;дете 

съ леко, свt.тло настроение на духа, ;ia 

се чувсrвувате въ такавз 11нтимность съ 

всичко, което ви заобикаля, че да имате 

желанието да се слt.ете, да :::аrубите ceGe 
си? А следъ това идва нt.каква непознuта 

причина, за да отк;v;сне тоя миръ о rъ 

внсъ, да го направи недосеrаемъ, даже 

враждебенъ? 

Винаги, когато събудя спомена за ед

но подобно преживt.ване, изпадамъ в ь 

пг.радоксн на чувството - да не се пов

тори ннкоrз ... и все пакъ, поне още вел
нажъ да го преживt.я. 

ГазеА и Стражнтi; 
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Слизахме малка група отъ близки хо

ра по гребена надъ Дамяница. Срещу 

насъ се възправяха Стражитt., нt.ми как

то винаги, но съ приветлива усмивка за

ради веселата игра на розовитt. облаче

та, гонещи се между тt.хнитt. шила. Неу

сетно изминахме билото и следъ малка 

почивка предстоеше да се спуснемъ въ 

Момини двори и Валявица. Но въ този 

моментъ преживt.хъ нt.що страшно. Из

плаши ме едно странно видение надъ 

Каменица и веригата отъ нейния побра

тими. Непонятно отъ к;v;де и тъй отвед

нажъ, роякъ тъмни облаци се събраха 

надъ изrризанитt. имъ чела. Развихриха 

се като демони и запалиха стихиенъ по

жаръ. Разбрахъ, че нищо не ще поща

дятъ, че ще пратятъ насъ и цt.лия св-r.тъ 

въ преизподнята. Съ въображението си, 

само за нt.колко мига, видt.хъ всички чу

деса на Апокалипсиса. 

Изминаха години, впечатлението от

слабна, но жаждата на вt.рващия, че ще 

види и други чудеса неспирно ме влече 

за ново богослужене въ Пирина, къмъ 

вt.чнитt. олтари на неговитt. върхове. 

Снимка Ив. Ивановъ 



Влахинското езера 

Снимка Д-ръ Ив. n. Ивановъ 

ПИРИНЪ И 

БАНСКО 

ОТЪ ПРОФ. в ЗАХАРИЕВЪ 

Не ме е напускалъ спомена за онзи ска граница се простираше необятната 

день отъ щастливитt години на моето империя на кървавия султанъ. Далече на 

юношество, когато за първи шfiть се из

качихъ на Мусала. 

Тогава нtм::~ше нито поменъ отъ хи

жи и заслони. Нар·tдко се срещаха тури

сти по планината. Затова може би, вър

хътъ, съзрянъ отъ безмълвната девстве

на долина на Царска Бистрица, се изпра 

вяше още по-високъ и внушителенъ. 

Гробната тишина на циркуситt и леде-

1-'Ото спокойствие на кристалнитъ, отра

зява~щ! блестящитъ ленти на посJ1едн·н1 

снtrъ езера, ни навtваха особено стра

хотно чувство. 

Когато стlilпихме върху потъмнълото 

каменно чело на върха, предъ насъ се 

показа непознатъ новъ свtтъ. Оттатъкъ 

минаващата по хребета на Манчу тур-

изтокъ се виждаха още върхове, гори и 

нагънати хъJ1мове, чиито хълбоци бъха 

украсени съ златни ниви. 

Гледахме унесени нататъкъ. Стори ми 

се че надъ даJ1ечнитt нивя се понесе и 

стигна отвlilдъ дори до насъ сподавена 

робска въздишка, Tlilжнa жътварска п·t

сень. 

Още по-далече на югъ, като миражъ 

се изправяха Зlilберитъ на легендарния 

Пиринъ. издигащи се високо въ небеса

та. СJ1едъ нtколко неспокойни години 

до насъ достигна весть, че подъ негова

та сtнка и закрила, поробенитt се на

дигнал;,~ за да се борятъ за свобода, та-

1<ава, каквато имахме отсамъ Рила. Г!резъ 

е;1инъ отъ тtзи наситени съ неизвест ·· 
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ность зловещи дни, преминали рилскитъ 

чалове, гонени отъ аскера, напуснали 

опо}1,<арrнит tси домове, пристигнаха при 

насъ бtжанцитt, говорещи стщия, на

шиятъ езикъ. 

Минаха доста години. Спуснали се 

отъ Налбанта оттатъкъ въ свободната 

вече земя, следъ нощувка на Семково, 

въ едно свtтло утро се запi'i'iтихме на 

югъ къмъ Банско и Пиринъ. Излtзли 

изъ тъмнитt борови гори на открито, за

маяни застанахме предъ величествена, 

незабравима гледка. Далечъ нtкi'i'iдe на 

хоризонта, залtни въ розово сияние се 

изправяха бtлитt кули и стени на ле

rендар!Jата планина. Долу въ синевина

та, въ оазисъ отъ буйна зеленина се съ

зираше нtкакво фантастично селище. 

Като въ сънь, видtхме Банско въ това 

ранно утро. Когато подкованитt ни обу

ща затракаха го стариннитt калдъръми 

на приказното градче, миражътъ започ

на да става действителность. 

СJ1ънцето клонtше къмъ залtзъ. Дъл

ги модри сtнки пълзtха по върховетъ, 

слизаха, гонtха се изъ низината и бав

но се спускаха надъ стариннитt защите

ни съ грамадни тежки порти домове. 

Настi'i'iпващата тиха нощь предлагаше 

спокоенъ отдихъ подъ закрилаrа на Елъ

Тепе, отъ чието теме изпратихме следва

щиятъ день. 

Не мога щ1 забравя тази сребриста 

лунна нощь надъ Банско, презъ която 

ромола на подскачащето изъ улицата по

точе ми разправи за отминалитt въ вtч

ностьта дни. 

Все още дочувамъ приспивната пtсень 

на Глазне, на р t к а т а съ сребърнитt 

води. 

За онtзи, чието битие протича въ со

;1tмия градъ помежду студенит13 ~1uно · 
тонни стени на убийствено изпр 01венитt. 

улици, въ циментовитt клетки на покр11-

ти съ отравящи окото червени цигли 

измазани въ мрачно сиво домове, Ьанскr, 

и Пиринъ с;,; обвитъ въ една чудна ле · 

генда другъ свtтъ. 

Всtки Ki'i'iTЪ на старинното гpal!'ll', 

нсtкой домъ съ неговитt широки стрt

х и, просторни слънчсв:1 веранди и уютни 

:~акп,тани стаи, затворснъ съ грамадни 

порти, защитенъ съ тъмни скрива 1111ща 

съ бойници, всичко нашепва за дадсче 

отминало време, когато тукъ е кипtлъ 

,другъ буенъ животъ. 

Мълчаливитt домове, надъ чиито вра· 

ти Ci'i'i И3дълбани забравени почти имена 
и забЕ-лежителнитt по своята рtзбарска 

и живописна украса храмове, дtло на 

м·встни майстори строители, живоппсци и 

рt,збари, c;v; красноречиви спом~ни за 

една отминала ценна по самобитното си 

творчество епоха. Презъ ония дни, ко-

Банско - кжщата на Неофитъ Рилски. Сн. инж. Б. Стоиловъ. 
(На покрива е сложенъ печата на новото време - закована е 

летва за жицит1' по електрическата мрежа) 

192 



Улица въ Банско 

гато скжпи товари еж от п р а в я н и 

отъ тия домове отвждъ тихия бtлъ Ду

навъ къмь Пеща и Виена, Банско се из

дига като значителенъ духовенъ и тър

говски центъръ, който дава тежки тър-

1 овци, вещи дипломати, книжовници и 

живописци. Банскалии подържатъ свои 

кsнтори дори въ Виена, кждето завеж

датъ да учи канонитt на божественото 

изкуствп Тома Вишановъ - създатели 

на мtстната живописна школа. 

Още стои, подобна на скжпъ камъкь 

nърху старинна диадема, родната кжща 

на Неофитъ Рилски, молепсана съ белега 

на новото, модерното време. Въ гроби

щето на старата църква Св. Богородица, 

чийто иконостасъ неизвестенъ намъ май

сторъ е украсилъ богато съ дроздове, 

лъвове, дракони, лозници и слънчогле

ди, каменни кръстове броятъ днитt отъ 

френската революция дори до днесъ. 

Други, по-високи отъ човtшки ръстъ, 

направени отъ черна мура по време на 

Наполеоновитt походи, протягащи зло

Rещо рамене върху тъмната снага на 

Пирина, говорятъ сtкашъ за Голготата 

на тази земя. 

Постепенно заглъхналъ живота въ ста

ритt домове . Затворили се тежкитt ко-

вани порти следъ последнитъ тежки кер

ван.и, откакто кораби съ грамадни бtли 

платна започнали да пренасятъ денкове 

съ памукъ отъ Новия свtтъ. 

Странна тишина витае отъ тогава на

rамъ надъ малкото градче. Отъ дею, 

изъ день Банско мtни своя обликъ. Изъ 

неrовитt живописни улици шествува ве

че епидемията на н.овит"I, модни безвку

сици, която съ шеметна бързина унищо

жава запазвани презъ в-вкове съкрови

ща. Издигатъ се сгради каквито има на

всtкжде, безъ какъвто и да било бе

леrъ на нtщо родно наше, на онова, кое

то е създадено въ Банско. Само Пиринъ 

се изправя все така внушителенъ, безъ 

да мtни своето рухо остава вtчно младъ. 

Ние, които така много ценимъ на

шиятъ Нюрнбергъ, - като единъ отъ мал
кото запазени стари градове и като и:З

ходенъ пунктъ за излети изъ Пириа ь, 

правейки онова, което е по СИIЛитt ни за 

да му влсемъ нова свежа кръвь та да 

доживtе още толкова, ще ИдЕ!аме да го 

виждаме облtченъ въ неговата старинна 

пищна болярска дреха, а не загьрнагъ 

въ модна мантия, която ще го пр,:ши 

неизказан-) смtшенъ, подобенъ на дру

rитt му наконтени по модата събратя. 
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Взели за по три дни отпускъ, Телча

оовъ и азъ потегляме презъ августъ м. г. 

за Пирина, съ единствената цель, да изка

чиме северната стена на Елъ-тепе. Рани

цитъ ни бъха натъпкани съ в<Уiжета, кли

нове и халки. Освенъ това, но~ехме и 

всичко необходимо за нощуване на от

крито при най-лошит·I, атмосферни усло

вия ~а този месецъ. 

Въ колата за Банско, предимно жени. 

Отначало иrмъ слушаме разговоритъ, от

насящи се до разнитъ начини на варене 

сладко, до ползата отъ горещитъ бани и 

до това, каква е днешната младежь и пр. 

Това видимо ни забавляваше. Колкото, 

обаче, приближавахме Банско, толкова 

тия разговори ни ставаха чужди и на 

тъхно мъсто се явяваха въ мисъльта ни 

пръснитъ още думи на двама наши прия

тели, които при изпращането ни замоли-
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В'hчната снимка на Епъ· Тепе и 
Кутепо 

Снимка Н. Миронски 

СЕВЕРНАТА СТЕНА 

НА ЕЛЪ-ТЕПЕ 

отъ БОЖИДАРЪ СТОИЧКОВЪ 

ха да имъ оставимъ по-ценнитt. си при

надлежности, тъй като всичко се случ

вало . • . Отъ друга страна, страхотнитъ 

разкази на двамата нt.мски алпинисти, 

Мозлъ и Ауеръ, които презъ есеньта 1934 
година бъха първи и пос.педни изкачили 

стената, отдавна бъха здраво залегнали 

у насъ, а изявленията имъ, че тая стена 

е представлявала проблема на лътния ал

пинизъмъ на Балканитt. и за дълго време 

ще представлява зимниятъ, н:и, караха да 

се позамисляме върху нашето предприя

тие. И наистина, колкото да бъхме увt.ре

ни въ себе си, въ успt.ха на нашата за

дача не бъхме сигурни. И съ пълно осно

вание. Следъ изкачването на стената отъ 

Мозлъ и Ауеръ, последнитt. ни обясниха, 

че еж се катерили цt.ли осемь часа, че сж 

употръбили множество куки, че пжтьтъ е 

билъ свързанъ съ голtма опасность отъ 



каменни лавини и че само доброто време 

имъ помогнало. Въ този сми'съль, впро

чемъ, тtзи двама нtмски алпинисти дър

жаха позече отъ 20 сказки въ Германия, 
за изкачването на казаната стена на Пи

ринъ. И много естествено, че при едно 

подсъзнание отрупано съ такива очерки 

за северната стена на Елъ-тепе, ние не 

можехме да разчитаме на особенъ ус

пtхъ, още повече, че съ тръrване10 си 

отъ София ние имахме дъждъ. 

Въ Банско настроението ни се пови

шава вследствие на много причини, най

вече поради това, че времето отиваше 

1<ъмъ оправяне. 

Сжщата вечерь потегляме за хижа 

Бъндерица, кждето пристигаме късно 

презъ нощьта. Хижата пълна. Въпрtки 

това, спахме добре, благодарение rрижи

т·в на бай Лазаръ. На сутри1ньта, по 

здрачъ, потегляме за Казанитt, съ всич

кото си необходимо съоржжение. Така 

че никой нищо не знаеше за нашето ид

ване и отпжтуване. Предвидливостьта, 

обаче, изискваше да обадимъ на бай Ла

заръ за намtренията ни, който като чу 

за нашето решение, се обърна рtзко 

къмъ Телчаровъ и каза: ,,А бе, докторе, 

ти си поне уменъ човtкъ, какви глупости 

смtташъ да правишъ", и сочейки къмъ 

мене добави: ,,да ги върши това момче, 

разбирамъ, ама ти ... !" 
Къмъ 6½ сутриньта бtхме въ подно

»шето на Казана. Билъ съмъ и предъ по

rолtми изпитания, но така да ми сж се 

свивали rърдитt не съмъ ималъ друrъ 

случай. Нtщо като че ли ми тежеше на ра

менетt, на ржцетt, на краката и ме ка

раше да бжде неспокоенъ. Телчаровъ 

мълчеше и лениво развързваше раницата 

си, което показваше, че и него го тор

мозеше нtкоя опредtлена мисъль. Всичко 

това бt последица отъ лошата психоло

гическа подкладка, която бtхме полу

чили за изкачването на стената отъ раз

каза на двамата нtмски алпинисти, при 

това обогатена отъ думитt на нашитt 
приятели и отъ сутришната забележка на 

бай Лазаръ. 

Следъ като преценихме добре въз

можноститt за и противъ успtха ни, ре· 

шихме да тръrнемъ. До този моментъ за 

стената знаехме, че е близо до 500 метра 
висока; че е съставена отъ две части -
първата почти отвесна, втората по-наклон

нена, но затова пъкъ по-трудна, тъй 

като тя изглеждаше да е съвършеннно 

гладка. Такова бt поне впечатлението, 

което бtхме придобили за тази стена отъ 

мноrочисленитt наблюдения върху нея 

още отъ минали години. Защото идеята за 

изкачване на Казанската стена лежеше У 

бълrарскитt планинари отдавна. 

Къмъ 8 часа, при мъгла, съ видимость 
до 20 метра и при дъждъ, ние започваме 
съ осжществяване на задачата си. Пред

стоеше ни на първо време да изкачимъ 

rолtмата прtспа на Казана, за да до

стиrнемъ самитt скали. Последнитt бtха 

откроени отъ снtга съ rол'hми отвори. 

Тукъ се вързахме съ вжжето, сложихме 

си лекитt обувки и извършихме всички 

други приготовления. Телчаровъ водеше. 

Предъ видъ предполаrаемитt трудности 

на нашето предприятие, бtхме решили 
да се смtняваме въ воденето на всtки 15 
минути. Отначало напредвахме предпаз-

Мъглата надъ стената Снимка Л. Телчаровъ 
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Въ стената Снимка Л. Телчаровъ 

ливо - страхувахме се отъ неустойчиви 

и свличащи се отгоре камъни; самото ка

терене не представляваше особени труд

ности, въпръки задоволителния отвесъ, 

поради добре очертанитъ каменни обра

зувания и изобилнитъ хватки. Смъня

вахме се въ воденето само за лично 

удоволствие, но не и вследствие на нъ

r,аква особена умора. Постепенно мжrлата 

се разръди, докато остана напълно подъ 

насъ. Съ това ние можахме да видимъ 

кжде се намираме. Бъхме оградени оп, 

всички страни отъ отаесни скали и дъл

бочината подъ насъ се губеше въ мъг

лата. Гледката бъше наистина внушител

на и нашитъ лоши мисли не можеха да не 

се разсъятъ. 

Изведнажъ надъ насъ се издигна ц·h

ло ято ястреби, наизкочиха отъ всички 

страни на Казана. Безъ да обръщаме осо

бено внимание на тъхното противно гра

чене, ние напредвахме, търсейки 10 мет

ровия пъленъ отвесъ, за който 1-1ъмцитъ 

ни бъха говорили, че е едно почти не

проходимо препятствие и въпръки това, 

представлява единствения пжть за Мf'

наване къмъ по-плоската часть на Казана. 
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nри едно ОТКJIО!Н!Ванё ВЪ лtво Се 
отзовахме на една малка п л о щ а д

к а, отъ която всички п ж т и щ а 110-

нататъкъ ни се прекъсваха. Точно предъ 

насъ се чертаеше единъ улей въ пъленъ 

отвесъ 5 до 6 метра ви'сокъ, свършващъ 

като корннзъ. Впрочемъ такъвъ единъ 

корнизъ ние видъхме тукъ по окржж

ностьта на цълата скала на Казана, която 

ясно ни показваше че следъ това идватъ 

наклонснитъ скали, чисто керемиденъ 

строежъ, които ни даваха основание да 

мислимъ, че тамъ ще да е rолъмата труд

ность на цълия туръ. При опита си да 

качиме отвесътъ, ястребитъ се спуснаха 
стремглаво надолу и накацаха по корниза, 

като заграчиха, гледайки ни право въ 

очитъ. Сега видъхме колко еж много тъ 

на брой; цълиятъ корнизъ бъше осъянъ 

отъ тъхъ. При всъко наше най-малко дви

жение, тъ усилваха граченето. За наше 

успокоение, решихме, ч~ въроятно гн·вз

дата имъ се намиратъ горе при корниза, 

но после установихме, че тъ действител

но моrатъ да представляватъ една доста 

rолъма опасность. 

При вториятъ опитъ изкачихме про

словутиятъ отвесъ всичко на всичко за 

около 15 минути и то заради ястребитъ, 
но не и следъ два часа усилие, както бъ

ха заявили неrовитъ първи победители. 

Нашето разочарование стана още по

rолъмо, когато следъ това вмъсто гладки, 

наклонени надолу скали, ние намърихме 

идеални за катерене условия. Всичко вър

в·вше сега толкова лесно, че лично азъ, 

не се чувствувахъ задоволенъ отъ напра

веното. Причината за това, може би се 

криеше въ нашитъ очаквания за rол·в

ми изпитания. Така или инакъ, азъ глас

но се ядосвахъ, за r дето близо осемь ме
меца се е разправяло, че двамата нъмски 

алпинисти еж извършили единъ подвиrъ 

съ изкачването сев. стена на Елъ-тепе. 

Съ развалено настроение поне за една 

седмица, ние стигаме върха следъ два ча

са катерене. 

Слизаме до хижата съ обяснения отъ 

страна на Телчаровъ относно плани~ската 

честь, спекулацията съ идеята за плани

ната и пр. Долу въ хижата, безъ да еж 



Северната стена на Елъ-Тепе 

ни видtли всички, знаяха отъ кжде ид

ваме. Поздравляватъ ни съ успtха. На

праздно употрtбявамъ всичкитt си ези

кови способности, за да ги убедя, че сте

ната не е толкова трудна, колкото из

глежда, че е осtяна съ многобройни 

хватки, и ако изключимъ въпросниятъ 

отвесъ, придобива характеръ на единъ 

обикновенъ катераченъ туръ, че всtки 

отъ тtхъ може да направи сжщото и 

пр . и пр . Никой не искаше да вtрва на 

Снимка Л. Телчаровъ 

думитt ми. Оставихъ ги да отнесатъ съ 

себе си убеждението, че стената е наис

тина нtщо много страшно и че не ВС'Бl<И 

може да предприеме изкачването и. 

И докато едни разглеждаха специал

ното ни съоржжение, а други ни питаха, 

дали за пирамидата сме навързвали вж

жетата за да се изкачимъ по тtхъ, бай 

Лазаръ тихо се подсмиваше и повтаряше: 

,,Не еж я качили, не еж я качили ... !" 

Снимки т t на стр. 198 еж (отъ горе на долу) Елъ-тепенската група, Цир
кусътъ на Попово-сзеро, върховетt Безбоrъ н ДесиJ1ица, гребенътъ Камено
дtлъ съ вр. Каменица, а на стр. 199: вр. Дженrалъ, Пирински сделвайсъ и Стра
житt , 
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МАСИВЪТЪ МАНГЪРЪ-ТЕПЕ 

Текстъ и снимки отъ К. х. РАДОНОВЪ 

Ако нtкому се е отдало случай да 

възседне върху 111рзморното чело на пи

ринския първенъ или върху гранитния 

Тодоринъ-върхъ, погледътъ му ще да е 

билъ привлtченъ на югоизтокъ отъ единъ 

нисокъ масивъ, съ вирнати въ приоблачни 

висоти, върхове отъ възправени канари, 

приличащи на Рупитt въ Рила. Това е 

Мангъртепенския масивъ. Той спада къмъ 

гранитния дtлъ на планината и е едно 
отъ най-голtмитt пирински разклонения, 

което се отдtля отъ в. Моминъ-дворъ 

въ северна посока, издигайки се надъ 

2800 м. височина. 

Тази гранитна маса, проядена и надро

бена презъ вtковетt отъ извtтри.телнитt 

процеси, обраэува вододtла между рtки

тt Демяница и Ретиже отъ Валявишия и 

Папазгьолския циркуси на северъ. Въ да

лечното минало, ледни,цитt еж измоде

.1ирали отъ него красиви форми съ не

проходими гребени и мжчнодостжпнитt 

върхове: М. Мангъръ 2827 м . ; Г. Мангъръ 

2860 м., Ушицитt 2840 м., Газей 2764 м., 

Стражи1тt 2810 м., Каймакъчалъ 2765 м., 

Дисилица 2725 м., и Безбогъ 2660 м . Въ 

неговитt високи, задълбани въ гранитна

та скала циркуси, се покоятъ водитt на 

десетина чудно красиви езера, нtкои отъ 

които даватъ водитt си на рtкитt Демя

ница и Ретиже, а други еж началото на 

Добринишката и Лошинска рtки.. Въ юго

източна посока еж разположени високо 

Полежанския и Безбожкия циркуси, въ 

източна - Мангъртепенски, Дисилички и 

Перлешки циркуси; а въ западна и се

верна посоки - Газейски и недооформе

ния Юленски циркусъ. Нtкои отъ тtхъ 

еж по-плитко, а други по-дълбоко врt

зани въ снагата на масива, но и еднитt 

и другитt изобилствуватъ съ моренни 

материали. 

Склоноветt на масива къмъ долинитt 

на Дамяница и Ретиже еж стръмни, като 

първитt еж обрасли съ вtковни мурови 

гори, а вторитt - голи, осtяни съ голt-



ми каменни блокове (rроачи). На севсро-

11зтокъ, подъ циркуснитъ тераси на Ди

силица, склоноветъ сж по-полегати, обрас

ли съ хубави борови гори въ нивинитъ 

и образуватъ обширна хълмиста тераса, 

която затваря Разложката котловина на 

изтокъ и съ хребетитъ на Родопитъ, 

пр'Итискатъ коритото на р. Мъста, обра

зувайки дефилето „Момина клисура". 

Едно посещение на Мангъръ-тепе, 

Стражитъ или кой и да е върхъ отъ то

зи масивъ, дава възможность на погледа 

да съзре далечъ на юrъ Драмски Бозъ

даrъ, Али-ботушъ, Кушиница, Круша, а 

между тъхъ - тихитъ води на Орфан

ския заливъ; на западъ - историческа 

Бъласица и задъ нея синкавитъ очерта

ния на Кожухъ и Шаръ; на изтокъ -
кждравитъ дипли на Родопитъ и задъ нея 

темето на старо-планинския първенецъ; 

на северъ - красивата Рила съ всички 

нейни върхове; а на западъ предъ погле

да се изпръчва Елтепенската група, цар

с1 вено величествена, съ най-високитъ пи

рински върхове и страхотни циркуси, 

оградени съ отвъсни стени. Непосръдст

еено до масива се откриватъ красиви 

циркуси съ десетки езера въ тъхъ, като 

сини очи, презъ 1<оито планината гледа 

небесната ширъ. 

Най-бJIИЗЪКЪ и удобенъ изходенъ 

пунктъ за излети въ тази часть на пла

нината е хижа „Демяница". Отъ нея до 

Каймакъ-чалъ сж 3 ч.; до Дисилица -
3 часа; до Стражитъ - 3¼ ч.; до Га

зей - 3½ часа; до Ушицитъ - 4 ч.; до 

Г. и М. Мангъръ 4 часа и до Безбоrъ -
5 часа. Къмъ първитъ отъ ти.я върхове 

може да се възлъзе отъ Юленския, Пер

лешкия и Манrъртепенския циркусъ съ 

нзходенъ пунктъ Банско, а къмъ остана

литъ (южнитъ) - отъ къмъ Валявица. 

Пжтекитъ водятъ само до нъкои езера и 

до подножието на гребена, а изкачването 

по върховетъ е безъ пжтека. 

Мангъртепенския масивъ по липса на 

добри пжтеки и поради мжчнопроходи

мия си теренъ, по-малко се посещава отъ 

турнститъ, но затова пъкъ той е единъ 

отъ най-красивитъ дълове на Пиринъ и 

отъ неговитъ върхове се откриватъ не

обятни хоризонти. 
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ПИРИНСКИ ДНИ 

Топло СJiънце ни радва отъ синьото 

небе надъ Бъндеришки чукаръ. Хижата 

е тиха. Нейнигв гости се изтегш1ха на

горе по рt.ката и пъргавата булка на 

бай Лазара, следъ като е почистила 

всичко отъ обt.дъ и следобt.дъ, отдъх

ва малко, че трt.бва наново да запо,1ва 

работа: тия гладни хора трt.бва да се 

}.ранятъ. 

Ние си лежимъ на поляната предъ 

хижата - групата „Абленъ": Надя, Жеч

ка, Андрея, Петъръ и Пеме. Днесъ ни е 

свободенъ день и трt.бва да б;r;демъ 

мързеливи. Андрея разправя чудни при

казки, Надя и Жечка ужъ не слушатъ, 

Петъръ ' спи, а Пеме подскача. 

1-!'вк;r;де отъ скалитt. надъ хижата 

черниятъ Гого вика, загазилъ надъ от

веситt.. Търсимъ го съ очи, но не го на

мираме. Нt.кой предлага да ида да му 

11омогна, защото съмъ отъ спасителната 

(:лужба - но азъ не искамъ. Съгласно 

устава, не може самъ човt.къ да помз1·а, 

а тр·вбва дежурна команда. Съ B/i'iЖe, 

J1t.карь и чанта. А такива нt.ма. При то

ва ще изложимъ черниятъ Гого предъ 

момичето, което въ екстазъ го гледа 

отъ долу! ... 
Продължаваме да си почиваме. 

Час ьтъ е вече петь и половина. C,r ьн
цето гони „Елъ-Тепе". Рt.ката пt.е по

тихо. Става по-хладно. Подухва лекъ зе

фиръ и се диша по-свободно. 

Черниятъ Гого слиза и поднася на 

момичето единъ гол·вмъ, голt.мъ едел

вайсъ - колкото две стари петолевки! 

Казватъ ми, че азъ не съмъ можелъ да 

направя така, като Гого. Не съмъ билъ 

авантюристъ. 

Обиждатъ ме! 

Азъ казвамъ, че мога. Даже мога д'-1 

открадна едно момиче и предъ очитt. на 

жена ми да го отвлека въ ававтюра. 

Жечка е съгласна. И жена ми поЗВQJIЯ · 
Ra . Другитt. не вt.рватъ. 

Тръгваме веднага: Жечка и азъ. Раз· 

бира се всичко на шега - · само та10, i\З 

видимъ дали можемъ. 
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оrъ В. А. Р АДЕВЪ 

Драскаме право изъ улея надъ хижа

та, къмъ „Тодорннъ връхъ". 

Хижата остава все по-мато н по

маJ1ка и после съвсемъ се скрнв:1. ПоJIЯ

ната предъ хижата с;r;що се стопява 

подъ погледа ни и само по навикъ, на 

горния и край виждаме, задъ оградата, 

бt.лата кърпичка на жена ми, която ни 

изпраща съ радость и т;r;га - и съ r:ре

дупреждение авантюрата да не е чакъ 

най-гол·вма. 

Предъ насъ изниква въ виси не го вну

шителната снага на „Елъ-Тепе". Сксро 

се подава и страхотното чело на Кутело 

и израства наредъ съ Елъ-Тепе - ка1 о 

два харамии близнак~ 

Нашиятъ улей вече не се вижда подъ 

нисъ. Отдавна и хижата, и поляната, и 

р·вката се скриха подъ земята. Ние сме 

на билцето, провираме се презъ 1·ор;1ч

ката, отправяме бързъ погледъ къмъ 

Каркъма - царствата на старитt. хайду

ти - и поемаме рамото на Тодоринь 

връхъ. 

Отъ Тодоринъ в ъ р х ъ изпратихме 

слънцето. Бавно-бавно то се усмихна за 

последенъ поздравъ презъ този день и 

потъна презъ златно-пурпурния поясъ 

отъ тънки облачета задъ свt.та, нt.кli'iдe 

между Елъ-Тепе и КутеJю. Последни сре

бърни л;r,чи се проврt.ха изъ червеното 

небе, погалиха за сетенъ Пli'iTЬ rордитt. 

върхове на планина ra, после засмt.ното 

лице на Жечка - и отлетt.ха къмъ ла

зурното вечерно небе, К/i'iдето се стопи

ха. Наведоха въ молитва чела върхове

тt. и когато ги вдигнаха въ спокойствие 

- бt.ше вече здрачъ. Пурпурътъ на за

падъ б·вше потъналъ следъ слънцето -
и харамиитt. Елъ-Тепе и Кутело бt.ха са

мотни и строги. Езерото подъ Тодоринъ 

върхъ бt.ше тъмно и студено, а птички

т·в си бt.ха отишли. 

Надъ планината настана великата, 

тиха, лt.тна нощь. 

Бързо, като бt.гълци, двамата пре

скочихме неравнит·в морени на източно-

10 рамо на Тодоринъ върхъ, претичахме 



Стражит-h Снимн-а Н. Миронски 

презъ равното ПOJie къмъ скJюна на Ва

силашкия циркусъ - и се надвесихме 

надъ Василаки. 

Единъ огънь край езерото ни показа 

човtшки щивотъ тамъ - и шrtсъка на 

лопатитt изъ тъмнитt води на вълшеб

ното борово езеро :1рекъсваше тишина

та на нощьта. 

Ние запъваме „Во блайбс ду", после 

Жечка спира и азъ го довършвамъ 

както става обикновено. Даваме знакъ съ 

електрическото си фенерче Ki'i'iдe сме -
за да обърнемъ внимание на живота при 

езерото за авантюрата си - и бързаме 

да сJ1tземъ. 

Огъньтъ н~ се смущава и не ни об

ръща внимание. Той си пращи и отвре

ме-навреме когато трудолюбивитt 

стопани му хвърлятъ новъ клекъ - из

праща искри изъ тъмното небе. Лодката 

си плющи по тихитt води на езерото и 

се разхожда. 

Така ние наближаваме езерото, отми

наваме живота, потъваме въ черната 

мурова гора, едва-едва намираме Пi'i'iТе

ката - и ето, тя ни довежда до шумна

та и весела хижа. 

Рано сутриньта се измъкваме изъ нея 

и поемаме слънчевия Пi'i'iть изъ Дамяни

ца - къмъ Превала - Темното езеро -
Каменица. мълчимъ. Една минута. После козитъ 

Оставаме въ J1ъво Пi'i'iтеката за въл

шебната Валявица, изъ която топло ни 

се смtе сJiънцето, скачаме отъ тераса на 

тераса къмъ Превала, правимъ фотомон

тажи, на ужъ планински анемонии, които 

Петъръ снима, а Андрея яде - претуп

ваме моренитt подъ „вратата" и изка

чtме. Почиваме, и решаваме, че е по

JТесно да слtземъ надолу, отколкото да 

пакъ скачатъ и бtгатъ - право нагоре! 

KoJiкo Ci'i'i хубави! Две извиватъ въ стра
на и се изгубватъ въ нtкакъвъ улей. Че

тиритt летятъ право нагоре, прехвър

чатъ слънцето - и Ci'i'iЩO се изгубватъ. 

Надя и Жечка Ci'i'i умни момичета и 

сьдатъ, защото не могатъ прави да из

живtятъ това щастие. 

Каменецъ изкачваме право презъ cpt-
вървимъ въ хоризонталъ въ лtво и да лата на сипея. До подъ отвеситt и 

гонимъ езерото: него можемъ да наве

стимъ на връщане. 

Много сме сговорна дружина, когато 

е за лесно. Тръгваме на долу, къмъ под

ножието на Каменица. 

Шесть диви кози си играятъ на стръм· 

ния сююнъ на Каменица и събарятъ ка

мъни. Ние викаме - тt спиратъ и Jit.
гатъ. Не се виждамъ, всичко е едно. Ние 

които изкачваме отъ дtсно, уJiавяме за

падното рамо на върха и по него излиза

ме горе. 

Черниятъ върхъ е обвитъ въ непро

Г Jiедни мъгли, които ни скриватъ ,дори 

единъ отъ други. Но понеже се знаемъ, 

че тt ще се дигнатъ, когато слtземъ отъ 

върха, подчиняваме се: упорството е из

JIИШно. 
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Поемаме пжть надолу по 

било на върха. Мъглата отъ 

изпълнява обещанието си и 

върха съблазнителенъ подъ 

лжчи на слънцето. 

източното 

Каменица 

разкрива 

свtтлитt 

Ние и благодаримъ. Отбиваме се на 

Темното езеро, кждето лежимъ въ унесъ 

по синьото небе. Отъ къмъ Моминъ 

дворъ извиратъ бtли облачета. 

После се спускаме отъ Темното право 

на Валявица. Синитt води на езерото 

пречупватъ въздуха въ милиони свt.т

линки. Слабъ вtтрецъ гони дребни въл

ни и ги разбива съ тиха пtсень о скали

тt на източния брtгъ. Какъ хубаво чо

вtкъ би останалъ тукъ, вtчно тукъ -
край синитt води! 

Но - не може. Какво ще правятъ 

безъ менъ? По-добре, ако съмъ решилъ 

да остана подъ Стражитt. Тамъ би било 

нtкакъ по-славно. 

Съгласенъ съмъ: тръгваме по Малкия 

Мангъръ за Стражитt. 

Една отъ най-хубавитt гледки въ Пи

рина, особено когато групата е вече до

статъчно изморена, се разкрива отъ ска

J!Эl а на Малкия Мангъръ на юго-изтокъ 

и югъ. Тукъ въ лtво, въ дъното, предъ 

очитt ни спокойно почива величествено

то Папазъ-гьолъ, окото ти броди презъ 

Дженгала - Моминъ дворъ и Кралевъ 

дворъ - спира на сребристото Валявица 

и чува тихия ромонъ на Дамяница, коя

то гони воднтt си надолу изъ долина

та. Въ далечината страхотната черна Ка-

11еница крие мъгли и диви кози. 

Време нtма, обаче: пладне е отмина

ло. Лъха новата вечерь. 

Ние заобикаляме Газен, тичаме по 

равното било на Мангъра и овисваме 

надъ Стражитt. 

Мене тука, обаче, ми минава жела

нието да оставамъ. Изъ единъ улей по

следвамъ групата, разочарована отъ ре

шението ми, и я настигамъ въ Газейска

тя рtка. 

По здрачъ, презъ стръмното - ние 

сме пакъ въ Дамяница. Почиваме, пtемъ 

и спимъ - за да продължимъ все така 

пu други посоки - нашитt славни Пи

рннски дни! 



Връхъ Дженrалъ 

ЕЗЕРНАТА ПЛАНИНА 

Като сребърни к у п о л и заблtстtха 

мраморнитt върховР.. Утринната мъr.~а, 

която пълзеше по 'хребетитt, изчезна 

оттатъкъ планината. По слънчевата дОJIИ

на на рtка Глазна навлtзохме въ Пири

на. Странна планина - като самовила 

примамва съ красоти и сказания. н~.~о

стжпю1 остри върхове, в·\о,ковни гори и 

разноцвtтни езера смайватъ човtшкия 

духъ и привличатъ погледа. Плашш

ската красота е съчетана съ тайнстве

ность, предания и народни пtсни, въ 

които се говори за Пирина като хайдуш

ка планина, потайно самодивско сбори

ще и светилище на Перуна. 

Задъ насъ остана Банско, старинно 

българско градче, кждето турцитt не 

сж смtели да замръкнатъ. 

Дъдо Коце, глухъ банскалия, който 

ни придружаваше, се спрt и показа съ 

ржка къмъ планината: 

Това въ лtво, грамадата, е Тодо

ринъ връхъ. Тамъ нtкога имаше диви 

кози, по четиридесеть-петдесеть въ сга

до. Въ дtсно пъкъ сж Страшнитt вьр-

Снимка Г. Кписаровъ 

отъ Г. К. ВИШНЕВСКИ 

хове. Тамъ не е стжпвалъ човtшки 

кракъ. А бtлиятъ връхъ, който блtсти 

като сребърна пендара, е Елъ-тепе. Там ь 

се срtщатъ вtтроветt ... 

Въ млада борова гора се скриватъ 

постепенно Калята и редица безимени 

хълмове, наредени пирамидаJ1но единъ 

задъ друrъ. Дtдо Коце, седемдесеть rо

дишенъ мулетарь, пъргаво в ьрви предъ 

насъ и ни разказва сказания за околно

rтитt. На Дългата поляна той посочи 

К;~лята, нtкога Шишманови крепости, и 

разказа преданието за героичнитt бор

би на царь Иванъ Шишмана. Деветь го

дини цзрь Шишманъ водилъ война съ 

многобройни турски орди, к о и т о от

блъсвалъ въ долинитt. Не искалъ да 

загине царьтъ марцина и да предаде 

славното си царство на султана. Но, уви 

·- следъ предателството на една жена, 

която посочила тайния изходъ до изво

ра, отъ който черпили вода Шишманови

тi, войски, тt били разбити, а храбриятъ 

царь билъ убитъ въ брань, нtкжде от

вmдъ планината. Въ шума на Бъндерица 

203 



затихна преданието, J<оето разказваше 

стариятъ банскалия. 

По стръмна сtнчсста п;у,тека навлt

зохме въ царството на черната мура, 

най-твърдото дърво. Въ подножието на 

Тодоринъ връхъ се откри хижа „Бънде

рица" (1770 м.), до която наблизо се на-

1-1ира Байкушевата мура - огроменъ в~

ликанъ, осемъ метра въ обиколка, съ 

напукана кора като крокодилова кожа. 

По мраморнитt склонове r1a Казани

тt цъфти балканската звезда - еделвай

са. Увлtчени отъ омайното пиринско 

цвt1 е, чийто мrки, плътни копринени 

J•иста не увtхватъ никога, отъ скала на 

скала неусt.тно се о т з о в а х м е надъ 

една п р о п а с т ь. Само единъ Богъ 

знае, какъ се върнахме отъ това дявоJ1-

ско мtсто. И съ две-три цвt.тчета въ 

р,1;ка, ние се заклt.хме да не посt.гаме 

вt·че на пиринската звезда. Това, което 

тваритt. божии опустошаватъ, природа

та се е погрижи.~а да го спаси отъ уна

щожение - той ще пребжде горе въ 

скалитt на Казанитt и Елъ-тепе, гдето 

цъвти въ непристжпни скали и пукнатини. 

Вечерьта, при хайдушки огънь край 

хижата, комити разказваха епизоди изъ 

1·ероичния животъ на македонскитt ре

волюционери, намирали спасение въ 

турско време въ неприст;v;пнитt. чукари 

и гори на Пирина. Туриститt припъва

ха народна пtсень, а нtк;v;де далечъ въ 

гората се обаждаха уJ1улици. 

Преди изгрt.въ се раздtлихме съ на

u,ия глухъ „чичероне" и бързо поехме 

отъ юго-изтокъ по стръмния Елтепен

ски масивъ. Следъ единъ часъ ивкачване, 

11зведнъжъ въ дtсно се откри пропастьта 

на Казана, съ неговитt вtчни прtспи. 

Свtтъ се завива човtку, като погледне 

надолу въ отвесния въртопъ. Бъндериш

ката рtка долу шуми и ехото й, понесено 

отъ планинския вtтъръ, долита чакъ горе 

1\0 прtспитt. 

Утриннитt пирински мъгли започна

ха да иrраятъ надъ върховетt., когато 

възлtзохме на Елъ-тепе (2.920 м.). Втори 

по височина на Балканския полуостровъ, 

Елъ-Тепе е високъ мраморенъ хребетъ 
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съ вtчна пръстта на челото си. Ненаг лед

на картина се открива отъ върха. 

Споредъ едно сказание, на Елъ-тепе 

н·!,кога е имало жеJ1tзенъ колъ съ топ-

1,а. Той билъ забитъ отъ биб.1ейск11а 

праведникъ Ной, който следъ пот')па 

завързалъ за него своята колиба-корабъ. 

Помацитt. отъ Разлошко и Кресненско ru 
дефиле, всрt.дъ конто е запазенъ н~я

сенъ споменъ за това сказание, въ J./eo r
давнашното минало c;v; отивали до вър 
ха на поклонение и c;v; се смtтали за 

полу-хаджии. А споредъ една сJrавянск1 

легенда, на най-високия връхъ на Пири

на е имало свt.тилище на бога I lсрунъ 
и, вt.роятно, отъ тогава пл~шината .:е 

нарича Перинъ или Пиринъ! 

Следъ дълго съзерцание на дчвн ·ш 

планински свtтъ, по спираJrна п;v;тека се 

спустнахме къмъ Влахинскитt. езерз, а 

следъ ещшъ часъ спрtхме на почив1,а 

при голtмото Бъндеришко езеро. Изъ 

сребърнитt. му води подскачаха пастър

ви, които ловt.ха играещитt надъ езер

ната повърхносrь комари. Изъ чукаритt, 

наоколо расте на пълзящи грамади пи

рински клекъ, който мtстното н1селе-

11ие нарича коJ1енинъ; въ Неврокопс•<о 

клекътъ се нарича сJ1апъ. СJ1едъ обходъ 

край езерата, достигаме на Спано поле, 

наричано Комитска сборище. Тукъ Яне 

Сандански и други комити c;v; образува
ли чети и c;v; се обучавали въ -:трелба. 

Вечерь отдалече се е чувала пtсеньта на 

Гоце Д·!,лчевъ, която пt.ели комиrиТ'Б: 

Айде, жалай ме, Малина моме, плакаА ме, 

Оти ке идамъ, Малина моме, комита, 

Айде на тая, Малина моме, Пиринь 

ПЛаНИН;), 

Айде на Комитското, Малина, сборище. 

Никога турската войска не навлиза

ла въ Пирина да преследва комититt.. 

Турскиятъ ашеръ е билъ доволенъ да 

ги прогони при звt.роветt. въ планината. 

Единъ каракачанинъ ни показа Маркова 

поляна, к;v;дето е падн<1лъ бt.~ъ камъкь, 

хвърленъ отъ Крали Марко чакъ отъ 

Стара-планина. 

- Ей тамъ, на Самодивска градина -
каза каракачанинътъ - е падналъ камъ

кътъ. Разлютила се Яна самодива, граб-



Централенъ Пиринъ 

наJ1а стрели, яхнала суръ еленъ ~ из

лtзла да търси Крали Марко. Намtрила 

го въ Балкана и хвърли.1а стрели по не

го, но тt се разбили в1, щита на юнака. 

Като видъла това, самодивата побъгна· 

ла и се скр11ла въ гората на Пиринъ. 

Отъ тогава тя се крие изъ езерата горе. 

На Маркова поляна и досега цъфти бълъ 

босилекъ ... 
Тая жива пиринска легенда, •<оято 

чухме отъ каракачанина, потвърждава 

гюв·врията въ народнитъ пъсни, въ кои

то се говори, че на Пирина живъятъ са-

Снимка Н. Ив. Божиновъ 

хове, въртопи и високи поляни, въ кои

то се събиратъ десетки езера. Езера, на

всt.кli'iде езера. Подъ всt.ки връхъ, въ 

нсt.ки долъ сънно плиска водитt. си „мор

ско око". Цt.лиятъ пжть отъ Елъ-тепе 

до .1\1оминъ дворъ е украсенъ съ езера, 

въ които се отразяватъ разноцвt.тнитt. 

блt.съци на околнитt. върхове и прt.спи, 

небесната синева и тъмнозеленитt гори. 

Истинска езерна планина. Иречекъ е 

с.~ушалъ, че най-високиятъ връхъ на Пи

рина се нарича Гьолъ-тепе или Езеренъ 

връхъ. 

модиви и затова планината се нарича Презъ стръмни пжтеки, които мина-

Самодивска планина или Юденица. ватъ често надъ пропасти, гдето може 

Неописуемъ е възторгътъ отъ красо

титъ на Пирина. Но възторгътъ е трижъ 

по-голъмъ и затова, че планината е свър

зана съ героични борби. Яворовъ, въ 

,,Хайдушки копнения", написа най-хуба

витъ страници за Пирина. Човt.къ ocra
r.a поразенъ отъ ваятелството на при

родата въ този кжтъ на българската зе

мя. Погледътъ се смайва предъ разбър

к:~ностьта на многобройнитъ остри вър-

да се полети при невнимателна стжпка, 

следъ два часа слt.зохме на Василаки, 

най-красивото пиринско езеро, заобико

J1ено съ мурова гора и зелени поляни, 

съ полуостровъ на южния брt.гъ. От

среща, на изтокъ, Cli'i назli'iбенитt. вър

хове на Ушицитt.. 

Нашата крайна цель е Попово езеро, 

и:~вестно повече съ турското си наиме

нование Папазъ-гьолъ. Бързо се спу-
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сkаме въ долината на рi,ка Демяница и 
покрай Тихацитt - тtсенъ проходъ, въ 

който се събиратъ началнитt извори на 

Демяница - следъ единъ часъ се отзо

вахме предъ езерото Валявица, съ два 

острова въ срtдата. Страхотно мълча

ние цари наоколо. Труденъ преходъ 

трtбваше да извършимъ презъ скаJ~итt 

подъ Газей и Каменица. високи и харак

терни пирински връхове, по които ви

д·hхме на два п;v,:ти диви кози. Въ дtсно 

с,тъ Каменица скалитt отдалече прили

чатъ на кучешки глави. Спрtхме да се 

. любуваме на играта на природата 

този ведикъ скулпторъ. 

Следъ уморително преминаване на 

стръмни циркуси и камънаци, които мt

стното население нарича гуроаци - а 

вървtхме безъ п;v,:тека и водачъ - по 

задtзъ издtзохме предъ Попова езеро 

(:t.270 м.), най-голtмото планинско ез~ро 

на Балканския полуостровъ. Отначало 

езерото изглежда малко, но приближа

вайки се къмъ него, човtкъ чувствува 

вt::личие и страхотность и му се струва, 

че стои на брtга на море. Всрtдъ езе

рото се намира Самодивскиятъ островъ . 

Интересно сказание се разказва за това 

Баюва дупка 
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fзеро. nравославенъ tвещеникъ, под
гоненъ отъ кърджадии, се е укридъ въ 

Пирина. Когато ;ошеJ1ъ край езерото, 
надъ което се издига Кралевъ дворъ 

нсвtмъ друго, неизвестно сказание -
попътъ билъ настигнатъ, но, за да Hf 
бжде осквернено евангелието, което но

силъ съ себе си, той се хвърлилъ въ 

tзерннтt води. Отъ тогава езерото се 

I<арича Попово. Пиринци разка.иатъ 

още, че при пълнолуние сребърнитt ко

рици на евангелието блtстятъ на дъно

то на езtрото и отразява1ъ образа на 

Христа . 
С.1едъ нtколко яснО-(;iШИ дни, тукъ 

бtхме изненадани отъ буря. Нищожаи 

мравки бtхме въ този страхотенъ чась 

всрtдъ пропаститt и езерата на Пир:1на. 

Близо до езерото се свихме на завет ь 

задъ огромни каменни блокове. Спасени 

6-вхме отъ Провидението. Бурята скоро 

утихна. На небосвода блъснаха звездн, 

които ни се струваше, че тукъ, въ пла

нината, еж по-близо до насъ. Търсейки 

подслона, построенъ от1: неврокопскитt 

туристи, скоро се видtхме загубени въ 

циркуситt подъ Папазъ-гьоJIЪ. Наоко7Iо 

се б·в J1tеха прtспи и въртопи. Спрtхме 

Снимка Г. Клисаорвъ 



3а отдихъ nодъ rолъма каменна плоча 
въ моренитt. Предъ огънь отъ сухъ 

клек ь прекарахме нощьта. 

Въ ранни зори се спрtхме отново 

предъ Попово езеро, заобиколихме го и 

презъ седемтt малки езера, въ кристал

но бисгритt води на които се оrлеж

датъ Дж•шrалъ и Моминъ дворь, следъ 

два часа се възкачихме на превала меж

ду върховетъ. На нtколко мъста предь 

насъ се изпрtчваха отвесни скали. Б·в

ше невъзможно да се прехвърли111ъ 

презъ rлаволомнитъ въртопи, та тръб

ваше да се връщаме и отново да изк':!ч

ваме камениститt зжбери. Залавяхме се 

за изсъхнали коренища и мъха по ска

,,штъ. Всъки миrъ ни уrрозяваше rи

бель - една невнимателна стжпка мо

жеше да свлъче грамади отъ тия движе

щи се сипеи върху нашит-в глави. Това 

възкачване на Моминъ дворъ (2.730 м.) 

с•тъ източната стена, съ пълзене и M<'l'i· 

чително катерене, бъ истински план,1-

нарски триумфъ. 

Въ лtво остана каменистия проходъ 

Демиръ камия, ю1,;дето нъкоrа се е под

визавалъ съ триста харамии дели Диv1Q. 

Презъ Демиръ капия минава комитс'<а-

1 а пжтека отъ Неврокопъ за Мел,ыкъ. 

Отново предъ насъ се разкри план:1Н-

ИЗЪ АЛИ БОТУШЪ 

Водими отъ желанието да посеп1мъ 
една непозната планина, туриrти•н,ската 

група „Пирит,", при _,. ,\леко" прсдщJ11е 
излетъ въ най-01·ц111t•.ч1:н:ш рu,1снъ J<i"i', тъ, 
въ издън1<итt на дивния Пиринъ. Пред
стоеше ни дълъrъ и не съвсемъ познатъ 

за насъ пжть. 

Напущаме шумния, прашенъ rрадъ на 
пжть къмъ Неврокопъ. При тръгване 
проливни дъждове паднаха по Пирина, 
особено при Папазъ-rьолъ и Rременски
тъ езера и всички дерета и рtкички, ~<ои
то се вливатъ въ Мъста, бъха придошли 
и излъзли отъ 1<оритата си. По шосето, 
което води отъ Банско за Неврокопъ, 
мостоветъ бъха отвлъчени. Не~шслимо 613-
ше съ превозно сръдство да се продъл
жи. Бъхме принудени да вървимъ пеша 
съ тежки раници, за да стиrнемъ мъсто
то, гдето бъха дошли автомобили отъ 
Неврокопъ, за да превозятъ пжтницитъ. 

ския чаръ на Г1ирина. 
При спускането, покрай Бе.1еме го, 

срещнахме единъ каракачанинъ, един

стнената жива душа въ нашия преходъ 

отъ Василаки до Попина лжка. To;i се 

очуди на нашата смtлость и ни показа 

пжтя за Свети-Врачка Бистрица. 

Но, въпръки това, ние се заrуб·1Х:не 

uъ клека. А пиринскиятъ клекъ прили

ча на лабиринтъ съ хиляди задънени 

пжтеки. Трtбваше да се върнемъ отново 

1:ъмъ Белемето, за да заобпколи~1ъ к .1~-

1.а и презъ едно пожзрище да се спуст

немъ къмъ долината на Бистрица. Единъ 

rоведарь, rлухъ и хромъ, съ пушка на 

рамо , ни опжти къмъ Попина л;,;;ка, кзз

вайки че до тамъ имало най-мносо д11а 

часа. Но цъли шесть часа вър

въхме уморени и гладни 

- докато с т и r н е м ъ лътовището на 

Св. Врачъ, гдето е издигната кокетна 

хижа отъ светиврачкитъ туристи. T·t, чи 

предложиха подслонъ, но ние, окриляни 

отъ воленъ духъ, побързахме надолу 

къмъ Св. Врачъ. Късно следъ полу

нощь, следъ двадесеть и два часа пжть 

отъ Попова езеро, ние стигнахме въ 

града. Завити съ платнища и леки одеа

.1а, скоро се унесохме въ слацъкъ сънъ 

подъ rолъмия чинаръ, всръдъ rолъмата 

п.лощадка на града. 

отъ Д. РУНТЬВЪ 

Привечерь сме въ Неврокопъ, малко ко
кетно градче въ долината на Мt.ста. 

На другия день се явихме въ погра
ничната дружина за разрешение да посе

тимъ Али Ботушъ, която се намира на 
самата гранична .'!иния. Получихме раз
решение и по телефона бъ дадено раз
пореждане до заставитъ да ни окажатъ 
съдействие. Предстоеше ни нъколкодне
венъ пжть изъ мъста, кждето трудно се 
намира храна. Поехме пръкия пжть, въ 
,1;.ъсно отъ село Мусомище, презъ селата 
Тешово и Гайтаниново. С1едъ двучаr.овъ 
ходъ предъ насъ се изпръчиха Али Бо
тушъ и Бозъ Даrъ, а на северъ Централ
ния Пнринъ съ своя крокодилообраз·:нъ 
хребетъ. Долу, въ полето с~ виждатъ се. 
ло Нова Ловча, а на среща - гръцкия 
постъ. Вижда се село Тешово, разполо
жено въ политъ на връхъ Св. Илия, а въ 
.1tво отъ него стърчи като ве.ликанъ Али 
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Ботушъ. Въ Тешово прави впечатление 
устройството на селскитt к;v;:цурки, ам
фитеатрално разположени. 

.Преди зал-tзъ слънце стигаме въ село 
Г аитаниново, r дето е заставата на погра-
11и_чния секторъ. Тукъ преспахме. Рано 
су rриньта поехме пжтеката за Али Бо
тушъ, която минава презъ грани•1ното 
ceJJo ПариJ1ъ. Група селяни, събрани око
;10 сеJJската кръчма-бакалница въ Гайта
ниново, съ засмtни J1ица и свътJJи очи 
питатъ QТъ где сме и к;v;де отиваме. ог: 
говаряме: за Алията. ПожеJJаватъ ни до
бъ1ръ пжп, и думатъ: ,,Вървете мом,1е
та. Отъ „Алията" поздравете нашата 
.,Черна Гора". (Склоноветъ на Пирина, 
останали въ гръцка територия, отъ где
то българското население е прогонено). 
Минаваме по добре отжпl{ана п;v;тека и 
се спускаме къмъ Парилъ. Тvкъ тамъ 
сръщаме и отминаваме по нивята за
претнати м;v;же и жени съ сърпъ въ p;v;l{a 
ла прибиратъ изъ стръмнит·в Алиботуш
l{И разl{Jюнения плода на своя трудъ. 
НабJ1ижаваме село ПарИJ1ъ, надъ което 
се бълъе l{;v;щурка. Това е зимния погра
ниченъ постъ. Единъ войникъ бъ сл·t
зълъ отъ л·втния постъ да вземе вода за 
своит·в другари - (на върха Али Ботушъ 
нtма никаква вода) - а едновременно 
съ това да ни придружи до постъ № I -
,.Стефанъ Караджа". Поемаме нагоре по 
змиевидна п;v;тека изъ букова и бороза 
гора и следъ часъ излизаме на терасо
видна полннк'l, съ ръдка борова гора . I-iа
вредъ мека трева, прошарена съ извест
нин Алиботушки горски чай, който пре
възхожда по ароматъ и най-хубавия рус
ки и китайски чай. 

Отдълямъ се за моментъ отъ друга
ритt и поемамъ въ лtво къмъ хребета . 
Предъ менъ се изпръчи пирамида, озна
чаваща самата гранична лин и я между 

България и Гърция. Отминавамъ я и на
влизамъ въ гръцка територия, спирамъ 

се на най-високото мtсто и отправямъ 
поrледъ. На юго-изтокъ Cii\ склоноветt 
отъ Пирина: Бозъ Дагъ, въ поJ1итъ на 
която се вие шосето Неврокопъ - Лебя
хово - Драма. Въ дtсно Черна Гора 
Змийница и Шарлия. Доду подъ са\1ю; 
скJюнъ, задъ гръцкия постъ, стърчи по

луразрушено село съ бtла постройка и 
камбанария - това е село Стара Лов
ча, останало въ гръцка територия, жите

литt на което село c;v; построили въ 
българска територия на три километра 
отъ старото селище, ново село подъ име

то „Нова Ловча". Още по-въ дъсно, въ 
политt на Черна Гора, се виждатъ села
та Кара-кьой и ТърJшсъ, известно съ 
жестокоститt на rръцкитt власти надъ 
бы1гарското население. Тукъ границата 
ясно се очертава не толкова отъ поста

венитъ пирамиди, l{Оито на далечнитъ 
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разстояния се губятъ, а отъ обоаботвае
мата земя отъ едната и другата страна 
на границата. Така, въ българска тери
тория, отъ Лебяхово чаl{Ъ до поста при 
Ловча, земята прилича на градина, съ 
разнообразни цвtтове на узръли вече 
рюни зърнени култури, зелени ливади, 
изорани ниви, а въ гръцl{а територия се 

вижда само израстналъ буренякъ, изго
Р'БJ1а трева, почти ВСИЧl{О почернъJJО. 
Следъ увъренията на домакинитъ, кои

то съ право се смътатъ за барометgи на 
ЛJ1и Ботушъ, че на другия день ще има
ме хубаво време, реших~1е да потеглимъ 
за върха. За водачъ имахме старшия1 а 
на поста, който най-добре знаеше ш;,тя . 
Ми!1аваме по п;v;теl{а край ръдка борова 
гора, опожарена почти до граничната 

пирамида. Споредъ водача, тя е била за
паJJена отъ самитъ и владътели. Появи 
се вътрецъ, който откара блуждаещит-в 
обJ1ачета къмъ върха. Чуваме кучешl{И 
лай и звънци на стадо овци. Нашето ехо 
се разнася по склоноветt и долини1"в на 
планината. Мелодията на звънцитъ и ку
чешкия лай почватъ да се отдалечаватъ. 
Стигаме вече Малъкъ Царевъ-върхъ 1'1 

следъ 30 минути сме на самия Голt~1ъ 
Царевъ-връхъ. Величествена гледка! Таи 
редица отъ планини, подали с1 p;v;кu, 

напомня величието на българския родъ 
въ ония времена, когато етноrрафсюпъ 
граници на България не бtха залич~н 1. 

Неволно думитt на химна екватъ на 
устата и ние зап·вваме: 

Отъ славния Пиринъ намъ Шаръ се 
мърне -

Сърдца ни свий т;v;ra. 
Ехъ нъма ли България отъ гамо 
Веднъжъ да поздравимъ! 

Радваме се на хуоават2 гледка, която 
мil'>ч110 се подава на описание, напускаме 

върха и политаме надолу по източната 

часть на Али Ботушъ. Върви~1ъ по тъс,ы 
п;v;тека, обградена отъ дветt страни съ 
вtковна, висока черномурова гора. Из
лtзнахме до самата гръцка граница при 
пирамидата и презъ гръцката пжтека 

преди заJ1ъзъ слънце бtхме при зимния 
постъ. 

На другия день поехме п;v.тя къмъ 
Папазъ Чаиръ, намнращъ се северо
западно отъ Неврокопъ, разположенъ въ 
поJштt на rориститt хълмове Ючъ-До
рукъ, всръдъ борова гора, 
Отъ подножието на връхъ Орлови Ска
ли минахме въ мtстностьта Василовъ 
гробъ и пренощувахме подъ Църно
връхъ. Въ зори бtхме въ подножието 
на Хамбаръ Тепе, взехме пжтя за пирин
ска Демиръ Капия и по старата п;,;,тека 
слtзохме при Папазъ гьолъ. Следъ бър
зо обхождане централния дtлъ на Пн
рина, слtзохме въ Банско. 



ТУРИЗЪМЪ И ПЛАНИНАРСТВО 

За да се добие ясность и с2 под
тикне идейното израстване на съюза 
по въпроса за неговата С:i'i'iщность, 

както и по разликата между туриз~rа 

11 шrанинарството. редакцията на спи

са!шето откри nрезъ настоящата гv

дина една свободна трибуна, стагин
т·t отъ която не задължав.~тъ рi'i'iко

водството на съюза. 

Съ помъстенитt. въ този брой три 
статии, рнзглеждането на въnроситt. 
се приключва. 

ГРАНИЦИТ1'> МЕЖДУ ПЛАНИНАР-

СТВОТО И ТУРИЗМА 

отъ д-ръ Емануилъ Шаранковъ 

За да се реши единъ въnросъ, трt.бва 

1rай-напредъ да се разчисти noJ1eтo, об

расло съ буренитt. на недоразумението. 

/\. то израства отъ зърната на коJ1еба

нието и раздвоеностьта между своя и 

людския разумъ - неясно изказаното, 

смжтната мисъль, която прикрива вж

трешната ни тревога предъ трудно досе

rnемото, откриватъ вратитt. на поетич

ното оросяване, но и на излишното сло

воизJrияние. А при това истината, която 

дирим ь, остава неразбулена юrи, може 

би, подъ напора на искренитt. чувствэ, 

успt.ва се тя да бжде налучквана са~ю 

·1укъ-тамъ. Но по този птть се измt.ства 

една поставена задача. Именно, не се 

изяснява поставениятъ въпросъ въ съот

ношението му къмъ законоустойчивата 

действителность, а се разкрива отноше

нието на дирещия - пром·внливо и лич

но - къмъ сжщия въпросъ. При това 

послсдниятъ все остава въ тъмнина и въ 

плснъ на мисловни игрословия. 

Честностьта въ отношението спрямо 

една сложена на разрешение задача не 

говор:1 още нито най-малко за дълбоч;1-

11&та на разбора и за степеньта на бли

зостьта до истината. 

Пръвъ дълrъ тукъ е открозеностьта 

въ изказване убеждението; всъки с дJrъ

женъ самъ да раздипля душата си, ког1-

то иска да намt.ри словото, ис~разяващи 

истинат~. 

Втори дъJrrъ е да остави друrигt да 

решатъ, дали и до коJrко е сполучилъ. 

И тьй - къмъ горепоставсш1гв ,,~·ра
ници". 

ГJ1авнага разлика между туризма и 

планинарството е тази - за шrанинарн 

планината става цеJ1ь; за другия тн бива 

lамо срt.дство. А това значи: за ш1ани

l-'аря планината е символъ; за туриста -
благо. 

Като предусJrовие, ш1анинарьтъ е лич

rrость съ високъ идеалистиченъ nълнежъ, 

:сsакртглена съ двиrатеJrното целеустрс~1-

J1ение къмъ върха, съ дирене завьршскэ 

на едно дt.Jro, другиятъ е много често 

личность съ тънъкъ усетъ за хубавото, 

но двигателното цеJrеустре~JJ!ение пред

вижда художествена наслада въ рамки

т-в на равновесието между приятното 11 

нtnрнятното, между усюrието и ползата. 

Планинарьтъ отстжда самъ за себе 

си: борба, устремна борба до крэй; дру

rиятъ предпочита намирането на ед!IИ 

,цопъ,1rн<2[ше къмъ всt.кидневното. 

И това се остществява за п•rанинаря 

по rrli'iтя на дирене неизпитаната, неиз

вестното, неnреодоJiнното; за туриста -
по пття на дирене удобното, приятното, 

поJiезната радость. 

Съ това се постига при първия: слу

жене н2 самата идея, на планината; пр;,~ 

втория: служене на самия себе. 

Или съ други думи, шrанинарьтъ раз

крива самата шrанина всрt.дъ демонич

ната красота на своя подвиrъ; другиятъ 

разкрива своята душа, за да приеме об

раза на планината. 

Като жрецъ и боrомолецъ тъ се срt.

щатъ. Пlf.теката отвежда и двамата на

горе. Но т-1, се завръщатъ различни: сди-

1-шятъ съ откровението, заrатваще за от

Rъдното; другиятъ съ чистотата на искре

на ИЗПОВ'БДЬ . 

Едно е да отвърнешъ на заrJrавния 

въпросъ: що е шrанинарство, що е тури

зъмъ; какъвъ е шrанинарьтъ, какъвъ е 

туристътъ. 

Друго е да отмt.стишъ поrледъ отъ 

книгата и да надзърнешъ презъ прозо-
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рсца подиръ заглъхващитt стmпки на 

отминаващия неизвестенъ ПР.ИятеJ1ь на 

планината. Кой е, какъвъ е той? 

Кой си ти, драги? 

Отвърни поне на себе си, макаръ че. 

и то не е съвсемъ лесна работа. 

Присmди своята дейность въ плани

ната при вечерния здрачъ, но не само 

по успtха или неуспtха, не само по въз-

1 opra или отчаянието отъ постигнатото 

прсзъ деня . 

Присжди ясно размаха и устрема 11а 

духа си, по жертвеното отдаване и го

товность на сърдцето си, по размtра на 

дtлото, което искаше да осжществишъ. 

По това прецени какво е за тебе плани

ната. По него ще узнаешъ и какъвъ си 

ти въ планината. 

По него се помжчи да разберешъ и 

другитt. 

ПЛАНИНАТА И ПЛАНИНАРИТ~ 

отъ д-ръ Любенъ Телчаровь 

Съ взаимоотношен :-~ята 

!-!ата и планинарнтt, както 

последнитt - резултатъ 

~ъздействие на планината 

между пл·1ю1-

и характера на 

на прtкото 

върху тtхъ-

сж се занимавали твърде много вдъхно

nени тълкувачи. 

Не веднажъ посрtдствениятъ роман

тизъмъ на професионални съзерцатели, 

момевтнз1 а е1<:Jалтация на rJСЬкидневrIН 

рапортьори, отекчителното постоянствu 

на упорити екскурзианти, търrовс1сата, 

научната или подчинената на изкуство

то спекулация съ терена, както и спор r
ната амбиция сж били поставени като 

знаменатель на истинско п:~ашшарств:J. 

Че много и най-различно приплетени 

съ планината вдъхновения моrатъ да 

издиrнатъ духа високо въ висинигt е 

безспорно вtрно, но дали преобладава

шигh въ тия вдъхнвення елементи Cll'i 

непосрtдствена рожба на неотклонп1J 

чувство къмъ планината, това винаги ще 

(;Стане единъ проблемъ. 

Предъ и~тинския планинарь стоятъ не 

от дtлни кжтчета, циркуси или скали, а 

ut.локупния образъ на планината, чиято 

форма и въ най-далечното минало и въ 

най-далечното бждеще е извесrна не""У· 

Обликътъ въ планината лукаво надз ьр

та презъ разкмсанитt облаци, понtкога 

се скрива съвсемъ въ своята меланхо

JIИЯ. Моментитt на дива ярость и без

гранична доброта осжществяватъ дваrа 

полюса въ нt.жната гама на планински

тt настроения. 

Истинскиятъ планинарь живtе съ тия 

настроения тъй както съ своитt собстве

ни. Неговата интуиция е пропита съ 
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всичкитt тонове и полутонове на тая 

гама, той възприема планината съ едно 

ново чув::тво, свойствено само нему и то 

е чувство го на най-интимното прияте.11-

ство, на най-непосрt.дствената близость, 

която може да свърже две сжщества. 

Планинарьтъ не се страхува отъ своята 

най-добра приятеJ1ка - планината, за

щото я познава добре не отъ трактати и 

списания, а чрезъ придобитото си ново 

чувство. 

Повече отъ всtки друrъ човtкъ пла-

11инарьтъ е поставилъ неволно себ~ си 

въ едни особено тежки окови на зависи

мость отъ планината, характерното за 

която зависимость е увеличаванета на 

тежестьта при всtки опигъ за разк,r1с

ване. Твърде право забелязва Мъмери, 

че и единъ човt.къ съ твърде огромна 

склонность къмъ застоялъ животъ, КJ

къвто е алпиниста, често бива обхв,:1-

натъ отъ такова особ~но затъмнение на 

съзнанието, че въ единъ най-неподози

ранъ моментъ отъ живота му може да 

се намt.ри на бpt.ra на единъ ледникъ и 

да се мжчи да прозре презъ мъглата 

петхилядницитt вмtсто да остане gъ ста

тичната му обстановка. Мъмери, безспор

ЕО, изхожда отъ себе си. 

Въ това отношение бихъ казалъ, че 

подобни планинари винаги c;v; допълня

ли умt.ло въ твърде ограничената си 

компания психиката на единъ планинецъ 

съ тая на единъ друrъ. За да се поясня, 

ще взема за примtръ подпланинскитt 

водачи - физическата и психологиче

ската постройка на алпийския селянинъ 

или точно такъвъ, за кавъвто всtкr, би 



номисJIИJIЪ, ако иска да си представи мо

дсJ1ъ за пълното несходство на характе

ритt между първия и втория типъ. 

Въ затворения кржrъ отъ планини 

живъятъ ония ограничени въ мирогледа 

си планинци, чието сжщество отъ рано 

с нагодено единствено и само за плани

ната и духътъ на което е пропитъ до 

такава степень съ свежестьта и студа 

на върховетt, както дрехитt имъ съ 

праха и влагата на скалитt. Традицията 

на живота е изковала въ тия хора неот

клоними морални постулати, а ежеднев

ното имъ дtло, сръдството за препита

ние е борбата съ планината. Ако поглед

нете синитъ очи на тия планинари, чув

ствате само приятелството, дълга и с~

:11ейството. 

Друrиятъ типъ на планинаря е мно

го по-сложенъ. Преди всичко основата 

на неrовитt схващания и характеръ не 

е традиционната напжтстваща къмъ пла

нината родителска дума, нито атмосфе

рата на скаJштt и ледницитъ, въ които 

ве,ъки день се спира погледа, нито най

вече нъкое вродено чувство на необхо

димо отношение къмъ планината. Тоя 

r.идъ плзнинарь изниква и виръе пр~дъ 

шума на гаритt, трамваитt и постоян

ната мисъль за кредити и нъкаква клиен-

1 ела. Докато първиятъ типъ планинарь 

t поставенъ при на_й-блаrоприятнитъ 

усJювия за едно романтично разположе

ние на духа и схващане ус.101шята, при 

втория еж тъкмо противоположни. Мо

же, обаче, съ сигурность да се каже, че 

ш1анинарскиятъ романтизъмъ, нъжната 

е,труна на всъки единъ планинарь е вло

жена много повече въ духа на вrорля 

типъ, r дето мечтата и контраста еж съз
дали най-силното подсъзнание, предъ 

което всъка традиция и възпитание еж 

Еезначителни. 

Планинари отъ рода на Дувърския 

Е'Снафъ, когото подсъзнанието набирано 

презъ зимитt, изпращаше п р е з ъ кжси 

периоди отъ време върху ржбоветt на 

Матерхорнъ, зжбитъ на Греnо!1ъ и Ре

кенъ, стенитъ на Дюхтау нли ледници-

1ъ на Диамирай. загиватъ герйски нзй

често предъ обекти, които днесъ ст пре-

ц·t.лната точка на модсрнитъ шшнинар

ски насоки. 

Преходитt, обаче, отъ единия ш1аю1-

нарски типъ въ другия не еж ръдки и 

често наравно съ необходимата всъки

дневность невидимиятъ импулсъ движи 

"ъмъ най-чудни промъни пжтя на твор

цитt. 

Въ сравнитеJIНО кратката история на 

върховетъ се nрепли rатъ усърдията на 

експлозивния енгусиазъмъ и въчната 

вродена любовь къмъ височината на 

двата типа планинари. Кое чувство до

нринася повече, мжчно може да се каже. 

Едно е на лице - неизбъжниятъ без
краенъ стремежъ на планинаря къмъ 

неговия идолъ. Ако за обикновенитъ 

обожатели на планинскитъ красоти шу:11-

нитt водопади, смараг довитt езера, по

точетата и елхитъ еж въ състояние да 

отбележатъ блъсъци на удивление 

всръдъ монотонностьта на всъкидне

вието, то какво остава до оня елементъ 

на п J1анинитъ, на който планинарьтъ се 

подчинява не съ една благоволителна 

rмиреность, а сJ1едъ като е посмtлъ да 

приравни съ тtхъ мощьта на физиката 

и духа си. Чувствата къмъ планинскигt 

великани се диктувзтъ у планинарн, 

който се е борилъ съ т·t.хъ, не отъ бл::~

госъстоянието, което тъ му създаватъ, а 

отъ трепета на последнитt мускулни съ

кращения, зловещия шумъ на счупения 

пикелъ, гвоздей или скжсаното вж;1(с 

нъгде всръдъ rърдитъ на природата

повелителка, високо надъ природата

покровителка. 

Пълното запознаване 

съ всички подробности 

обектъ тръбва да е на 

на планинари 

на неговип 

лице. Истин-

скиятъ планинарь винаги има за цель вър

ха. За него той е символъ на бунта про

тивъ подсъзнателното подчинение на 

неликана и победата върху него е н1-

1 радата за борбата. Борбата е сравr1е

нието на качествата на духа съ силата 

ШJ доминиращия надъ низипитъ връхъ. 

Нищо чудно, че затворе!iиятъ всръдъ 

покровителката-природа, поради това, 

че губи предъ пorJieдa си цtлата гама 

отъ прояви на планината, живъе въ ри-
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тъма на едно посрtдствено задоволя

ване на стремежа си. Не по-ма,1ко напо

добяващъ е ;,i примtра съ ония, чийто 

поrледъ чикоrа не се простира освенъ 

въ нуждата за състезатеJ1ни цели огра

ничена повръхность на п,1а1111ната . 

Какво мъсто всрtдъ чувството на ш1.:.-

11инаря заема стремежа къмъ борба съ 

нланината? 

Че ш1анинаригt Clfi изковали своя ми
роrледъ 15,лаrодарение само на трайни rt 
си съзнателн!i и подсъ.знателни отноше

ния къмъ обектитt си, това е безспорно. 

Въ кplfira на тия отношения се е родиJ1а 

и борбата на двата елемента - планина 

11 чов·вкъ като изразъ на единъ неоткло
нимъ стремежъ отъ страна на последния 

да владtе все повече образа и настрое

нието на планината. За ш1анинаря това 

не е единъ спекулативенъ приносъ, а 

удовлетворението на онова тайнсгвено 

мистично чувство, което е залегнало въ 

духа на прадtдитt къмъ леденчя 

свинксъ. Ето и формулировката на 

истинския планинарски романтизъмъ, 

ПlfiTЯ къмъ когото е Пlfiть презъ борбата 

съ капризитt на планината. 

Планината е горда и въ своитt ро-

w.антични остатъци на древната земна 

кора, върховетt, r дето единствено .ле

дътъ говори на планинцитt въ долини

тt зз нtкоrашния и всевластенъ обликъ. 

Тукъ, всрtдъ леда на височината пла

нината кани сътворения всрtдъ обсrа

Еовката на долинитt човtкъ да му по

каже своитt реликви. Ето защо плани

нарьтъ скърби за всtки откъртенъ ка
мъкъ отъ височината, а съ радость про

стира погледа си върху разпространия 

въ долината ледникъ. Затова и всtки 

опитъ за попуJ1яризиране 11з височинитt 

ш1анин,1рьтъ отождествява съ светотат

ство. И планината не вtрва особено въ 

човtка. Тя се пази отъ него може би 

повече, отколкото той отъ нея. 

Въ единъ отъ коридоритt на Голtма

та планина видtхъ веднажъ смазания 

отъ планинската ярость чонъкъ. Плани

ната съ своята ледникова вода бt устро

ила бавното погребално шествие къмъ 

доJшната на оня, който се мlfiчewe да я 

завл<1дt,е, въ С/fiЩИЯ день, въ който блt

съкътъ на леда и вихъра на височината 

най· безнаказано се изJ1аrаше долу на 

кинематографнитt екрани. 

ТУРИСТИ И ПЛАНИНАРИ 

uтъ Стефанъ Поnовъ 

Н·вко.лкото души, които се изказаха ве

'Jе по тия въпроси, предпочетоха да раз

r J1сдатъ едина отъ тtхъ. Погрtшно, оба
че, двама души сложиха уд1рението вър

ху текстове на устава и . помислитt на 
първитt дейцк отъ съюза: днесъ тt ве

че не Clfi важни за насъ, защото ro б;,~ 

з.1-~ачило да отречемъ идейния расrежъ 

на съюза и да го държимъ тамъ, ю1'iдето 

сснователитt му Clfi го поставили. И н;,~е 

не бихме имали правото да задължи.v1ь 

идващи rt сJ1едъ насъ съ настоящитt ни 
разбирания. Въпросътъ днесъ се слс1rа 

дали н и е, д н е ш ни т t о б о ж ат е л и 

на п л а ни на та, чу в с т в у в а м е н ·1;

к а к в а разлика между туризма 

и п J1 а н и н а р с т в о т о и к а к в а о p
r а низ а ц и я ни е ж е л а е м ъ да б lfi· 
де Б. Т. С. 

Друrъ авторъ (бр. 2), макаръ че за-
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гатnа какво рааликата между туризма и 

ш1ан.шарството е „в ъ отношението на 

чсвtка къмъ природата", гръшно поча

ЕЯ главната разлика въ различието между 

обект;~ и терена (пред- и подп,ланинитъ и 

самит·t. планини). Въ Сlfiщность разлика 

между ПJ1анинския туризъмъ (за полския 

тукъ не става дума) и планинарството 

трtбва да се търси най-много в ъ раз

' ' и ч но то от но ш е ни е към ъ с д и

н а и с lfi щ ъ о б е к т ъ : п л а н и н а т а. 

Най-правилно на тази основ;з прави 

разграничението Радевъ (бр. 3-4), кой

то, обэ.че, допуска подхлъзването да 

приеме планинското езеро като „демар

кационна линия" между туризма и пла

нинарството. Допущамъ, само въ стреме

жа за картинность. Радев ь отговаря пра· 

нилно и на въпроса какъвъ е нашип 

съюзъ. 



За основа на своето становище азъ 

вземамъ двата крайни типа на туриста 

и планинаря. При уговорката: че въ пла

нинаrа тt се срtщатъ много рtдко чи

спА., а повече се натъкваме на нечетнитt 

преходи между тtхъ - знаемъ, че всt

ки си чете еднаквото „Отче нашъ" раз

лично и че една и сжща мелодия даже 

може да бжде попъJшена по хиляди раз

лични и индивидуални начини. 

И при втората уговорка: сравнението, 

което правя между туриста и планинарп 

съвсемъ не е насочено да о б е з ц е н и 

първия и неговото дtло. Отъ гледна 

точка на планинарството, туризмътъ 

Естествено е по-примитивно отношение 

къмъ планината; отъ гледна точка на 

туризма, планинарството е неразбираемо 

-· но нито туристътъ има правото да 

oclilждa планинаря, нито посJ1едниятъ да 

бжде високомtренъ спрямо туриста. За 

себе си и двамата имаrъ право ... 
Така е: едни обичатъ шлагерни пtсни, 

други -· Бахъ. Но всички тt се радватъ 
- макаръ и различно - на музиката, 

Еоято слушатъ. И все пакъ, макаръ и 

спрямо планинарството туризмътъ да е 

по-долна степень отношение къмъ пла

нината, хиляди пжти е по-достойно и 

по-възвишено човtкъ да е туристъ, от

кото въобще да му липсва чувст1:1ото за 

природата. 

Азъ излизамъ отъ разликата въ отно

шението къмъ общия обектъ - планина

та, която е еднаква и за планинския ту

ризъмъ и за планинарството. 

Да вземемъ класическия примtръ: 

предъ Сикстинската мадона на Рафаелъ 

Санцио се изправятъ единъ ху дожникъ, 

единъ историкъ и една майка. Tt моrатъ 
да иматъ еднакви куJ~турни предпостав

ки, еднакво образование и еднакво раз

биране за изкуството. Но всичко . това че 

ще имъ попрtчи да иматъ различно от

ношенне къмъ прочутата картина. Ху

дожникътъ ще търси и намtр1-1 въ кар

тината вжтрешната идея и начинъ на 

нейното постигане, както и усп"!.ш

ностьта на изразнитt срtдства. Култур

иrторикътъ ще открие - въпрtки еднак-

вото си наслаждение отъ картината като 

изкуство - явнитt, и скрити характерю,: 

черти на изкуството отъ епохата на Ра
фаелъ и ще се задоволи съ констата11ия-

та, доколко тази епоха е вtрно изразена 

въ гениалното творение. И най-после, 

майката ще види въ картината вtчната 

божественость на всtка майка, на всt,ка 

„мадона" и за нея тази картина ще бжде 

съвършения изразъ на идеята за май

ката. Къмъ еднаквото художествено пре

живtване, следователно, всtки ще при

бави едно свое индивидуално, изхожда

що птъ личнитt му предпоставки, отъ 

вжтрешното търсене, съ което той е 

отишелъ предъ тази безсмъртна карти

на, отъ свtта, въ който живtе. 

Върху този примtръ ние можемъ 

да обосновемъ така наричанитt, различ

ни „елементи" въ планинарството: етич

ни, естетични, спортни, научни и пр. -
една теза, която, споредъ менъ, е н а й -
п о r р ·в ш н ат а отъ всички въ идеоло

гията на планинарството. Може да се 

говори за различни „школи" при техни

ката на катеренето, при карането на 

ски, но за планинарството тt не моrатъ 

.1а се обяс»яватъ съ нtкакъвъ страни

ченъ интересъ, било наученъ или спор

тенъ, защото това е, направо казано, 

изкривено планинарство. Когато единъ 

посетитель 

ущ1рението 

ние къмъ 

на планинитt, е поставилъ 

не върху чистото отноше

планината, а върху страни-

ченъ интересъ, то тогава планината к:;~то 

елементъ на неговата дейность добива 

вторично, подчинено значение и е и.,1и 

само теренъ (за 'спортни проявления) 
нли обектъ за проучване (за научни иа

следвания) или пъкъ декоръ или спе

пиална обстановка (за мистични настрое

ния). Нито светицата въ Скакавица, коя

то е избрала планината само като обста

новка, нито геолоrътъ, който чука ка

мънитt, на планината, нито състезате

льтъ, за когото планината е единъ те

ренъ, еж нtкакви планинари. 

Планинарството е едно: чистото отно

шение къмъ планината с а м о з а р а д и 

с а м а т а п л а ни н а. И както не може 

да има научна музика или пъкъ стопан-
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ско изкуство, така нtма и нзучно пла- д;;та 11 J1и приятсль, когато с подчинилъ 

нинарство или стопански туризъмъ. Пла- собственото си „азъ" на духа, който вла-

нинарството е единъ опитъ за разбиране 

11 изживt.ване на планинския свt.тъ, как

то и музиката и изкуството еж такива 

посt.гания изъ областитt. на човt.шкия 

;~ухъ. И то с дотолкова планинарство, 

до'колкото е вt.рно на първичнитt. си и 

трайни поттици на човt.шката духовна 

J!ИЧНОСТЬ. 

Въ примt.ра съ картината ще търсимъ 

н разликата между туризма и шrани

нарството. Туризмътъ не е едно „по

просто" отношение къмъ планината, то 

с д р у г о, р а з л и ч н о отношение къмъ 

нея, защото е р а з J1 и ч н о т ъ JI к у в а -
не и различно изживt.ване на 

п л а н и н с к и я с в t, т ъ. 

Цt.J1ата човt.шка дейносгь въ плани-

11а1 а - борбата съ нейнитt. върхове, за

гадки и тайни, както и съ нейнитt. ,,про

блеми" - не е друго освенъ вы1шнип 

нзразъ на едно вж грешно преживt.ване, 

на вжтрешни поттици и щения, които въ 

края на краищата еж излжчванията на 

духовния миръ, на нашия мирогледъ. И 

затова разликата между туризма и пла

нинарството е разлика въ картината, 

която туристътъ и планиr1арьтъ има за 

ш1анината, разлика въ вжтрешното тър

сене и надеждитt. и раз.~ика въ съответ

нигl; .задачи, които единиптъ и другиять 

си поставятъ, и' затова разJ1ика и в ъ 

о т н о ш е ни е то, което тt. иматъ къмъ 

поJ1ето на тt.хнитt. пропвления, къмъ 

другиятъ контрагентъ на тt.хния животъ. 

ПJ1анинецътъ оставя града, защото не 

може да съгласува своя мирогледъ и 

своя духовенъ обликъ съ условията нэ 

живота въ низинитt.. Той оставя вt.ченъ 

чужденецъ за града. (Вж. напр. ,,Малци

ната" отъ О. Е. Майеръ, брой 1, стр. 19) 
и като бt.глецъ се озовава въ пла:шна·[а, 

1,ждето е 11 е r о в и я с в t. т ъ, свt.тът" 

на образи и загадки. Той идва въ план,1-

ната, за да намtри отговоръ на непре

кжснато в;;,;трешно рвение или да се 

приобщи къмъ планинския миръ, потъ

налъ въ неговата тайнственость и вели

чавость. За него планината е враrъ, ко

гато се бори съ нея за лжчитt. на побе-
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ствува надъ вселената. 

Личностьта му боJ1езнено чувствува 

всt.ка неспоJ1ука да навлt.зе въ чертози

тt. на вt.чностьта, тя ликува, когато е 

извела маловажното тt.ло надъ граници

гl на човt.шки-възможното. Въ планина

та той живt.е изкJ1ючитеJ1но чрезъ своя 

духъ, който cмt.J10 пали звездитt. на тър

жество по върховетt.. Последнитt. не еж 

Зсtiбития въ простора край на бездушна

т,1 материя, а ОJ!Таритt. на една вt.ра, 

която призовава моJ1итеJ1итt. съ прзво1 о 

нз надчовt.шката вt.чность. Върхътъ -
това е посJ1едния отrоворъ, който земята 

смогва да даде на безкрая и достиг1-1аJ1ъ 

неговото чело, ш1анинецътъ обсебва то

зи отrоворъ за себе- си. 

За планинеца ш1анината не е проста

'!· а обстановка на единъ необикновенъ 

по произшествия животъ, а единствено

то убежище на стремящия се къмъ пре

възмогване духъ, на когото биJ1ата cm 
само земнитt. граници на неговитt. прпн

ви. Не сензация търси той въ планината, 

а святото мt.сто за своята най-съкрове

на моJ1итва, която има смi;J1ость да каже 

предъ себе си. Разликата между небето 

и земята за него е заJ1ичена, защото въ 

стремежа си къмъ небето той е наджи

в·\;J1ъ траrиката да бжде презъ цt.лия си 

животъ привързанъ къмъ земята и 

примирявайки се съ тази си сждба 

той я побеждава, събирайкн J1иниитt. ш:1 

небеснитt. хоризонти въ своя духовенъ 

взоръ. 

ПоrJ1едътъ на планинеца издава вt.ч

вото неспокойство на търсенето и стра

дnнието, които единствено го издиrатъ 

надъ материаJ1нитt. връзки съ земното. 

Затова той съ удивително безстрашие 

дръзва да навJ1t.зе въ най-съкровенитt. 

кжтчета на планината, въ надеждата да 

прочете въ тt.хъ законитt. на нейната 

сждба. Изгаряйки въ жаждата за дt.ло, 

която е най-скжпия данъкъ на всt.ка 

свобода, той презира въ планината всич

ко, което му напомва неговата човt.шка 

немощь и затова чувствува всt.ки знакъ 

на градската култура като завоевание 



11а ПОДJIОСТЬТа. Не !(ЪМЪ удобства въ 

ш1анината се стреми той и1ш !(ЪМЪ на

СJiадата, !(Оято му предлага тя, а !(Ъ)1Ъ 

надмогване суровата материя на ш1ани-

11ата и в;у;трешната !(расата на човЪШ!(ИЯ 

1 риумфъ, когато въ последна изнемога 

намира сили да !(ОЛЪничи предъ величие

то на нейната идея. 

Водимъ отъ звездата на своя куп

нежъ, той носи въ душата си морала на 

nървит·в витязи, !(Оито завладяватъ, за 

.'la притежаватъ и на които имената 

остават·ь извезани въ времето отъ Т'~,х

нитt. дtJ1a. И затова той се чувствува 

отговоренъ единствено nредъ своя Богъ 

стремежа къмъ синьото цвtте. 

Планинецътъ е близъ!(ъ съ всt.ка ска

;1а, ВС'Б!(а чуn!(а на ПJ1анпната, той вижда 

~,ъ подаващето се задъ нt.кой връхъ об

ла,1е едно обещание и дочува въ rрох:>

та на набJIИЖаващата буря предизвиl{З

телството на една предвидена съпроти

ва, !(ОЯТО знае да посрещне. Той е инти

менъ съ блt.съка на звезди rt. и пролът-
1юто Сf.fяю1е на cнt.ra, на които отговаря 

съ усмивка, защото въ тtхъ доJiавя пt

сеньта на всемира, !(ОЯТО звучи въ пла

ЕИНС!(ата тишана. Та!(а, унесенъ въ при

каз!(ата на Голtмия свtтъ, той отвръща 

;:иц~ о гъ бездушната прецен!(а на „об

ществото", !(Оето се стреми да нивелира 

ВС'В!(а проява до позволеното и да пре

чупи ВС'В!(И замахъ до обИ!(НОВеность. 

flрИ!(ЛЮчението, ОС.r\дено 6тъ обезличе 

ното насе.ление на града, е на почить въ 

планината, животътъ на !(Оято самъ е 

най-вели!(ата авантюра презъ вt!(оветt.. 

Външниятъ изразъ на планинец::~ е 

едно смt..ло въ спокойствието си съсрt

доточаване и мълчаливость, въздухъ~·ъ 

с,коло която самъ разправя приказката 

за подDизитt. изъ висинитt.. Затова всt

ко преживt.ване на планинеца пот;у;в:1 

13Ъ дълбочината на неговата душа, раз

JIИващо се на ширина къмъ да.ттечниТ'в 

бръгове на неговитt. духовни граници, 

за да !1Зп.ттува Н'В!(ОГа на повръхностьта 

!(ато видение. 

Планинецътъ - да резюмираме - е 

мисТИ!(Ъ. Той търси да достигне духов

ното „отвъдъ", образътъ на което за '-!е-

1·0 е 11.1,шинския свt.тъ. Затова въ план11-

ната той е· служитеJ1ь не на презрtнатн 

рационалность, а слуша единствено пове

J1ит·в на своето подсъзнание, което идва 

отъ дълбчината на цълото му с;у;щество, 

нашепваiiки зарята на неговата СiУiдба. 

Туристътъ идва въ планината съ своп 

мирогледъ и духовенъ свt.тъ отъ града 

и за него п.ттанината е само една по

радостна и по-красива о б стан о в!( а, 

безъ, обаче, да търси отговори на въпро

си, които ro измiУiчватъ, безъ да :п г,1 

1и_анината ИJIИ да вижда въ нейно лице 

врагъ и.пи прияте.тть. Той я по с е ща в :.i, 

1 ъй !(акт о се посещава една 1!зложба 11 
з:~това остава нейнъ rостъ, който си :> 1·и
г,а така, 1(31(ТО е дошеJ1ъ - съ насгµо~

ние споредъ указания му приемъ: буря 

или слънце. За него планината е висо

чинното продължение !-Ia с;у;щия свt.тъ, 

въ коото той живt.е доJ1у и той е радо

стенъ, че разнообразието, което му пр,~д

ставя той, може да допъJJни неговия жи

потъ. Туристътъ отдава специа.ттно в:-1:1-

мание на !(расотата въ ш1анината, !(ОЯТО 

1,расота за него остава обективно съ

с. тояР.ие, спрямо !(Оето той има чисто па

сивно отношение, каквото е чувството на 

изпитваната нас.пада. И тъй !(ато красо

тата е общъ бе.ттеrъ на всt.!(а природа, 

,о и планината често ПiУiТИ за турисrа е 

tдна ,,природа". ПишеЙ!(И за нейната 

красота той, естествено, подразбира и 

тази на планината, която въ този сми

сълъ не се различава много отъ морето, 

пещеритt., про.ттомитt. и долинитt: всич

ки тt. с;у; именно природа. Туристътъ не 

~миза въ разговоръ или споръ съ пщши -

11ата, съ отдt.лни нейни части, той не се 

пс,ставя въ лично отношение къмъ тъхъ: 

1-'е, той търси слънцето, въздуха, све

;н естьта, тишината, покоя, красотата и 

цвt.товетt. на планината, но всич!(и тt 

с;у; за него образуващитt. на една мате

риална обстановка, въ която протича не-

1 овиятъ временно промt.ненъ животъ н.:~ 

, · рада, която промt.на той сч,па като не 

обходимо допълнение на своето физ~1 -

,;ес!(о и нравствено развитие. Туристътъ 

в1, П.'!а~-11 :r1ата си оrтявс именно ... ту-
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ристь: той идва и оп1,~на9а, съ CifiЩИ<r 

погледъ, съ кой,о гJiеда .риродата отъ 

прозореца на Пifirуващия вJiакъ, rъ кой

то се оз·,,ота, когато се изкачва по утifiп

каната пmтека къмъ MycaJia иJiи сь кой
то ГJiеда и по-високи ПJiанини прсзь 

<.тъкJiото на висящитt желt,зници кьмъ 

.1сденитt върхове. 

Туристътъ е една спокойна фигура 

въ ПJiанината, отъ чиято вiУiтрешность 

не звучи никаква пробJiематика, който 

лаже търси удобствата - коJiкото т·в Cifi 
Г.О·ГОЛЪМИ и ПО-бJIИЗКИ до у добстваrа на 

сбикновения му животъ, тоJiкова „пре
живtването" му е по-нормаJшо и ... по
ПJiитко, защото прилJАката съ живота му 

въ града е запазена. Той не носи жаж

/;ата за дъло, защото му Jiипсватъ и си

:~ит·в за него - той идяа именно за „по

ч~.вка", за отмора въ планината, и зато

ва остава чужденецъ. Той нито :,нае тэй

ннтъ, хитроститъ и триковетъ на пла1и

ната, нит() притежава сръдствзта и ор'l'i

'КИята да ги завJiадей. Той избъгва всъ

ка разправия съ скалитъ, леда и отвеси

тъ на върховетъ, защото тt му cli\ единъ 
чуждъ свtтъ, отъ койrо въе хладъ и за

плаха. Туристътъ въобще избtгва всич

ко, което би могло да го „изложи" предъ 

нормалнитъ разбирания на градското 

общество, къмъ морала на което той 

остава неспасяемо привърззнь. 

Въодушевлението му отъ планинская 

свътъ, което по външна интензивнос 1ъ 

често далечъ надминава това на затво

рения въ себе си планинарь, граничи съ 

ексцесии прояви: той вика, пъе, играе, 

.1удуна, безъ да забележи, че чрезъ тия 

прояви той се спасява отъ отклонени~rо, 

което планината даже и само като об

становка му налага и че твърде повърх

ностно отреагирва едно състоя•ше, кое

то н~ ззсъга въ дълбочина нито негови<~ 

духъ, нито цълата му душевна консти

туuия. И затова неговата наrJiедъ необи

uайна афектация е кратковременна и не 

се пр~образува въ трайно състояние •ы 

духа, нито преминава като раздрусващ ь 

трепетъ презъ неговия мирогледъ, а 

остава като периферна емоция. 

Колкото и да е привързанъ къмъ п 11 :1-
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нинс1та, споменигв отъ живота му въ нея 

се натрупватъ вертикално въ съзнанието 

му: ~динъ надъ други, докато дойц~ де

ня, К()Гато самъ си каже „стигз вече" . 

Той ги наслагва спокойно, защото тt,х-

11ата ueJI!:> е бИJ1а ... самнтt, с11омесш. 

Негови rъ дни въ планината не Cifi имали 
друга цель, чрезъ тъхъ той не е запит

ваJIЪ и търсилъ, а се е радвалъ на щаст-

11иви оказиони, които носятъ своятъ сми

съJIЪ въ себе си. И затова за туриста 

въпросътъ за смисъла на планинарство

то не Сlilществува - на него ~ой отго

варя само когато бlilдe запитанъ 01ъ 

други и когато тръбна да легитимира 

една дейность, която не трtбва да го 

„излага". Въпросътъ за този смисълъ въ 

Сlilщность той го е решилъ предварител

ЕО, преди още да тръгне къмъ известенъ 

обектъ и тука се крие причината, че нt

кое JIOШO време, единъ излетъ, въ който 

не Cil'i „прекарали добре" му носятъ ра
:.очарование. Следитt, които планината 

е оставила върху неговата душа, c;v; бле
:ш и тt не засъrатъ нип) неговия миро

rледъ, нито общата му нравствеиость -
и на него планината въздействува така, 

както на всички останали туристи, на 

всички недълни излетници, защото той 

не отива при нея като партньоръ и про

тивникъ, а участвува въ обшия похо.1ъ 

за нейното ваканционно населяване, ,зъ 

който всtка личность се губи. Пра rив

ната илюзия е само една илюзия отъ ро

да на тъзи въ града, когато всъки си 

мисли, че свътътъ се върти oкoJIO него. 

Да завършимъ: туристътъ е предсrа

витель на рвума въ планината, с ь косо

то той иска да я използва, да я опо 11зо

твори за своитъ ежедневни цели. 

Да не правимъ опита да казваме: 

този е правъ и оня е дошъ. Нека всички 

- и туристи и ш1анинари - б;;;демъ ед

накво радостни, че на този св·втъ има 

планини, които ще ни бi'i\датъ неизчер

паемъ източникъ на радость и блажен

ство, и които ще ни въодушевляваrъ 

r,ъмъ еднакво благородни дъла въ rра

доветt. 
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ПЛАНИНСКА ФОТОГАРФИЯ 

Много важно обстоятелство въ поната

тъшното успt.шно напредване въ ~)Ото
rрафията, както и за добрата снимка въ

обще, е изборътъ на материала: филми и 

плаки. Днесъ конкуренцията между фир

митt е rол'вма и има на лице всевъзмож .. -
ни марки, видове и то на различни цени. 

k! · като че ли боJ!!uинството отъ нашиТ'В 

другари еж скJюнш1 да купуватъ най

евтиното или това, което му се поднесе 

отъ продавача. А продавачътъ поднася 

даже при еднакви цени на филмит'В отъ 

тая марка, която му дава най-голtмъ 

процентъ при продажбата. Безспорно с, 

ако го слуш'ате него, отъ филмитt които 
1ш поднася по-добри на свtтътъ нtма. А 

това не винаги е вtрното. 

Ниската цена, обикновено значи лошъ 

филмъ. Въ много и.ли въ нtкои отноше

ния; но все пакъ важни. Ако за единъ 

ортохроматиченъ филмъ АГФА ми искатъ 

35 лева, а за единъ другъ отъ не така 

сигурна и известна фабрика 30 или 25, 
предпочетете АГФА напр., защото - при 

апаратъ 6/9 - една снимчица при АГФА 

ще ви струва приблизително 4.40 лева, а 

другата 3.70 лева, разлика значително 

малка, а преимущества извънредно го

лtми. Но важното е, че сте сигурни в~, 

снимката, която сте направили съ изпи

танъ филмъ. 

Евтинитt филми или такива отъ по

малко известни фабрики, иматъ първитt 

всички долу изброени недостатъци, а 

вторИ'Г'В нtкчой отъ тtхъ, но достатъчни, 

за да повлияятъ на цtлата снимка. Tt 
даватъ обикновено филмъ съ бtли и чер

ЕИ петна, безъ нюанситt и полутоноветt. 

А фотографията е изкуство на нюанситt, 

на тоноветt. Липсва имъ въобще или от

части ортохроматизацията (а за панхро

матнчность и дума да не става), а съ това 

вtрно препредаване на цвtтоветt въ по

.т~утоноветt. Не еж силно чувствителни и 

съ това се изключва възможностьта да 

се употрtбява силна бленда или силни 

филтри . А отъ блендата зависи остротата 

отъ НИК. ИВ. БОЖИНОВЪ 

на снимката въ дълбочинитt. Тия филми 

не еж дълготрайни, и най-важното, еж 

отъ единъ пластъ. 

Обикновениятъ фотографически мате

риалъ, препредава въ филма и отъ тамъ 

въ копието много неправилно цвt,товеТ'В. 

Напр. синьото го дава бtло, а жълтото 

и червеното като съвсемъ черно. Съ та

къвъ материаJ1ъ не , можете да отличите 

на снимката, кое въ природата е черно, 

жълто или червено. 

А всtки тонъ трtбва въ филма да 

има съответниятъ нюансъ по отношение 

черното. Не може синьо на небето да 

бжде така бtло, като най-бtлия облакъ. 

Синьото е по-тъменъ тонъ отъ бtлото и 

трtбва да го има въ филма. 

За да се избtгне всичко това, е съз

даденъ ортохроматичния филмъ, чувстви

теленъ освенъ къмъ синьо-виолетовитt и 

1,ъмъ жълто-зеленитt лжчи (цвtтове). 

Неговиптъ ефектъ се усилва съ употрt

бата на филтъръ. Получава се нюансъ въ 

полусtнкитt на всtки · тонъ. Напр. въ бt.

J:ото има по-свtт.ло и по-тъмно бtло. Или 

на бtли полета слцби сtнки - тtхъ ще 

ги получите само съ употрtба на орто

хроматиченъ или панхроматиченъ мате

риалъ или филтъръ. За това пъкъ ви е 

нуженъ по-силно чуветвителенъ филмъ, за 

да ви позволи при бързина отъ 1/2.5, 1/50 
даже и 1/100 на освtтяването, да употр'В· 
бявате филтъръ и достатъчна бленда. А 

това ни дава само първокачествения ма· 

териалъ. 

Нtма фотографъ, който да не иска 

да му излtзнатъ хубавитt облаци, които 

даватъ настроение на снимката,, и често 

се чуди защо ги нtма (а облацитt често 

даватъ 3/4 отъ настроението на една пла
нннска снимка, като запълва празното мt

сто, голtмото небе). 

Панхроматичната емулзия има всички

тt преимущества на ортохроматичната, 

като е прибавено чувствителность и 1<ъмъ 

червеното. На нея се получава и най

точно и правилно зелениятъ цвtтъ и не-
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ruвитt. нюанси (а ние туриститъ, въ 800/о 

снимаме нt.ща, въ които зеленото пре

обладава). Tt. еж орто и панхроматични. 
Тая емулзия е сравнително нова и е пус

ната зъ пазара отъ преди 3 години отъ 
фабриката, мжчно. се наложи, поради не

знанието до скоро да се промива добре. 

Но сега е общоупотрt.бителниятъ мате

риалъ на всички фотолюбители, защото 

дава много преимущества. 

Сжщо много важно обстоятелство е, 

качеството на зърното въ филма. Всt.ка 

филмова емулзия (състава на филма) се 

състои отъ малки сребърни зрънца и съв

семъ ~,е една гладка маса. При увеличе

нията, обаче, грубитt. или едри зрънца 

JJИчатъ и даватъ една неrладкость, rрапа

вость на увеличението.· Ето защо, тръб

r;а да се търси сжщо така отъ добриятъ 

J,юбитель филмъ съ фино зърно (файн

!{Орниrъ), особено отъ тоя, който търс!! 

художествени обекти за снимане, нъщо 

което предполага винаги увеличение. Има 

филми оть реномирани фабрики, като на

примъръ на АГФА ИЗОПАНЪ, 17il0 ди
на, чиято фонозърность е безупръчнэ 

Като най-важно качество, обаче, кое

то притежаватъ нъколко само видове 

филми, е тъхната емулзия (чувствителенъ 

пласть) да се състои не отъ единъ 

пласть, а отъ два и повече. Това е сжщо 

така типично за филмитt. на Аrфа. Пър

виятъ cJIOЙ е силно чувствитеJ1енъ, и об

значенъ по сила на самата опаковка, а 
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втория слабо чувствителенъ. При препо

::;ирзне, което си случва много често, ко

гато горниятъ пласть се силно прегори 

(преосвътли) доJшиятъ получава все пакъ 

едно изображение, което го прави годно 

да даде копие, въпръки rолъмото и край

но прегоряване. Това качество е м:-юrо 

ценно за начинающитъ и сръдни люби

тели. И при изборъ на филми не тръбва 

чикоrа да го забравятъ. Да се купува 

отъ фабрика, за която положително знае

тr., •re го има. 

Като заключение ще добавя, че нt.~ra 

нищо по-хубаво, да се спрете на една 

голъма и солидна фабрикация филми и 

винаги отъ нея да взимате, а не да ме

ните постоянно материяла си. А и да не 

се забравя, че тая фабрикация тр·вбва 

да бжде отъ тия които мож~те винаги и 

всъкоrа да намърите въ България. Свик

ването съ единъ и сжщъ материялъ да 

работитъ ще ви бжде много полезно, 

з::::щото съ _течение на времето ще изу

'!Итъ особеноститъ и качествата на тон 

фабрикатъ и работата ви ще се улесни. 

За да свикнете съ Дqдени филми и да ги 

експонирате правилно, ако нъмате елек-

1рически апаратъ за измърване на свът

лината, при всъко снимане записвайте си 

въ едно тевтерче, каква експонация сте 

направили и при какво освътление, ме

сецъ и горе-долу часъ, на снимката. 

СJ1едъ _ промиването отбележете r<O JIКO е 

препозир2н2. 

обикновенъ филмъ 
Еди.а и еж.ща снимна съ 

ортохроматиченъ панхроматичен1:t 



АЛПИЙСКИ ПИСАТЕЛИ (5) 

ОТО АМПФЕРЕРЪ 

Въ редицата „r о JI ъ м и алпинисти" 

издателството Р. Ротеръ (Мюнхенъ) из

даде презъ годината 1930 r. книгата 

„Планински дни" оrъ Ото Ампфереръ. Съ 

това последниятъ се представи за пvсле

денъ пжть предъ планинарското обще

ство съ своитt. писания за планината, из

вестни отдавна като образецъ на серио

зенъ и боrатъ стилъ, отъ който непре

кli'iснато блика дъJ1бокото и тошю чув-

птшинската младост,-, .ца напише пове

че отъ 8 страници „Поп1едъ назадъ", ко
гото завършва така: 

„Отъ дълги години не бt.хъ говорилъ 

нищо повече за ш1анинарството, което 

значеше толкова много за моя животъ. 

Азъ потъвамъ отново въ мълчание. 

Шумътъ на деня заглъхва, една фин

на мелодия на спомена заиграва и ме 

издига къмъ любимитt. върхове. Ра-

с1 во за планината. достно следвамъ азъ нейнитt. звуци и 

Ото Ампфереръ е типичниятъ пред- изчезвамъ въ високата самота" ... 
ставитель на dния планинари, на които 

любовьта къмъ планината опредt.ля не 

само мисъльта и С/i\дбата, но имъ пре

допредt.ля и ежедневната дейность, и въ 

която даже тt. не могатъ да се откli'iс

натъ отъ планината, а и посвещаватъ 

дори и научнитt. си занимания и придо

бивки. 

Книгата „Планински дни" може да се 

нарече книга на единъ голt.мъ плани

наръ и геоJюгъ. Защото наистина Амп

фереръ е единъ рt.дъкъ планинарь. Не

говитt. излетни описания - повечето пи

сани презъ времето 1896 r. - 1902 г., ко

гато е бш1ъ студентъ, за да си изкарва 

прехраната съ тt.хъ - му донесоха ши

рока известнос;rь, а едно отъ тt.хъ 

(,,Първото изкачване на Гуглия ди Брен

та") бt. наречено даже отъ Лам~1еръ 

„едно отъ най-хубавитъ съкровища на 

алпийската литература". (Вж. сборника 

,,Нагоре" отъ Е. Кьониrъ). 

Ампфереръ - като геолоrъ на Виен

ския геоJюrически институтъ - е обико

ЛИJIЪ всичкитt. планини между Салц

бурrъ и Боденското езеро и проникналъ 

въ всичкитt. имъ ущелия. Той самъ каз

ва, че е направилъ повече отъ 3000 изле
та и е изкачилъ надъ 2000 върха и про
холи. Че отъ цt.лия този животъ, посве · 
тенъ на планината, ще остане една бога-

• та жетвз, е сигурно. Неговата послович

на скромность обаче, не му позволи да

же и когато прижив·h вижда събрани 

всичкит·h си писания отъ го;rипит-~, па 

Напраздно нt.кой ще търси при Амп

фереръ нt.какво учение за планинарство

то. Той никli'iде не се опитва да обясня

ва това тайнствено вдечение къмъ виси

нитt., а само му се отдава и разказва за 

преживt.ното щастие. Той не се опитва и 

да го прецени иди препорli'iча, да го об~

снове или посочи като ценно - не, само 

на м·вста той предава непосрt.дствени 

хрумвания и мисли, които обаче водятъ 

направо къмъ дълбочинитt. на ш1анин::1р

ското прозрение. 

Една единствена статия, ,,Мисли вър

ху алпийскит-в проблеми" издава него

вото отношение къмъ планината и къмъ 

подарената радость отъ живота по вър, 

ховетt.. И тамъ фрагментно, напръскани 

като цвt.тя или като „заснt.жени отъ 

звезди" Cli'i разхвърляни кратки, но по

разителни хубави откровения за човt.ка 

въ планинския свt.тъ, които иматъ 

страннQ мощно вдъхновение на едни ис

тини и една вt.ра, които Cli'i неоспорими. 
И въ прочутия свой предговоръ къмъ 

статията за ГуrJIИЯ ди Брента, и въ спо
менатия „ПоrJ1едъ назадъ" Ампфереръ 

едва е загатналъ своето пданинско въ

рую, което може да се представи съ дУ· 

мит·t; му: ,,Най-дългиятъ човtшки жи

вотъ съ всичкитt негони ра,очаров:шl,(я 

и грижи не би стиrнад1> да потъмни св~

·1 ящит·в очи на приказния животъ въ 

rт::~нипата" (стр. 265). 
Ампфереръ казва и не доказва, твър

ли, а пе се обосновава. За него всичко 
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тьва е така - и то е достатъчно. И без-ь 
това споредъ него за една голъма часть 

отъ хората удоволе1вието отъ планини

тъ ще остане винаги недост;у;пно и не

разбрано. Защо ще ги убеждаваме за н·t,

ща. които имъ сж и ще останатъ чужди? 

Т nй е ходилъ винаги самъ или съ близ 

ки другари въ планината, но никога не съ 

водачъ (,,Никога здра1,ата рmка на единъ 

rюдачъ не ми е помогнала презъ м;у;чно 

мъсто, никога острото му око не 1: 

проучва.ю пжтя, никога 11сговатз (Ида и 

готовность не ме е облекчила отъ тя~

сти и м,у;кн", стр. 265). Затова радостьrа 
отъ прежнвъното е по-чиста и приятел

ството съ планината по-задушеаено. 

„Не оть липса на сили и отъ страхъ 

предъ опасностьта" Ампфереръ е изб'!,1·

валъ тежки задачи, а поради отношение

то му къмъ самата шrанина, което се 

гради върху в;у;трешно съзерцание къмъ 

нейната красота и великол~пие, изворъ 

на въодушевлението му. И може би за

това Ампфереръ има възможно най

тънкото чувство за тази красота, което 

проличава отъ всъки неrовъ редъ и за 

което можемъ да получимъ бледа пред

става отъ думитъ: ,,Често нъкое мъсто 

въ гората е така освътено отъ пр9никва

щата свtтлина, че човъкъ би трtбвало 

да колъничи или пристжпи съ умиле

ние". (стр. 266). 

Че подобно чувство се крие въ чисто 

субективното отношение къмъ план11на-

1а, е ясно. И Ампфереръ дава нагледния 

примtръ за него съ разликата, която 

проJrичава въ впечатлението на еди11ъ 

новакъ въ планината и това на единъ 

„рутиниранъ" планинарь, по която може 

да се сжди за силата на личното впечат

ление върху всъка дейность въ планина

та. Последното именно предизвиква смt-

1юстьта на д·влото, коетG с възможно са

мо следъ продължително общуване съ 

планинския свtтъ. 

Въ първата среща съ планината тя 

поразнва съ своитъ дивость, страхот-

1юсть и безмислие, носящи _линиитъ на 

страннит·I, страсти, които предизвикватъ 

в1, свикналия съ тъзи гледки дейс1·вие, 

нападение или съпротивление. И все 
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lfзki:, (стр. 255) м;,,;чно е да се yc·r мим 
кое привързва толкоrа къмъ пла1111наrз. 

С ледъ дъ.ттго в;у;трешr-ю съзерцани,', кое

:rо надмогва противностьта на първоr() 

впечаr.1~1rие, се въздиril въздействието на 

rJ~сданата картина до хармоничн,,то д1;

J'О, което носи '-icp·, и1 ·в на истинl к, • 11з-

1,уст1ю (255 стр.). 

Какво отъ това, че п;у;rьтъ към ь т'hхъ 

води презъ борбата? Планината е ,про

тивникъ, но само въ тъмнината. Въ ::вi,т

лината на деня тя е добъръ друrарь, 

който само не знае да говори, но на ко

гото можемъ да се дов'hримъ. П11анинзта 

не прави никому нищо (260), тя следва 

само законитъ на своя животъ. Но това 

диктува и единствения законъ въ нея за 

планинитt, законътъ, който позволява 

всъкиму това, което той може: ,,който 

дръзва къмъ цепнатинигl, и рi\',боветъ 

на планината, той тръбва самъ да види, 

какъ ще слъзе отново долу". 

И само тогава - следъ тази смислена 

борба - идва наградата, която не стои 

високо на н t кой трудно изкачваемъ 

връхъ, а се състои въ живота на во,rя, 

IJъ пресл~дването на високи цели, които 

.шrанината е запазила далечъ отъ затво

ритt н ,1 лак()митъ печалби за материа,1-

ни блага. 

Планинарьтъ се хвърля безъ страхъ 

въ пристжпнитъ на планината, той при

грыца нейнитъ скали, вмъква се въ тай

нитt кп:тчета, той стои сутринь и вечерь 

като зрънце прахъ въ искрящитъ злат

ни рамки на първитъ и последни свtт-

11ини. 

Но въ съзнанието за своето в;у;трсш

tю израстване чрезъ дълото си и прирав

няването съ външната красота на шrа 

нинския свtтъ, той се изправя достоенъ 

за „златнитt рамки" на този свътъ, въ 

който „всъка линия е теглена съ диа

манта на опасностьта или въ дълбоко 

умиление предъ дивната красота". 

Единъ примъръ за подобно израства

не до пълна ясность надъ всичкитt гри

жи, м;у;ки, радости и ликувания въ пла 

нината ни е Ото Ампфереръ. 

Ст. Поповъ 



съюз~нъ живоtъ 

ХХГХ-ятъ съборъ на Българския Ту
ристически Съюзъ ще се състои презъ 
днитt, 2 и 3 августъ н. г. въ подпирин
ското градче Банско. 

За изнасянето на този първи съборъ 
въ подножието на Пирина, Ц. Н-во и 
клонътъ въ Банско еж взели мърки, 
които оправдаватъ очакването, че той 
ще бжде единъ отъ голъмитt, съюзни 
събори, стига само клоноветt, да се отзо
ватъ на поканата на Ц. Н-во и да посе
тятъ събора масово. Голъмиятъ инте
ресъ, който отсега съборътъ възбужда 
въ всички туристски сръди, Щ'= даде ка
то резултатъ .. едно величаво тJристско 

тържество подъ сънкитъ на Пиринъ 
планина. 

Ц. Н-во е излъзло своевременно съ 
окржжно за събора, като за първи пжть 
е отпечатало и ·специални покани за 

сжщия, които еж разпратени на съюзни

тt, клонове и отъ които се очаква да 
увеличзтъ броя на посетителитъ. 

За успъшното технич'=ско провежда
не на събора Ц. Н-во {:ВОевременно вл·в
зе въ връзка съ клона Банско и пр2зъ 
м. юлий изпраща съюзния редакторъ 
г. Ст Поповъ, за да опредълятъ на самJ
то мъсто всички мърки и грижи, взети 
за подс.'юняване и изхранване на деле

гатитt на събора. Очакванията еж, че за 
първи шr..ть тази година ще имаме единъ 
съюзенъ съборъ, съ брой на посетите,,ы 
надъ 300 души. 

Съборътъ ще се състои при следната 
програма: 

1 авrустъ - пристигане и разкварти
руване на съборянитъ; предсъборно за
седание на председателитъ на клоноветъ. 

2 августъ - въ 10 часа тържествено 
откриване на събора; следъ обtдъ засе
дание на събора; вечерьта - туристиче
ска вечерь. 

3 августъ - 8 ч. с . заседание и закри
ване на събора; следъ объдъ потегляне 
за следсъборнитъ излети и разотиване 
на съборянитъ. · 

Въ д н е в ни я р е д ъ на събора ли
чатъ обикновенитъ точки за разглежда
не и приемане отчетитъ на съюзната уп
ра, гласуване планъ за дейность и бю
джетъ за новата година и избиране на 
членове на Ц. Н-во на мъстото на изли
защитъ тази година г. г. д-ръ Пъевъ, К. 
Кировъ, М. Кузовъ и Г. Скордевъ. 

С.1Iедъ събора ще се състоятъ след
нитъ с л е д с ъ б о р н и и з л е т и : 

1. Тридневенъ: хижа „Яворовъ" 
,,Стълбата" - ,,Ржба" - ,,Кутело" 
,,Елъ-тепе" и хи!жа „,13ъндерица" (12 часа) 
нощувка. · 

Втория день - хижа „Бъндерица" 
,,Рибното езеро" - ,,Тодоринъ връхъ" -

,,Василашко езеро" - и хижа „Дамяница1' 
(6 часа) нощувка. 

Третия день - хижа „Дамяница" 
,,Валявиш111и езера" - ,,Папазъ гьолъ" -
„Безбоrъ" - ,,Десилица" ~ Банско (10 
часа) нощувка. 

2. Двудневни: а) хижа „Дамяница" -
„Белемето" - ,,Папазъ гьолъ" - презъ 
,,Валявица" обратно хижата (10 часа) но
щувка, или пъкъ презъ върха „Мангъръ
тепе" - ,,Газей" - хижата (12 часа) но
щувка. 

Вториятъ день - хижа „Дамяница" -
,,Василашко езеро" - ,,Тодоринъ връхъ" 
- Бъндеришки езера" - Банко (10 часа). 

б) хижа „Бъндерица" - ,,Елъ-тепе" .
„Кутело" - презъ „Казана" - хижата 
(нощувка). 

Вториятъ день: хижата ~ ,,Rибнитъ 
езера" - ,,Тодоринъ връхъ" - ,,Васила
ки" - хижа „Дамяница" - Банско. 

3; Еднодневни: 
1. Отъ хижа „Бъндерица": . 
1. Хижата - ,,Елъ-тепе" - презъ „Ка

зана" - хижата - Банско. 
2. Хижата - ,,Бъндеришки езера'' -

,,Тодоринъ връхъ" - ,,Василашко езеро" 
-'- хижа „Дамяница" (нощувка). 

3. Хижата - ,,Елъ-тепе" - ,,Кутело" 
- по „Ржба" ~ ,,Бански суходолъ" 
Банско (нощувка). 

11. Отъ · хижа „Дамяница": 
1. ~иьката - ,,Василашко езеро" 

,,Тодоринъ връхъ" - ,,Бъндеришки езе
ра" - хижа „Бъндерица" (нощувка). 

2. Хижата - ,,Валявишко езеро" 
,,Папазъ-rьолъ" - ,,Безбоrъ" - ,,Деси
лица" - Банско (нощувка - пжтьтъ е 
10 часа). 

Сжщиятъ излетъ може да се направи 

за единъ день, като отъ „Папазъ-гьолъ", 
вмъсто къмъ Банско се продължи презъ 
,,Моминъ дворъ" - ,,Белемето" - ,,Пре
вала" - хижа „Дамяница" (нощувка). 

3. Хижата - ,,Валявишк6 езеро" - по 
,,Малъкъ Мангъръ" - ,,Стражитъ" 
обратно до вр. ,,Газей" - по Газейската 
ръка ,- хижата (нощувка). 

4. Хижата -,, Превала" - вр. ,,Каме
ница" - презъ „Кралевъ дворъ" - ,,Бе
лемето" - ,,Валявишко езеро" - хижата. 

5. Хижата - вр. ,,Газей" - ,,Манrъръ 
тепе" - ,,Стражитъ" ,,Каймакъ-чалъ" 
- хижата. 

За всичк1:11 излети отъ клона въ Бан
ско ще има натоварени специални вода

чи, които ще бждатъ обявени въ днитt, 
на конгреса и къмъ които излетницитъ 
лично ще се обръщатъ. 

Всичкитъ горни излети могатъ да се 

направятъ и преди събора. 
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изъ ОТЧЕТА НА СЪЮЗА ЗА 1935 rод. 
Съставъ. - Къмъ края на !У1Иаал1,·а 

година Съюзътъ брои 61 клона. Презъ 
годината, следователно, еж заглъхнали 

8 клона (Ардино, Борисовrрадъ, Котелъ, 
Плачковци, Сопотъ, Свиленградъ, Смо
ленъ и Трънъ), а е основанъ еди:нъ новъ 
- Червенъ бръгъ. Основанъ е и заглъх
налъ презъ годинатз и клона въ Елхово. 

Членове. - Броятъ на членоветъ по
казва следното увеличение: 

Водени отъ клоновет·в членове въ 
края на 1934 г. всичко 5.338 ч.1енове, въ 
края на 1935 г. - 5.653 или: съ едно уве
личение отъ 315, което се увеличава на 
344, като се извадятъ членоветъ на за
г.цъхналитъ клон.ове ' въ Борисовградъ и 
с:опотъ. Броятъ на редовнитъ къмъ кло
новетъ членове въ края на 1935 г. ВЪJ· 
:шза на 4.371 или съ 275 ре<;п. 302 повече 
отъ миналата година. Истинскиятъ бр·Jй 
на съюзнитъ членове, тъзи, които еж ог
четени предъ ЦН. въ края на 1935 г., 
възлиза на 3.992 спрямо 3.654 за миналата 
година или съ едно увеличение отъ 338. 

Излети. - Броятъ на отчетенитъ реа
лизирани излети презъ годината възли

за на 960 или съ малкото увеличение 
отъ 39 излета, като се е отишло за смът· 
кана двудневнитъ излети (увеличение съ 
17) и на многодневнитъ, увеличени съ 16, 
което говори общо за малко подобрение 
излетната ни дейность. Броятъ на излет
ницитъ (безъ Карловск1Иlя клонъ) се е уве
личилъ общо съ 239, като е възлъзълъ 
на 13.256, като въ броя на изминатитъ 
километри е настжпило едно намаление 

съ 6.905 клм., което се обяснява съ фак-
1·а, че клоноветъ въ Бургазъ, Перникъ, 
Карлово, София - Еделвайсъ и Стара
Загора не еж дали данни за изминатия 
пжть. Въ всичкитъ цифри на излетитъ 
тръбва да се предполага едно общо уве
личение поради обстоятелството, че Со
фия - · Алеко не отчита изJ1етитъ Cl/. 

Сказки. - Презъ годината има изне
сени всичко 54 сказки или съ 10 повече 
отъ миналата година, което показва все 

oil(e низкото ниво на съюзната ;~росвът
на дейность. Чудно е, че клонове като 
Варна (Девненски изваря), Враца, Габро
во, . Карлово, Перникъ и Русе нъматъ из
несена нито една сказка! 

До~юве. - Броятъ на съюзнитъ до
мове въ края на годината възлиза на 10, 
като нови домове искатъ да строятъ кло

новетъ въ Г.-Оръховица и Радомиръ. 
·· Хижи и заслони. - Броятъ -на послед
нитъ вече е нарастналъ на 35, като въ 
строежъ еж хижитъ на к.лоноветъ !'Ъ 
ГоJi)н.а-Джумая, Пловдивъ, Надежда, Асе
новградъ, а се проектиратъ други 12 
хижи и заслони. Презъ годината бъ за
вършена и вто.рата съюзна наблюдател· 
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ннца · на Чернн-върхъ 
Списанието „Български туристъ" е бw

ло получавано презъ годината отъ 

2.602 абонати или съ едно намаление отъ 
419 броя. 

Финанситъ на Съюза показватъ общъ 
приходъ презъ годината 281333 лева, а 
разходъ 246.137 лева. 

Спални. - Сведения за спални презъ 
годината еж дали 13 клона (Банско, Вар
на, Враца, Габрово, Елена, Казанлъкъ, 
Копривщица, Калоферъ, Ловечъ, Разлогъ, 
Севлиево, Тръвна и Търново). 

ХИЖИТ1> ВЪ ВИТОША 
По поводъ печатаната въ в. ,,Днев

никъ", брой 10923, отъ 20. У. 1936 г. до
писка: 

,,За още по-голъмо улеснение на · ту
риститt . въ скоро време ще се гласува 
специаленъ правилникъ, който ще урегу
лира отношенията между туриститъ и ту

рис1ическитъ дружества, имащи хижи въ 
Витоша. 

· Защото е една несправедливость, ту
риститъ насъдали въ района на хижи'!'ъ, 
да се таксуватъ като ползващи се отъ 

хижитъ. Ще бжде уреденъ сжщо така, съ 
този правилникъ и въпроса за заплаща

нията при пренощуванИlята въ хижитъ, 
защото сега едно спане въ която и да е 

хижа струва къмъ 30--40 лева. 
Този правилникъ е вече въ Министер-

ството на земледълието." ' 
Изявления на Г. Малчевъ. 

въ Ц. Н. на Съюза се състоя на 24. VI. 
1936 година събрание отъ представите
литъ на софийскитъ клонове, въ което 
се реши, че единствено властни да опре

дълятъ такситъ на туристическитъ хижи 
еж тъхнитъ притежатели. 

ПЕРНИШКИ КЛОНЪ „ГОЛО БЪРДО" 
Агитационната седмица на клона се съ

стоя при опредълената програма и даде 
добри резултати, както по отношение на 
пропаганда, така и въ увеличение броя 

на членоветъ. Клонътъ брои понастоя
щемъ 170 души редовни отчетени членове 
и юношеска туристическа секция „Орле
та" съ около 20 души. 

Броятъ на абонатитt е 150 души. Хи
жата Голо Бърдо е основно ремонтирана 
и е пристроена към1;, нея обширна кух
ня и стая за пазача. При сжщата хиж_а 
е направенъ малъкъ горски разсадникъ -
начало . на бждащитъ залесявания на кло
на въ Голо Бърдо. Хижа Селимица е тоже 
ремонтирана и боядисана. На заслона Ма
льовица се правятъ вентилационни при· 

способления на мазето. Пролътнитъ за
саждения при хижа Селимица съ ела, 
смърчъ и туя еж въ добро състояние. 



ИЗЪ ЧУЖБИНА 

Нонгресътъ на Международния съюзъ 
на алпийскитt д-ва ще се състои презъ 
днитt 22 августъ - 2 септемврий т. г., 
въ Женева, по който случай, освенъ ~из
ложбата на снимки, за която съобщихме 
въ миналия брой, ще има и изJ1ожба на 
спасителни уреди въ ш1анината. 

Годишниятъ конгресъ на Алпенферайна 
(Г. А. А. С.) ще се състои презъ днитt 
24-27 юлий въ Гармишъ-Партенкирхенъ, 
Германия. Той е 62 по редъ. 

Френскиятъ Алпийски клубъ, споредъ 
отчета му за 1935 г. има 50 секции и 
22.757 членове. Въ равносмtтката му ли
чатъ сле.цнитt приходи презъ годината: 
отъ членски вносъ 3.637 хил. лева, отъ 
публикации 81 хил. дева, отъ списанието 
,,Ла Монтань" - 614 хил. J1ева, отъ суб
сидии -· 425 хил. лева, а разходи: за 
списанието 2.107 хил. лева; за работи въ 
планината - 1.236 хил. лева. Активътъ на 
организацията възлиза на 8.388 хил. лева. 

Нъмската планинска стража (организа-
1щя за спасителна служба и защита на 
планината) презъ изтеклата 1935 г. е ока
зала 2025 помощи въ Алпитt, между кои
то 302 тежки смъквания, 187 снимания на 
ранени и 69 на мъртви, 79 търсения на за
губени. Тtзи цифри осветляватъ доста
тъчно дейностыа на тази служба. 

Германски хималайски институтъ е уч-

реденъ въ Мюнхенъ подъ председател
ството на Фрицъ Бехтолдъ (оживtлия 
водачъ на експедицията Нанга-Парбатъ 
1934 г.). Институтътъ има грижата за 
всички бждещи нtмсl<'И експедиции въ 
Хималаитt ~ като за подготовка на ид
ната германска експедиция на Нанга-Пар
батъ презъ настоящата година се изпра
ща една подготвителна експедиция въ 

групата Сиккимъ, подъ водачеството на 
Паулъ Бауеръ (водачъ на дветt експе
диции Кангчендзьонга) съ д-ръ К. Винъ, 
д-ръ Г. Хеппъ и А. Гьотнеръ. 

Тунелътъ подъ Монбланъ. Изглежда, 
че намtрението д~ се прокопае най-висо
кия европейски връхъ се приближава 
къмъ своето осжществяване. Както съ
общаватъ френскитt вестници, съ рабо
тата по прокопаването на тунела, ще се 

започне още презъ настоящето лtто съ 
разчетъ за 6 години той да бжде завър
шенъ. Тунелътъ ще съединява френската 
долина на Арвъ съ италианската на 
Доаръ, като северниятъ входъ въ тунела 

ще бжде на височина 1035 метра, а юж
ниятъ изходъ - на 1305 м. Общата дъл
жина на тунела ще възлиза на 12.5 клм. 
Цtлото предприятие ще струва oкOJIO 

260 мил. франка или надъ 1 милиардъ 
лева. Разчита се, че преминаващитt го
дишно 120.000 автомобили презъ него ще 
покриятъ разноскитt по строежа. 

БЪЛГАРИЯ А. Д. 

Първо Българско Пжтническо Бюро. 

Централа: София, уп. "Московска• 5 
(пл. Алексаи.~ъръ), телефони: 2-26-28, 

Продажба на жел-t.зоп,,.;тни, параходни и 
аеропланни билети.спални м-t.ста,екскур• 
зии и пауwални п,,.;тувания. Ангажиране 
CTIILИ въ хотели. На разположение вода
чи. Снабдяване съ паспортни визи. 

2-76-44, 2-76-45; пощенска чекова с-на: Дава 6еэплатно ВСИЧКИ И Н-
София 1174, банкова с-ка Бълг. Търг. ф О р Ма Ц И И за В О 1:. К а К В И 
:'::aн:.:•.::a-:.::H~л,:::oн:,:o;:•e:::.:.:..,Py~c~e,~П::,лo::.:в::д::;н•::.:ъ:.::и~B::a,p!::н:.:a~---·"iiiii'Fliiliтiiyiliвiliaiilнliliиliliяl •••••••• -

ПРЕДСТОЯЩИ ЕКСКУРЗИИ НА БЮРО „БЪЛГАРИЯ" , 

ДО БЕРЛИНЪ И ИЗЪ fЕРМАНИЯ по случай Олимпиядата отъ 29. VII-19. VIII. 
ДО САЛЦБУРfЪ-ВИЕНА и !-класни алпийски курорти за музикалнитъ тър

жества 22. VII -5. VIII. 

Искайте специални 

poro 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 пж.тувания. 

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

I-er Bureau Bulgare de Voyages "BUL6ARIA" 
S. А., Sofia, 5 Rue Moskowska. 



ЮIИЖНИНА 

„Младъ туристъ", год. XVII, органъ на 
Ю. Т. С., кн. 1, 2, 3·4. Колкото и по тех
ника списанието на юношитt, туристи да 

е направило нi,колко крачки назадъ отъ 
миналитt, години, по своето съдържанИ'е 
то - осланящо се на една голъма тради
ция - държи върния пжть на изразяване 
ис~;инскитъ мисли и настроения на твор
цитъ и читателитъ му. Първиятъ брой на 
новата годишнина, като че ли бъ напра
вилъ малко отклонение съ загубване са- · 
моувъреностьта и затова е дадено мъсто 
повече на видни общественици, писатели и 
бивши дейци отъ съюза (Проф. Заха
риевъ, Ст. Омарчевск!i, Проф. Влади
кинъ, Т. Брънековъ, Балевски, Ст. По
повъ и С. Л. Ташковъ), като сегашнитъ 
ржководители на съюза почти не еж взе

JIИ думата (съ изключение статията на 
Ж. Радучевъ), но въ следващитъ броеве 
списанието пакъ се е върнало къмъ вър
ния си духъ и отново дава свидетелства 

за едно разбиране на юношеския тури
зъмъ и неговата организация, което за

става на старата си висота. Както орга
низационнитt, статии (Д. Буревъ, Ж. Ра
дучевъ, Кр. Саваджиевъ, С. Велевъ), така 
и излетнитъ о п и с а н и я (всичкитъ 
много хубави: М. Генчевъ, Ж. Ра
дучевъ, Ил. Минчевъ, Ив. Бойчевъ, Ц. 
Райковъ„ Д. Трайковъ и П. Молловъ), 
сведочатъ за едно пълно доближаване и 
прозръние въ целитъ и задачитъ на юно
шеския туризъмъ и за неув1,хващи ,и от
лично предадени прежив1\вания въ род
нитъ планини. Въ тi,хъ „Младъ туристъ" 
е на правия пжть и тръбва само да про
дължава въ сжщата посока. 

За техниката на списанието, както 
и за клишетата биха могли да бждатъ 
положени повече грижи и не е мжчно да 

се достигнатъ по-добри резултати. Съ то
ва „Младъ туристъ" отново ще бжде на
истина най-хубавото младежко списание 
и ще заслужи напълно апологията, коя

то проф. Захариевъ му прави въ уводната 
статия къмъ първия брой. 

Всичко на всичко: ,,Младъ туристъ" си 
остава такъвъ, какъвто сме навикнали да 

го обичаме! 

Ст. Поповъ 

Планински вестникъ, юний, кн. 6. Изъ 
· съдържанието: Станко Лупинчъ - Ка
нинъ въ пролътенъ сн·вгъ; Урожъ Жу

панчичъ - На Мойстровко; Инж. Ш. 
Владо - Ла Мейжъ; А. Дебелякъ 
Кръстътъ на Матерхорнъ; Б. йорданъ -
Пролътенъ ски-туръ отъ Радухе до Смре
ковча; П. Кунаверъ-" На Монтъ Евересъ; 
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Д-ръ Б. Бошнякъ - На Монте Роза 
презъ свътовната война; дружествени 
вести, книжнина. 

Хърватски планинарь, юний, кн. 6. Изъ 
<.:ъдържанието: Б. Регнаръ - Въ Херце
говина; М. Чубеличъ - Неозначени пж
тища ~а Клекъ; Д-ръ Баричъ - Бохоръ; 
Д-ръ <.:имонов'И1чъ - Какъ да идеме, как
во да ядеме и що да пиемъ въ планината; 

Ср. Ватовецъ - У Проклетиема; вести и 
книгописъ. 

Оьстеррайхише алпенцайтунгъ, св. 1170, 
юний, 1936 r. Изъ съдържанието: Берн. 
Мозлъ - Нови планински пжтvвания въ 
Корсика; Хинтербергеръ и Калтенеггеръ 
- Указания за турове въ юлийскитъ ал
пи споредъ италианската и югославската 

планинарска литература; вести и книж

нина. 

Дойче Алпенцайтунгъ, юний, кн. 6. Ху
дожественото германско списанИlе отново 

дава една книжка съ мноr:о подбрано съ
съдържание, между което намираме: Х. 
Хаrеръ - Изкуството въ Южния Тиролъ; 
П. Гайслеръ - Височинното опред1;ляне 
на Хималаитt; Р. Вернеръ - Мелодията 
на планината; В. Тотзонсъ Предра
дос1ъ, дъло, следпреживъване; Много 
вести и книжнина. 

„Ла Монтанъ", май 1936 r., No 279. Изъ 
съдържанието: Р. Пере - Въ Центраю1а 
Сахара; Етюдъ върху пиринейскитъ езе
ра - И. Ц.; Л. Ескале - Две планини, въ 
Корсика; вести, годишенъ балансъ и 
членски списъкъ за 1935 г. на френския 
Алпийски клубъ. Въ тази книжка еж да
дени първитt сведения за хода на френ
ската експедиция въ Каракорумъ, засъ
rащи предварителнитt етапи отъ СJ)'ИНа
гаръ до Асколей, които при много снtrъ 
и бури еж биJ11И извършени между 17 
априлъ и 15 май. 

Ривиста Менсиле на Италианския Ал
пийски клубъ, кн. 5, май 1936 годи
на, съдържа: Д. Рудатисъ. - Н'!й-ита
лианската кула отъ всички кули; Н. 
Мелли - Ревнивата планина; Фр. Ем. 
Бриоли - Пъсни за планината; Г. Масеа
но - Алпинизмътъ въ първата изложба 
на спортни изкуства въ Римъ; Б. Ферро 
- Бартоломео Гасталди (пионери на ита
лиански алпинизъмъ) вести и книжнина. 

,,Туриста въ Полша", списание на Та
транското д-во, кн. 1-6. Поради невъз
можностьта за превеждане, съдържание

то му не предаваме. 

Печатница „Ннипеграфъ" София 






