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СЛАВЯНСКИ ТУРИЗЪМЪ 

Вече дессть години изминаха откато 
се основа Асоциацията на славянскитъ 
туристически дружества. По починъ на 
ЧехосJювенския туристически клубъ се съ
браха представители на Полското Тат
ранско дружество, Словенското планинар
ско дружество и Българското туристиче
ско дружество и положиха основитъ на 
Асоциацията. Това бъ единъ малко кж
сенъ отзвукъ на едно решение на Все
славянския съборъ въ София презъ 1910 
година, който по предложение на единъ 
бълrаринъ изказа поже.'!ание да се осно
ве една междуславянска туристическа 

организация. Честьта се падна на д-ръ 
Иржи Гутъ-Ярковски, председатель на 
К. Ч. С. Т. да осжществи това начинание. 

Ето вече цъли десеть години твори 
Асоциацията своето високо културно дъ
ло на славянски туризъмъ и междусла

вянско сближение. Тя превъзмогна не 
малко трудности, и нека се надъваме че 
нейното дъло е вече затвърдено. 

Асоциацията си постави за цель да на
сърдчава планинския туризъмъ въ сла

nянскитъ страни и да работи за култур
ното сближение на славянскитъ народи. 
Тръбва да признаемъ че нейниятъ пжть 
не бъ rладъкъ, но толкова по-ценни еж 
добититъ до сега резултати. Безспорно е, 
че Асоциацията допринесе много за опоз
наване на прекраснитъ славянски плани
ни и за взаимното опознаване на славян

скитi; туристи. Поrраничнитъ туристиче
ски конвенции и Чешко-полския поrра
ниченъ резерватъ еж дъло на Асоциация
та, а нейния nрим·\,ръ допринесе въ го
лъма степень за създаване на народнитъ 
планински бранища (резервати) въ Бъл
гаршr, а сжщо и за създаване на наред

бата-законъ за защита на родната при-

рода (отъ 16 априлъ 1936 r .). 
Съ този законъ - дi;Jю на Съюза зu 

защита на родната природа - се увtн
чаха и дълrоrодишнитъ усилия на оъл
rарскитъ туристи за едно основно и дей
ивително разрешение на въпроса за за

щита на природата, природнитъ памет
ници и ръдкитъ ЦВ'БТЯ. 

СJ1едъ конгреса на Асоциацията презъ 
1929 година, ние сме щастливи че мо
жемъ за втори пжть да посрещнемъ IX 
конrресъ на Асоциацията въ китната Со
фия и да поздравимъ най-сърдечно съ 
,,добре дошли" нашит-в другари и прип
тели отъ управата на Асоциацията и тъх
нитъ ГОСТИ. 

Чрезъ Асоциацията ние се научихме 
по-добре да разбираме идеитъ на туриз
ма и по-добре да чувствуваме идеитъ на 
славянския туризъмъ. Чрезъ нея ние обе 
динихме сиJIИтъ си и издигнахме нашето 
обществено значение. 

И най-после, но не като последна, 
тръбва да отбележимъ, заслугата на Асо
циацията (по починь на Полскитt турис
ти), за създаване на Международния 
съюзъ на Алпийскитъ сдружения. Този 
починъ се увънча съ успъхъ. И сега съю
зътъ развива похвална дейность въ об
ластыа на европейския планински тури
зъмъ и алпинизъмъ. Неrовитъ годишни 
конгреси станаха сръдище на будна и 
творческа планинска дейность. 

Нека поздравимъ дейцитъ отъ Асо
циацията за тъхната многостранна твор

ческа дейность и да имъ пожелаемъ пол
зотворна работа въ предстоящия кон
rресъ. 

Н. rалчовъ 

nредседатель на Асоциацията 
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СЪЮЗНИЯТЪ СЪБОРЪ 

Двадсссть и дсвстиятъ съюзенъ сь

боръ се състоя презъ днитt. 2 и 3 ав. 

густъ яъ Лжжене. 

Въпрt.ки, че мt.стQТО на събора, пър

воначално опредt.лено въ Банско, трt.б

ваше - по общоизвестната причина на 

унищожителния пожарь - въ последни

тt. дни да бжде промt.нено, съ което се 

отне на много клонове и съборяни, на

сочили свободното си време къмъ Пир.1-

на, възможностьта да присжтстватъ на 

събора, той се пакъ бt. една много

людна манифестация на привързаность 

къмъ дt.лото на българския туризмъ. 

Повече отъ 250 души присжтстваха на 

този съборъ: пълното съ лt.товници ЛiУi

жене презъ днитt. на Събора, промt.ни 

напълно своя видъ, койт·о се опредt.ля

ше атъ преоблядаващия зеленъ цвt.тъ и 

непринудени фигури на туриститt.. 

Още отъ петъка, 31 юлий, въ Лж· 

жене започнаха да се стичатъ съборя

витt., слизайки на гаритt. или отъ пла

нинскитt. пжтища. Въ сжбота вечерьта 

пристигна rолt.мотG ядро съборяни, тър

жествено посрещнати съ музика отъ мt.

стния клонъ и цt.лото Лжженско граж. 

данство. Къмъ отправилата се до издиг

ната специална арка манифестация от

прави своитt. приветствия кметътъ на 

цълото Чепинско корито, добриятъ съ

юзенъ приятель, r. Шнитеръ, следъ кое. 
то всички съборяни се разпръснаха. 

Въ недt.ля, 2 августъ, въ салона на 

мъстното читалище съборътъ бt, от

критъ отъ съюзния председатель г. д-ръ 

П. Пt.евъ, следъ което поднесоха свои

тt. поздравления представителитt. на мt.

стнитt. културни организации, начело съ 

представителя на Министерството на 

просвt.тата г. Ив. Раевъ и мt.стния 

кметъ г. Шнитеръ. 

Отличенъ уводъ за духа на събора 

бt. хубавиятъ рефератъ за зимния ту

ризмъ, четенъ отъ добрия съюзенъ де

сцъ г. проф. В. Захариевъ. Съ пълно 

единомислие - което впрочемъ отлича

ваше цt.лата съборна работа - бъ из

брано съборно бюро въ съставъ: пред-
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седатель - r. Никола Галчевъ, подпрсд. 
седатели г. Ив. Масларовъ, председатель 

на мt.стния клонъ „Юндолъ", и r. Ил. 

Мандевъ, представитель на Севлиевския 

1(.)JОНЪ „Кадемлии", както и необходими

тt. четири комисии. 

Съгласно направения отъ председате

.1н на съюзната контролна комисия г. П. 

Хаджиевъ докладъ, на събора присжт

стватъ 35 клона всичко съ 84 делегати. 

Съборътъ изпрати своитt. поздрави на 

Тt.хни Величества и на г. министра на 

народната просвt.та, както и телеrра. 

фически исказа на другаритt, ни отъ 

Банско съчувствието за постигналото ги 

нещастие и очакването, че въ близкигв 

години ще можемъ да се съберемъ на 

събор_ъ пакъ въ подножието на Пирина. 

Сжщо така съборътъ съ чувство на 

особена радость изпрати своитъ поздра

ви на друrаритъ отъ Казанлъкъ, коита 

на 2 августъ осветиха своята хижа „Буз· 

луджа", както и на тt.зи отъ Берковица, 

които въ тоя день полагах~ основния ка

~1ъкъ на хижа „Комъ". 

За особенитъ заслуги къмъ дt.Jюто 

на Б. Т. С. Сто,1ичния кметъ г. Ив. Ива

новъ бъ провъзгласенъ почетенъ членъ. 

Следобt.дното заседание на 2. авr. 

бt. посветено изключително на разглеж

дане на отчета на Централното настоя

телство. Исказаха се много клонови пред 

ставители, между които г. г. В. Хлt.ба

ровъ · (Шуменъ), Д. Божиковъ (Варна), д. 

Пантелеевъ, Г. Клисаровъ, В. Христовъ, 

Т. Тодоровъ, Ив. Раевъ (София - Але

ко), Г. Атанасовъ (Станимака), Д. Ко

кошковъ (Самоковъ), г. Златаревъ (Кар

лово), д-ръ Ковачевски (ц. н.) и др., по

вечето отъ които намиратъ, че органи. 

зационната връзка между Ц. Н-во и кло 

новетt. е била слаба, и че съюзното спи

сание не е достатъчно добре списвано. 

Следъ даденитt, обяснения отъ съюзния 

редакторъ г. Ст. Поповъ и съюзния пред

седатель r. Д-ръ П. Пt.евъ, които събо
рътъ счете за задоволителни, Ц. Н-во бt, 

освободено отъ отrоворность съ благо

дарность. 



Вториятъ полудень отъ 3 августъ съ
борътъ посвети на разглеждане остана

т1я си дневенъ редъ. Съюзниятъ ус

>:авъ бt измtненъ, като Ц. Н-во увели

чава състава си на 12 души, отъ коиrо 
с.е излъчва 6-члененъ изпълнителенъ ко

митетъ, който да работи по-стегнато и 

ефикасно, а въпроситt за членуването на 

съюзни другари съ друго мtстожител

ство, избирането на членпве на Ц. Н-во 

и вънъ отъ срtдитt на софийскигв кло

нове, както и замtстване на клоновитъ 

председатели при отсжтствие отъ събо. 

ра отъ тtхнитt подпредседатели бtха 

предоставени да бждатъ докладвани отъ 

Ц. Н-во на следния съборъ. 

Съб,,рътъ прие специална резолюция 

по съюзната дейность (която се прави 

от дtJrнo достояние на съюзнитt члено

ве), като съ акламации удобри постигна

тото съглашение за съвмtстна дейность 

съ Юношеския Туристически Съюзъ. 

Следъ кратки дебати бtха при~ти 

предложенитt отъ Ц. Н-во бюджетопро

екти за 1936 г. и 1937 година, като вто
риятъ отъ тtхъ предвижда назначаване

то на съюзенъ секретарь съ заплата, кой 

то да отдаде времето и силитt си изцt

JIО за разрастване на организацията. 

Отпуснати бtха по-rоJ1tми кредити за 

съюзното списание, което да стане още 

по-хубаво и по-издържано технически. 

При липса на друго предложение съ

борътъ опредtли за мtсто на идния съ. 

боръ Севлиево и накрай избра нови 7 
члена за Ц. Н-во: Ив. Раевъ, д-ръ П. Пв 

евъ, К. Кировъ, арх. Г. Скордевъ, М. Ку

зовъ, Г. Георгиевъ и д-ръ Ем. Шаран

ковъ, а за контр. комисия: Ив. Ламбовъ, 

П. Хаджиевъ и Сергей Ташковъ. 

Съ дружно „Балкани" съборътъ бt 

закритъ СJ1едъ заключителната речь на 

неговия председатель. 

Следъ събора почти всички съборяни 

се разпръснаха по излети изъ Родопит·в, 

Рила и Пиринъ. 

Двадесеть и деветиятъ съюзенъ съ

боръ въпрtки всички неочаквани пречки 

мина успtшно, на първо мtсто поради 

rотовностыа на Лi'БЖенскитt ни друга-

ри да се притекатъ на помощь и усилия

та, които положиха да го организиратъ 

въ краткото време. 

И затова единственитt думи, съ кои. 
то може да се приключи този кра

тъкъ отчетъ за работата на събора, еж 

думи на благодарность къмъ другаритt 

туристи отъ Лжжене и енергичния нашъ 
приятель кмета г. Шнитеръ. 

Лihженскиятъ съборъ постави нови 
благоприятни условия за развитието на 
българскиятъ туризмъ и е въпросъ само 
на неуморна дейность презъ предстоя

шат година да се поздравимъ догодина 

въ Севлиево съ нови придобивки и ус
пtхи на българския туризмъ. 

СЪЮЗНИ . ВЕСТИ 

Новото Централно Настоятелство. Но
воизбраното Централно Настоятелство ;1а 
Съюза на конгреса въ Лihжене, въ засе
данието си отъ 10 августъ, се е консти. 
туирало както следва: председатель: Ив. 

Раевъ, подпредседатели: Д-ръ Пtевъ и 
К. Кировъ, секретарь: В. Радевъ, каси
ерь: М. Кузовъ и редакторъ: Ст. Поповь. 
Съв,етници: Драг. Цоневъ. Дим. Пе. 
шевъ, Д-ръ Б. Ковачевски, Г. Георгиевъ, 
Г~-ръ Ем. Шаранковъ и арх. Г. Скордевъ. 

Новото Ц. Н-во е излtзло съ първо
го си окрi'Бжно до съюзнитt клозове. 

Нови съюзни метеорологични станции. 
Въ съюзнитt хижи „Росица-Мазалатъ" 
и „Веженъ" еж монтирани уредитъ за ме
тереологични наблюдения и тържестве
ното имъ откриване е · станало на 28. 
VI. респ. 9. августъ. Поздравляваме се
влиевскитъ и тетевенскитъ ни другари, 
които правятъ нова услуга на родната 

наука. 

Българско изкачиане на Олимпъ. 
Българскитъ планинари отъ дълго вре
ме се стремъха къмъ „Трона~ на Зевса" 
и върха Н? боговетъ Олимпъ. 

Въ края на юлий т. r. известнитъ на. 
ши пшшинари Д-ръ Любенъ Телчаровъ 
и Д-ръ Емануилъ Шаранковъ, завръщай
ки се отъ една международна конферен
ция въ Атина, еж успtли да извършатъ 
изкачването на този съперникъ на Му
сала. ! 

Въ следващата книжка на с-писанието 
ще да.цемъ описание на това българско 
изкачване на Олимпъ. 
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ВЕСТИ 

Полското Татранско дружество съ
гласно отчета му за 1935 година има 
всичко 13.369 чJ1енове, разпредtлени въ 
33 секции. Въ сравнение съ миналата го
дина членоветt еж намалtли съ 485. 

Отчетътъ дава сведения за една об
ширна излетна и хижестроителна дей
ность въ планинитt, отъ която особено 
трtбва да се спомене извършенитt нови 
545 клм. маркировка. За отбелязване е, 
че съюзното списание „Туриста въ Пол
ше" се издава съ материалната помощь 
на Министерството на съобщенията. Въ
обще дружеството е получило обща дър
жавна субсидия въ размtръ на 1.100 хил. 
лева. При дружеството има високопла
нински клубъ, броящъ 167 члена, който 
издава отдtлно списание „Татерникъ". 

Отъ отчета на Хърватското планинар
ско дружество въ Загребъ, даденъ на 
конгреса му тамъ на 28 май т. г., личи, 
че д-вото е имало за 1935 година всичко 
52 секции съ 7.391 членове. Презъ годи
ната еж реализирани 733 излети, въ кои
то еж взели участие 9.874 излетници. 
Хижитt на дружеството възлизатъ всич
ко на 28. Презъ годината е издаденъ 
художественъ албумъ „ХърЕатскитt пла 
нини". Списанието „Хърватски плани
нарь" се пласира въ 956 екземпл. и прк
ключва годината съ недостатъкъ о Г"::. 

32.000 лева. 

Френскиятъ Алпийски клубъ е устро
илъ по покана · на Словенското плани. 
нарека д-во въ Любляна - презъ днитt 
31 юлий - 15 августъ излетъ въ Юго
славия, презъ който е билъ изпълненъ 
маршрута: Бледъ-Словенскитt Алпи
Любляна-Загребъ-Баня Лука-Сараево 
-Дормиторъ-Цетина - Дубровникъ -
Сплитъ .- Сушакъ - Црквеница-Триестъ. 
Това е второто „балканско" пжтуване на 
К. А. Ф. следъ излета му презъ 1935 г. 
въ Гърция. 

Състоялиятъ се на 24 юлий т. г. кон
гресъ на Германо-Австрийския Алпийски 
Съюзъ въ Гармишъ-Партенкирхенъ се 
е обърналъ въ една манифестация на 
германо-австрийско сближение, следъ ка
то три години наредъ членоветt на тази 
обща организация бtха по силата на 
политическия конфликтъ между двеrв 
страни отдалечени помежду си и следъ 

като австрийското планинско стопанство 
бt претърпяло грамадни загуби отъ за
прещението на нtмското правителство 
германскитt алпинисти да отиватъ въ 
Австрия. 

Най-планинския градъ. Инсбрукъ, сто
:шцата на Тиролъ, е града съ най-,,пла
нинизираното" население. Отъ общиятъ 
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брой на последното, което е всичко на 
всичко 70.000, само секцията на Алпен. 
ферайна има 6367 членове - т. е. повече 
отъ цtлия ни Съюзъ. 

Н(!ви предложения за Еверестъ. Не
успtхътъ на тази годишната английска 
експедиция върху Еверестъ поставя от
ново въпроса за голtмитt или малки ек
спедиции. Изтъквайки тежината и мжч
ноподвижностьта на многобройнитt ек. 
спедиции, въ английския печатъ все по
вече си пробива пжть убеждението, че 
трtбва да се орrанизиратъ малочисленни 
експедиции, които да извардватъ хуба
вото време и съ бързи и смtли възлази 
да опитатъ изкачването на Еверестъ. 
Цифрата седемь участници се предлага 
като най-удобна. Новата пароJ1а е: ,,По
добре малки и евтини, но по-чести 
опити!" 

Френската Хималайска експедиция 
пропаднала! Както съобщаватъ отъ офи
циалното ржководство на френската ек
спедиция въ Каракорумъ, последната е 
прекlriснала опита си да изкачи осемхи

лядника Хиденъ Пикъ, поради ранното 
настжпване на монсума. Въпрtки двего
дишната подготовка на тази експедиция 

и старателното избиране на материалъ и 
участници, и тя е тръбвало да се под
чини на надчовtшкитъ условия въ ви
сокитъ азиатски ш1анини, макаръ, че 
преднитъ и участници еж достигнали ве
че височината 7.000 м. и до върха еж 
оставали 1000 метра безъ особени труд
ности. По този начинъ всички тазиго
дишни експедиции въ Хималаитt се смъ 
татъ пропаднали. 

Милитаризиранъ алпинизмъ въ Ита. 
лия. Отъ Италия ни идватъ интересни 
новини: на последния конгресъ на Ита
лиянския Алпийски клубъ въ Аоста (за
мъка на Абрукския херцогъ, който сега 
е училище за военни алпинисти) покрай 
избора на обикновения председатель 
Манарези е билъ избранъ (или по право 
назначенъ) и единъ воененъ председа
тель, генералъ Бесъ, който въ поздрави
телната си речь е казалъ, че най-голъ
мата задача на Италиянския Алпийски 
клубъ не е да създава алпинисти, а да 
допринася за военната подготовка т. е. 

не да служи на чистия алпинизмъ, а за 

създаването на „алпини", както се нари
чатъ италиянскитъ планински войски. 

Въ отчета на международния алпий
ски Съюзъ предъ конгреса му въ Жене
ва се споменава, че и тази година опи

титъ да се привлекатъ английскитъ и 
нъмски алпийски клубове еж останали 
безъ резултатъ. 



ПРЕДЪ КОНГРЕСА НА АСОЦИАЦИЯТА НА 

СЛАВЯНСКИТо ТУРИСТИ 

Дълги години бълrарскиятъ туристъ изнасяше самъ на плещитt си всички 

трудности, докато си извоюва заслужено мtсто въ своята родна страна, докато 

се наложи на общественото съзнание. Идеологията и дtлата му бtха свtтли, чи
сти, защото бtха унаследени отъ единъ свtтълъ умъ, отъ ~дно честно и чисто 

сърдце - Алековото. Предразсждъцитt, обаче, бtха твърде дълбоко напластени 
и тt трtбваше преди всичко да се пробиятъ. Това стана: дtлото на българския 
туристъ доби признанието на общество и държава. У стремътъ къмъ творческа 

културно-просвtтна дейность доби нови криле и резултатитt отъ тая дейность 

не закъснtха да се проявятъ по цtлата ни страна, а особено по роднитt планини. 
Важенъ етапъ въ историческия развой на българския туризъмъ бt пока~ 

ната, отправена ни на времето отъ братскитt славянски природопоклоннически 

организации да влtзем1, въ проектирания отъ тtхъ общъ съюзъ. Важенъ еrапъ, 

защото тази покана вече свидетелствуваше, че ние съ своя rолtмъ а1<тивъ вжтре 

въ страната можемъ да бждемъ ценни сътрудници и извънъ предtлитt на мал

кото ни отечество, можемъ смtло да се наредимъ да научимъ и поучимъ на 

нtщо и друrитt. Това nриз1;1ание на ~ашата дейность, признаваме и ние, на вре
мето ни твърде много поласка, твърде много повдигна нашия духъ и самитt 
насъ nредъ собственитt ни очи. А за това има да благодаримъ не малко и на 
самата Асоциация на славянскитt туристически организации. Въ всички досегашни 
конгреси бълrарскитt делегати вземаха достойно мtстото си наредъ съ своитt 
по-стари и по-добре организирани туrисти-славянн, Допринесоха сжшо т1.,й зна
чително да се уеднакви и изравни идеологията на славянския планинарь изобщо, 

Но и той отъ своя страна въ много отношения ни даде поуки, за които има само 
да му блаrодаримъ. 

За едно само трtбва да се съжелява, а именно, че дружнитt усилия за 
обща планинарска дейность на славянитt-туристи се отпочнаха и продължаватъ 
па се засилватъ при крайно неблагоприятни общи стопански и финансови усло

вия, неnозволяваши да се развие въ пълни размtри най-важното въ общата ни 

дейность - по-чести взаимни гостувания и посещения на славянски планини 

отъ славяни. 

Съ надежда, че и тtзи неблагоприятни условия ще се изживtятъ и че ще 
доживtемъ до тtзи блtнувани благоприятни времена, когато всtки славянинъ ше 
се чувствува свой при свои всрtдъ славянската природа, съюзенитt туристи-пла

нинари отъ БТС nриветствуватъ своитt гости-делегати на IХ-ия конrретъ на Асо
циацията и имъ пожелаватъ ползотворна дейность и душевна бодрость всрtдъ 

приказната българска планинска природа. 

председатель на БТС 
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БАЛКАН'НТЪ 

Тозъ който би за м~,,гъ поискалъ да разгърне 

светата Библия на миналите · дни 
въ която вписани еж злите сждбини 
на моя роденъ край, ще найде назовани 

на всяка страница тамъ гордите Балкани. 

Съ навъсено чело, загърнатъ въ плащъ мъгливъ, 
възправя се далечъ Балкана горделивъ, 

въ хайдушкия си блянъ унесенъ и забравенъ 

като че воинъ старъ на стража тамъ поставенъ 

нэдъ мл:tдо воинство, въ безкрайни далнини 

разтурено на станъ. Отъ първи още дни, 

сърдцето ми е той омайвалъ и унисълъ ! 

Като вълшебна речь, тазъ песень ми отвива 
отъ тия чудни дни завесата мъглива! 

Сърдцето съ прежний жарь метежно пакъ тупти 

Балкана виждамъ азъ - въ шеметни висоти: 

изстъпватъ върхъ до върхъ и дивни и замайни, 

и негли някакви тямъ поверени тайни 

да скриятъ те чела обвили еж въ мъr ли ; 
подъ гъстия заслонъ на буйний храсталакъ, 

невидими вълни изъ вековечний мракъ 

шумьжтъ, премятатъ се, една се друга гонятъ 

и съ горските листа таинствено ромонятъ 

свещенния заветъ на свойте глъбини 

свещенъ за минали, свещенъ за бъдни дни, 

единъ той само чутъ во тая nустошъ строга 

говорящъ на света за волята на Бога ... 

• 

Пенчо Славейковъ: Кървава пtсень 



Портитil на Рипа: 6-!;ли Искъръ Снимка В. Неиковъ 

tПо случай конгреса на Асоциацията на С.лавяаскитt. планинарски дружества) 

Между синята лента на Дунава на се

ВС'ръ, бурнитt. вълни на Черното море 

на изтокъ, зе,1енитt. лесове и върхове 

на Родопитt. засега на югъ и rранични

тt. безбройни вериги на западъ лежи ·~д

на страна, наречена България, понятие го 

и представата за която c;v; неразривно 

свързани съ понятието планини. 

Дали стрJнникътъ я е зърналъ отъ 

брtrоветt. на северната ръка и е удьл

жи.~ъ погледа си до красящитt. небето 

1<. ато декори линии на Балкана, дали я е 

прскосилъ презъ ущелието на Иск ьра 

или е прехвърлилъ по широкото бИJrо 

на :llипка, дали е прекаралъ крзткитt. си 

български дни въ нейната столица, есте-

ствениятъ стражъ на която е Витоша 

или е потърс•1лъ светинитt. на мина;и

то и въ Рида и преградата на настою1~е

то къмъ въковнитt. и блt.нове - Бt.ло

то море и езерото на Свети Климен ·~а 

навсъкi'i\де той е издигалъ погледа 

си по възземващитt. се къмъ небето 

ск,юнове на нейнитt. планини и вс1,ю1 

споменъ, всt.ка картина, които е отне

сълъ отъ стрг,ната нз българщинпа, cm 
снързани съ тt.хния образъ. 

Ако яабравимъ за мигъ страната н~ 

бt.литt. върхове, Ш в ей цар и я, въ 

Европа м,nчно ще откриемъ друга стра. 

на, която да има толкова много и тъй 

различни ш1анини. Испания въ съзна. 
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нието на всички имащи понятие отъ 

география е свързана съ името на Пи-

ринеитt, Австрия съ това на 

Чехи;~ не си я мислимъ безъ 

или Ромъния безъ Карпатитt 

Алпитt, 

Татритt, 

- Бъл-

гария . обаче, за да сме нарекли всичкитt. 

полюси на нейното височинно протеже

ние, трtбва да сме споменали Балкана, 

Рила, Родопигt, Пиринъ, Витоша, Осо-

своята естеств~на прелесть, безъ да еж 

били моделирани отъ вещата, въ случая 

разваляща, ржка на грижливия стопа

нинъ - човtкътъ. 

За цtлостното проникщше въ доли

нитt на бълrарскитt планини и светя

щитt тронове на тtхнитt върхов~ .:е 

иска сърдцето и погледа на планинаря, 

който ги схваща и разбира едновремен-

гово и пакъ оставатъ неспоменати пла- но и като простъ обе~тъ или като .~н~

нини съ свой звукъ и свой дtлъ въ би- генда на времето, и като символъ на 

тието на българитt. Наистина, една огъ 

т-tхъ даде името си на цtлия ,~,:му

островъ, както розитt мисле,но r<ичзть 

всtка българска долина. Но за да бжде 

понятието България цtлостно изразено, 

rрtбва да се изброятъ всичкитt имена 

н:~ нейнитt планини, всtка отъ коя

то е частичка отъ България не само въ 

географско, но и въ историческо и етно

графско отношение. Отъ времето на Фи. 

липа Македонски, който е търсилъ мt

сто да изгледа необятнитt граници на 

своитt завоевания и до днешенъ день 

българскитt планини еж нераздtлно 

свързани съ всtки вtкъ българска исго

рия, съ всtки възходъ на нейната кул

тура и упадъкъ на нейната национална 

мощь. 

Като оставимъ българскитt планини 

кио обекти за туризъмъ - най-новиятъ 

образъ, въ който тt, се явяватъ на бъл

гарскитt туристи - за тtхъ нито само 

географията, нито само историята мо

гатъ да ни р а з п р а в я т ъ достатъчно. 

Мъртвитt названия, измtрения и раздt

ления на географсkата наука въ най

широкия смисъль на думата, споменав.1-

нията на историята за тия вtчни попри

ща на българската сждба или легенд11. 

тt на националния ни епосъ не стигать 

да разправятъ за всичкото значение и 

роля, които българскитt планини еж 

нмаJrи и иматъ въ сжществуването ча 

българщината. Още по-малко могатъ да 

ни запознаятъ съ тtхъ тривиалнитt ре

к.~амни фрази на пропагандата за между

народенъ туризъмъ, въ която напос1J~

дъкъ все повече се споменаватъ име!-11-

та на планинитъ, които - почти един

ствено - въ цtла Европа C1i\ запазили 
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стремежа къмъ истинския животъ. 

Потънали въ мъждукащитъ свtтл:ш

ки на единични съзерцания н t, к о г а, 
днесъ българскитt планини се изправятъ 

като сияйни великани въ цtлокупю~я 

взоръ на българския народъ, който -
за да се изпреваримъ самички - въ кж

со време успt да стигне до онова отно

шение на истинско културно разбиране 

къмъ тtхъ, до което европейцитt въ 

дългитt. години на цtли минали вtкове 
постепенно из р а с т н а х а. Българскит·в 

планини днесъ еж - нека ни бжде про

стенъ израза - напълно туристизирани: 

обходени, превъзмогнати и обикнати и 

тt отново заставатъ като изворъ на б,~з

крайната духовна мощь и вtра въ пре

б,r;дването на България, като вtчно r; ьо

душевление за вtченъ животъ! 

Най-популярната българска планина, 

въ общия смисъль на думата, е Б а л к а. 

н ъ т ъ. Дали защото се е прострtлъ от ь 

най-западната точка на царството ни до 

най-източната - потъваща въ Черното 

море, дали защото дtли не само посоката 

на рt.китt или повtя на вtтроветt, да

JLН защото е билъ последна преграда за 

:-1ащита срещу безпринципнитt нападе. 

ния на византийци или изходенъ теренъ 

~<а осmществяване в t, ч ни я стремежъ 

къмъ Югъ, дали защото ск;,;па въ себе 

си най-непоразения б ъ л г ар ски духъ 

презъ годинитt на дългото убиващо 

иго или най-после, защото го въздигна· 

ха като политическа граница между :~_ве 

стремящи се една къмъ друга Българин, 

Балканътъ е истинската бъ,1гарска пла

нина, която дtли и свързва едновреме;1-

но и самата българска раса. Северъ и 



Стара планина (Ба анана) 

югъ, понятия изпълнени съ особено за 

българщината съдържание, получаватъ 

своето значение отъ Балкана, макаръ че 

стъ дв~тt, му страни равнинитt, Ci'r'i ед

накво плодородни и хората еднакво на

дарени и предприемчиви: Габрово отъ 

северъ има своя Сливенъ отъ югъ, Ко-

7елъ и Трt.вна еднакво значатъ за бъл

rзрската култура, националната борба 

се роди и кипя еднакво въ Карлово, Со

потъ и Калоферъ, тъй както въ Елена, 

Търново и Севлиево. Всички тt. Ci'r'i не

мислими безъ контуритt. на Балкана, 

надвесенъ надъ т-вхъ като в t, р е н ъ 
стражъ и вt.чно упование. 

Отъ Чипровци до Шипка - една дъл

га верига отъ събития и легенди на бъл. 

rарската нова история - минава разка

зътъ за нея презъ върховетt. на Вола 

и Бузлуджа, най-свещенитt. жертвени

ци на българския хероизъмъ, за да се 

скрие въ ущелията на Дрt.новския мона

стиръ, покаже по проходнитt. ханчета и 

заглъхне въ ехото на планинската гора, 

1\ероснимна 

еднакво потайна и мила въ дебритt. на. 

Тетевенския балканъ или шумака на Чу

мерна. Всt.ки Ki'r'iTЪ отъ тази планина е 

потъвалъ като последна картина за взо

ра на хиляди умиращи бранници, вс·вка 

долинка нашепва още тt.хната клетва и 

върху всъка полянка догаря незагасе

ния оrънь на тръrналитъ на борба „за 

правда и свобода". 

„Кървавата пt.сень" на България не 

само въ творчеството на Пенча Славей

кова е свързана нераздt.лно съ Балка

на - най-хубавото обещание на бъл

гарската поезия, наградата за безсмър

тието, е немислима безъ неговата обета. 

новка, който не е престаналъ да пt.е 

своята хайдушка пt.сень. Така, Балка

Н11тъ остана да живt.е като образъ въ 

съзнанието на нашата интелигенция и 

следъ освобождението и колкото и тя 

да се отдалечи отъ българския битъ въ 

годинитt. на своитt. увлt.чения подиръ 

чужди видения, съ него като, старъ по

бащимъ, тя не cкi'r'ica. 



Наистина, поетичното пресъздадаване 

на планината се замt.ни - за съжал~ние 

или за радость - съ проститt. туристи

•,ески раз:<аз•1, отъ които блика обаче 

още по-непоср'hдственото чувство на бли

зость и на духовно родство: по пжтекн

,t, на нt.коrашнитt. хайдути тръгнаха 

сега бълrарскитt. туристи, пзели пжтя не 

на саможертвата, а на изграждане новата 

творческ;:,. култура на нацията. 

Въ историята на българското плани

нарство напраздно ще се ма,чимъ да тър

сим~ и откриемъ нt.какво специално мt

сто на Балка:1а като изворъ на въод} -
шевление и като неизчерпаемъ запасъ на 

съживяващи възторзи - съвсемъ неусът 

но мt.стата на нt.коrа:11нитt. народни све

тини се замt.стиха отъ изправилитt. 

,,е къмъ българското небе върхове, кои-

1 о нашепваха покани rt. къмъ едно ново 
1:зживt.ване планината, къмъ щастието 

на едно възродяващо съзерцание. 

Неисказанс много еж имената на тt.

с<И върхове, отъ които поrледътъ обгръ

щаше България и се обричаше на нова 

служба: отъ граничния Миджуръ презъ 

властния Комъ и иrривитt. Тодорини ку

кли до китния Мурrзшъ, отъ мощния 

Веженъ, презъ нt.жнитt. чела на Козя 

с.тtна до замъцитt. на А~1барица и Купе

на, отъ царствения Юмрукчалъ презъ 

истински хуб:н:ата Мара-Гидикъ до раз

криващия единъ свой свt.тъ Кадемлия и 

най-после отъ легендарната Бузлуджа до 

самотната Чумерна - неизмt.рими много 

еж дворцитt. на планинската красота, ко

ято ,Балканътъ ревниво крие. 

И както незабел·взано върху неrови

тt. склонове и върхове изникваха едивъ 

следъ други паметницитt. на свещенитt. 

жертви за нацията, така неусt.тно въ 

склоноветt. нз планината бt.ха издигна

ти храмоветt. на новата обичь къмъ него 

- туристическитt. хижи. Отъ северъ и 

юrъ вt.чниятъ походъ на българитt. към ь 

челата на Балкана си изгради лаrеритt. 

на нова радость и новъ животъ, въ кои

то отново заехтt.ха пt.снитt. на минало

то и химнитt. на идващитt, дни. Дали 

подъ Комъ или подъ Веженъ, високо 

падъ Троянския манастиръ или надъ 
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родното мt.сто на Левски, въ долиню"в 

на Тжжа или върху хребета надъ Роси

ца, въ зеленината подъ Бузлуджа и по

следната гора подъ Чумерна, съ сжщата 

незабелt.занос rь и упоритость бt.ха по

строени хижитt., къмъ. които ежедневно 

се опжтватъ хилядитt. поклонници на 

Балкана. 

Така Балканътъ, този вt.ченъ релефъ 

не само на българската земя, но и на 

бълrарскиятъ духъ, се свърза нераздt.л

но съ новата култура и новия животъ на 

България, разкриващъ просторитt. къмъ 

ново вдъхновение и нови постижения. 

Ако, обаче, въ България има планина, 

която - съ известно основание - може 

да се нарече люлка на българския ту

ризмъ ,тя безспорно е изправилата се 

надъ софийското поле като връзка съ 

- небето В и то ш а.-Това бt. сждбата на та

зи най-малка българска планина: да даде 

първия потикъ за похода къмъ върхо

ветt., да събуди първитt. възторзи отъ 

хоасотата на планинския свt.тъ и да пре

дизвика първото въодушевление отъ са

мата България. 

Тъй както София е вече немислима 

безъ Витоша, която отъ единъ дал~ч2нъ 

декоръ се обърна въ съставна неизбt.ж· 

ность :эъ живота на софиянци, така и 

българскиятъ туризмъ е немислимъ, как-

10 въ своето зачатие, така и въ своето 

по-нататъшно развитие, безъ Витоша. 

Отъ нея се разнесе първиятъ пози!п, 

къмъ бългзритt. да тръг.патъ къмъ све

жестьта на природата, въ нея се построк 

първата бълr .~река туристическа хижа, 

въ нея се роди плахо зимниятъ туризмъ 

за да се обър:-1е въ смt.ло завоевание 

презъ бt.литt, дни на бълrарскитt. плани

ни, по нейнитt. скали най-после първитi; 

катерачи (осмивани както всички други 

първи новатори) започнаха да се уч н ь 

какъ се забиватъ куки и какво може да 

помогне на човt.ка вжжето. Навсt.кжде, 

кждето въ живота на българското пла

нинарство се е случило нt.що ново, мо

же спокойно да се пише: мt.сторожденис 

Витоша. Нищо, че Витоша я постигна 

сNiдбата нз всвка „домашна" планина. 



Нищо отъ това, че въ края на краищата 

тя стана жертва на собствения си по

зивъ - покрай първата хижа се построи

ха десятки други, които я обърнаха на 

зеленчукова градина, първото масово из

качване на Алеко се замtни съ ежене

дtлни походи на тълпата, придружена съ 

всички видове шумове и крtсъци, на ко

ито е способенъ човtшкия родъ, първи

тt жертви на бtлата стихия платиха 

тукъ тежкия данъкъ на фанатичното си 

увлtчение и тука се запжтиха първитt 

продавачи на кифли и кисели бонбо :iи, 

неизбtжна последица на „стопанския ту

ризмъ ", така, че накрая Витоша се обър
на на пла:шна, всрt.дъ която модата и 

честното въодушевление, чистиятъ стре

межъ и жаждзта за печалба, съзерца:ше

то и спорта си дадоха среща и кръсто 

саха въ едно недоразумtние, въ което 

е много мжчно да се открие пламъка 

Еа истинската планинска религия. 

Единствено Витоша, обаче, спомогна 

• 

въ този ра:зм t.ръ София да се обърне въ 

центъръ на планинско обожачие, който 

има равенъ само въ гол·вмитt градове 

на Виена и Мюнхенъ. И затова, както въ 
живота на българския туризъмъ, така и 

въ бждещето на българското планинар 

ство, на Витоша се пада честьта да бжде 

рожденно мtсто и опитно поле, презъ 

което неминуемо водятъ Шi'iтищата къмъ 

другитt планини на България. 

И който веднъжъ е видtлъ Витоша 

отъ София нъ пурпура на сутришния 

изгрtвъ или въ нtжностьта на зимната 

привечерь, 

отъ нt.кой 

София долу 

който веднъжъ е зърналъ 

върхъ на планината самата 

да блещука като светящъ 

рудникъ на земно злато ---' той знае, че 

надъ София има една планина, която ни

кога не ще престане да притегля къмъ 

своитt чертози и че подъ нея има единъ 

градъ, въ когото стремежа къмъ върхо

ветt никога не ще загасне. . . . . . .. 

1-----------------

Витоша Картина отъ 1\т. Миховъ 
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По нъкакъвъ страненъ, но стихиенъ 

капризъ на Космоса, nъ центъра на цъ

лия полуостровъ Вселената изригна една 

планина, на която с'вкашъ възложи за

дачата да изпълва до съвършенство 

въобще понятието планина. 

Рилска долина, рилски върхъ, рилс•<о 

езеро - всич'<и тъ иматъ нъщо доп ьл

нително къмъ обикновеното си знач ,~ r-ше, 

нъщо, което произлиза отъ обстоятел 

ството, че еж „рилски". Рил а, истинс:10-

та наша планина, е единъ свътъ за себе 

си. Единъ свътъ, за когото не е доста

тъчна обикновената привърз11ность къмъ 

нсъка планина и нейнитъ чарове. Иска се 

нъщо повече: една отдълнн страсть, коя

то да се обърне въ специаJшо прозръ

ние, за да достигнемъ загадкитъ и тайнитъ 

на този свътъ, който достойно носи оре

ола на бзлкански първенецъ. 

'РИЛА! Само споменаването на това 
име прави да изникватъ нъкжде изъ съ

кровищницата на споменитъ най-скжпитъ 

видения, С!<жтани дълбоко като божест

uенъ подаръкъ: нависналиятъ като за

плаха надъ езерото Белмекенъ, безброй

нитъ чалове, вълшебниятъ Мусаленск~ 

циркусъ, приказниятъ Налбантъ, дипли

т·I; на сръдната верига съ свътящото ка

то дворецъ Пчелина, Скакавцитъ и Мер

мера, мощниятъ Ай-Гидикъ, застиналиятъ 

хаосъ на Рупигв и величествения Купенъ, 

тържествената Мальовица, тайнствениятъ 

свътъ на Дамка и Сейменския връхъ, зж

беритъ на Поличитъ и крайния стражъ 

Калининъ връхъ, скжтанитъ между тъхъ 

нестопими преспи и езера съ изумрудени 

джна, пенящи:тъ се водопади и лудитъ 

ръкички, сънчеститъ долини и слънчеви

тъ поляни, пъящитъ като птички цвътя и 

хвърчащитъ като въздушни цвътя птич

ки, надвисналитъ скали и разтланитъ като 

1.илими гори, свътящитъ звезди и жи

въещото съ своитъ облаци небе - кой 

се наема да изброи и разкаже безкрай

ната прелесть на този свътъ, когото ху

дожници и фотографи не се умарятъ да 

възпроизвеждатъ съ немощнитъ изрази 

на едно изкуство, винаги по-слабо отъ сн

:11ия Творецъ? 

А Самоковъ съ миналото на своит·I; 
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руди и неувъхващото богатство на свое

то изкуство? А светинята на всичко бъл

гарско - манастиря? 

За кое собствено да се разправf! по

напредъ, коrато се спомене Рила? Нима 

книгитъ на Павелъ Делирадевъ смогнаха 

да ни разкажатъ в_сичко :sa тази планина 
и нима самюrтъ той не е преживъдъ де

сеторно повече въ нея, отколкото ни 

издаде? 

Презъ въковетъ водип на Искъра и 

Марица, най-голъмитъ български ръки, и 

на граничната Струма не успъватъ да раз

несатъ пъсеньта и хвалебствието за своя

та родина, за принебесни71 миръ на рил

скитъ върхове и преспи. 

,,Великата пустиня" бъ нарекълъ Ва

зовъ Рила. Но тази пус,пня се оказа 

най-богатия планински оазисъ, отъ който 

днесъ всички българи ~;.: 1J,1ятъ безгра

нична радость и потикъ за новъ животъ. 

Въ тази пустиня мъждукаше презъ тъм

ната епоха на робството кt1ндилцето на 

българската tъвъсть и всъка сутринь 

слънцето зачервяваше съ изrръва челото 

на България, запалвайки пламъка на неу

гасимата надежда въ нейното Ождеще. 

Високо надъ самоковското и дупниш

ко полета се издигатъ снъжнитъ тронове 

на тая планина, къмъ коя-,,о еж устремени 

очитъ на всички българи и къмъ които 

се домогва всъки купнежъ за възвише

ность и красота. Високо отъ тъхъ слиза 

всъки новъ день слънцето на България 

и високо надъ тъхъ гръе звездата на 

нейната сждба като незаглъхващия по

зивъ на Отца Паисия. Като въчно обе

щание се носи, нейното видение надъ 

цълата страна и отъ всичкитъ и граници 

непрекжснато вървятъ богомолци къмъ 

съградения въ нея всебългарски храмъ. 

Нуждно ли е да се казва, какво е Ри

ла за българското планинарство? Нуждно 

ли е да се разправя за хилядитъ зимни 

нощи, когато снъжната виелица не смог

ваше да пречупи полета на неrоiзитъ си

нове или за безбройнитъ знойни лътни 

дни, когато поклонницитъ на планината 

поглъщаха отъ нъкой нейнъ връхъ съ 

погледа си необятното царство на своята 

родина. Нуждно ли е да се казва, че по 



Рила - Урдиио езеро 

иейнитъ била и вкамънена снага, нейшrтъ 

планинари опитаха да премърятъ силитъ 

си съ тъзи на всемира? 

Ако Витоша е рожденното мъсто на 

българския туризъмъ, то Рила му преда

де и завеща духа на своето творчество и 

размаха на жаждата за завоевания. Ту

ка българскитъ планинари се научиха 

да разбиратъ какво е планина и какво 

прави човъкътъ всръдъ нея, тука избух

на първичнат:1 сила . на тъхния духъ и 

тука избраха тъ мъсто за своята най

съкровенна молитва - тази къмъ п,1З

нинския Богъ. 

Високо RЪ Скакавица свътна първия 

замъкъ на планинарството и 131.:с тъй не

усt'Гно край езерата на Рила нш<ац1ха 

човъшки кжщички, приюти на носу, :1си

мия стремежъ къмъ върх,)вегt, докато 

св-tткавицитi; единъ деrrь r1з11L'ю1;r.шо 

у дариха въ дi;лото на човъка, което бъ 

коронясало най-високия връхъ на Бъл

гарин - Мусала! 

Какво е Рила днесъ за б ьш· щ:.,с1<итl, 

планинари? - Споменете името и на н-r,

кс,го отъ тtхъ и въ свtтналигl; нсг()RИ 

Снимка В. Неиковъ 

очи ще намtрите отговора! 

Като развълнувано море ,JТ ь 1;ърхове, 

1,риещо хиляди тайни на битиеrо, се из

.z,.ига на изтокъ отъ Рила плашнн:кнн ма

сивъ на Р о д о п и т ъ или Родопа, както 

се зове цi;лиятъ този планински край. 

Родопитъ нtматъ историческата ела• 

ва Н3 Балкана, нито височинното достойн

ство на Рила - но тъ иматъ нъщu 

скрито въ себе си, което зн::~е .::амо този, 

който е бродилъ изъ тъхъ. Изд11rн :1тн 

като изящно украшение на Тракнн, тъ 

пращатъ своитъ нъжни склоно11е къмъ 

морето като заглъхващитъ звуци на да

лечна пъсень. 

Безименни или неизвестни върхове, 

зелени езера или потайни уще;нш, про

виращи се пжтеки и непроход,~ми лl,со

ве пълнятъ 'Гази часть на българС'<:1ТЗ зе

мя и образуватъ единъ планин;:ки крr,й, 

който за дълго време още ще ост.1не не

разкрита гатанка и ненамърсно богilтст

во, чакащо свътлината на познi\н ;1ето за 

да блъсне съ цълото сияние на с вонта 

истинска красота. 
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Далечъ отъ каменнитt, дворци на п.~а 

ска или отъ църквитi; на Царевrрада

Търновъ, Родопитъ почти винаги Ci'r\ би

ли ВЪНЪ ОТЪ ОГНИЩеТО НЗ бълrарскат,1 IIC· 

тория, макаръ, че въ тi;хнитt, сi;нки не 

веднажъ царственнитt, осанки на ;1и:1a

JitJTO еж вестяли победитi; на бълrарщи. 

ната. Като последна преграда предъ за

ветния блi;нъ къмъ морето тi; еж нмали 

участьта на една гранична епоп~я. коя

то рi;дко напомва за себе си. Но Батакъ 

и Перущица тука свидетелствуватъ за с,;,;

щия устремъ къмъ свободата, роденъ въ 

подножието на всi;ка планина, конто за

робва човi;ка, за да му върне истин:ка

та свобода. Живъ е въ църквата край 

Станимака духътъ на Асеня като вi;ченъ 

стражъ надъ национа,шата рi;ка Марнца 

и нi;кжде навжтре въ планината, заедно 

съ монастирската камбана възкръсва и 

образътъ на пос.чедния български патри· 

архъ Евтимнй преди да залi;зе слънце· 

то надъ българската земя. Клокотющ·1 

е 1 · сти~·с1r а история, а ако е въпросъ за 

Морето на Родопитt. 

.~Еrенди, съ тi;хъ е пълна планината и, по

тъналъ въ нейнитi; дебри, човi;къ не знае 

кжде е границата между действително

стьта и сказанието. . . . 
Забележително: националното завою

ване на Родопитt, бt, твърде закжснi;лп 

и ние сме му почти съвременници, дока

то туристското отдавна напредна въ та

зи планинска область и въ това отноше

ние тя не остана назадъ отъ останалитi; 

планински краища на България. Не е из

вестно дали за Пловдивъ бi; щастие, че 

на юrъ отъ него се въздиrатъ вериrитi; 

на Родопитi; или пъкъ тt, бъха щастли

ви съ намиращата се на северъ отъ тi;хъ 

втора столица на България, която -
следвайки София - твърде скоро доста

ви онi;зи туристически срi;ди, които трi;

бваше да опознаятъ и овладъятъ Родо

па. И днесъ високитi; р{)допски върхове 

еж станали отдавна желана цель на всич

ки попълзновения къмъ планинскитi; 

хребети, не една хижа се гуши въ тt.х

нитt, зелени склонове и не единъ пжть 

Снимка Н. Ив. Божиновъ 



води изъ твхнитъ дебри. Тъхниятъ пър

венецъ - Персенкъ - стана еднакво по

пуляренъ връхъ, къмъ когото туристи

ческата култура се предвижва съ сжщи

тъ крачки, както и въ другитъ българ

ски планини. 

Останали граниченъ край на родина

та, изправили се като нежелана преграда 

между принадлежащитъ едни къмъ дру

ги долини на Марица и Бълото море, Ро

допитъ криятъ въ -себе си бждното раз

решение за нацията и за това тъ се об

Ръщатъ въ планината на българската 

сждба. А българската туристика въ 

тъхъ има още необятни простори на Но

вото и Незнайното, въ които може да 

търси и пробива пжтекитъ на своитъ 

нови придобивки въ планината. 

Когато до 1912 година границата на 

българската държава пресичаше на две 

Рила и раздъляше Родопитъ на отсамъ и 

uтвъдъ, вънъ отъ предълитъ на свобод· 

ната България остана една планина, коя

то скоро се обърна въ си\1волъ на стр2-

стенъ купнежъ по свобода и на героич

на борба за нея. Даже и въ туристичес

кия химнъ, който и до днесъ остава най· 

вдъхновената пъсень на българскитъ нла 

нини, нам-ври мъсто този купнежъ не 

само въ стиховетъ, но и въ музиката, 

която на него мъсто издава една без. 

крайна тжга по родното въ чужбина: 

Летимъ ний .с'пъсни, хубости безмърни 

посрещатъ БИ отвредъ. Ала кога 

отъ чука нъкоя Пиринъ се мърне 

сърдца ни свий тжrа .... 
Ний гледаме го отдалече само 

Сияе той катъ блънъ непостижимъ 

Ехъ, нъма ли България отъ тамо 

Веднажъ да поздравимъ! 

Тази тжrа бъ всеобща и Яворовъ я 

изрази само по-страстно и по-дълбоко: 

цълиятъ български народъ, обаче, чув

стваше, че планината на подвизит·в и .1е

rендитъ, на истинската българска красо

та бъ останала далечъ като единъ бJ1 ·внъ, 

непостижимъ само за посъrането на пла

нинарския полетъ, но постижимъ зз ед-

ни желания, които му се бъха обрс!<.111 .... 
Преди години слизахме веднажъ <,тъ 

Кадинъ връхъ къмъ Бълица. Въ Семка. 

во ·- най-хубавото българско планинско 

мъсто - се спръхме да гледаме ненасит

но въ.1шебната панорама, която ни се от

криваше: въ дъното, извезани юно, че 

стъ ангели-художници, въ виолет•Jва 

омара, се издигаха върховетъ на Пиринъ, 

като странно uарство на неземна красо

та, като приказна страна, въ която нъ

щата губятъ своитъ действителни фор

ми и ставатъ фантастични. И отъ тогава 

въ моето съзнание - това съзнание го 

нматъ всички български планинари -
Пиринъ се въззема като най-красивата 

българ,ска планина, която има твърде 

общо съ тайнственото въ морето на Иб· 

(..енъ - то плаши и СJ'j\Щевременно при

влича ... . 
Нъма българска планина, повече възпя

та, за която леrендитъ да растатъ въ 

времето, тъй както пролътнитъ планин

ски минзухари растатъ въ топящия се 

снъrъ. Цъ,'!ата Пиринъ е единъ чуде

сенъ митъ, въ който наистина „сънища

та ставатъ действителность и действител

ностьта се обръща на сънь". Пиринъ нъ

ма нищо добавъчно въ себе си: въ не

rовитъ дипли нъма сrушенъ нъкой мана

стиръ, ~tойто да е национална светиня, 

нъма ридъ, върху който да е издиrнатъ 

националенъ паметникъ, нъма и нъкой 

новъ паметникъ на българската наука -
и все пакъ той привлича още по-властно 

и по-мощно поклонници къмъ себе си 

единствено заради самия себе си. Един

ствено заради красотата, която самата 

природа тука е обърнала въ неземенъ 

култъ, на който служи съ всичкитъ си 

сръдства. Върхове, сипеи, скали, езера, 

долини, пр ·~ззли - всичко е тъй съвър

· шенно, както е може би само музиката 

на Бетховенъ: вий виждате и чувстu.:;тс, 

че по-хубаво >-1е може да бжде, че тука 

е постигната последната граница на зем

ната красота, задъ която започва невъ

роятното , неземното .... 
Какъ всичко е особено въ тази пла

нина: тука и небето е по-друго, по-ясно, 

п о -свътло, и буритъ еж по-свирепи и за-
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това нейниятъ първенецъ носи името 

пърха на буритt, 11 вълниrt на планин

скитt езерца (а Пиринъ е назованъ 

„езерната плачина") сж нtкакъ рожби 

на чистия ефиръ, та даже и лавинитt, 

които се с,ромолясватъ като пролtтни 

въздишки на върховетt, сж чисто пи

рински, тъй както и най-хубавото планин 

ско цвъте - еделвайсътъ - е по-хубавъ 

еделвайсъ от?> своитt балкански събра

тя. Въ Пиринъ не липсватъ даже и чу

деса: първитt нейни посетители разпра-

11яха какъ има;ю вода, която тече наго

ре и какъ нощно време огромниятъ ку

полъ на „Елъ-тепе" сияе. 

Какво чудно, че Пиринъ стана скоро 

обетованата земя на българскитt плани

нари? И какво чудно, че макаръ да се 

намира на югозападния край на Бълга

рия, съ дни далечъ отъ другитt край

ща, безъ да се дава нtкакъвъ знакъ и 

да има нtкаква видима причина за това, 

къмъ него непрекжснато тече потокъ r ь 
на едно поклонение, което се обръща въ 

планинарски фетишизмъ? 

Погледнете планината отъ кждето по

искате: отъ всtкжде тя се издига като 

едно откровение на небето, къмъ което 

неволно духътъ посяга въ нtкакво не

обяснимо напрежение. Никжде другаде 

,танината нtма такава притегателна си

ла, никжде другаде планинскиятъ свtтъ 

нtма формитв на постояненъ праздникъ, 
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""ойто се обръща въ нtкакво чудно тър

жество на висннитt. 

Безучастно планината продължава да 

грtе въ своята красота, но нейнитt по

сетители се връщаха като наградени съ 

нtкакъвъ орденъ, който ги отличава отъ 

другитt и който ги прави нtкакви съза-

1;J1ятници, които предпочитатъ да мъл

чатъ. Въ националниятъ ни епосъ Пи

ринъ е възпятъ само като планина на 

свободнитt орли, за които има една ал

тернатива въ живота: свобода или смърть. 

Въ пJ1анинарската ни литература, обаче 

дичи мжката да се сподtли нtщо необи

чайно, нtщо висше, съвършенно, нtщо, 

което трtбва да бжде само изживtно. 
Ние не се нае~1аме да опишемъ патоса, 

съ който покойниятъ Алеко би извикалъ 

своето „Какво? Швейцария ли?", ако то

зи възгласъ се бt изтръгналъ отъ ду

шата му на нtкой пирински връхъ - но 

ние сподtляме напълно безкрайната на

ционадна гордость, съ която всtки бъл

гаринъ изговаря думата Пиринъ предъ 

н·вкой чужденецъ, една гордость, която 

държи честна смtтка за истинската кра

сота и за честолюбието на другитt .... 
Ако българскитt планини имаха нt

какви „проблеми" въ високопланинския 

стю1ъ на западнитt планини, бездруго, 

тtзи проблеми се очертаха въ Пиринъ. 

И безъ друго българскитt планинари не 

закжснtха да посегнатъ къмъ тtхното 



Пиринъ - .Ржбътъ• 

разрешение съ сжщото вдъхновение и 

замахъ, които характеризиратъ всъко 

дъло на българското планинарство. Ви

сокиятъ планински миръ на групата око

ло Елъ-тепе криеше много загадки, кои

то една сJiедъ друга бъха развънчани. 

Въ наше време стана първото зимно и 

ски-изкачване на Елъ-тепе, въ наше вре

ме време бъ преминr.тъ ржба между Да

утовъ вр. и Кутела и най-после едва 

се е изминала една година, откакто непри

стжпната северна стена на Елъ-тепе сни

ши челото си подъ напора на българ

скитъ планинари. 

Въ Централния Пиринъ - излишно е 

да спомен1ваме имена, известни вече на 

rоJtъмата •1асть отъ българскитъ плани

нари - иыа още много мъста, въ които 

дивитъ кози не се считатъ уплашени отъ 

човъшю1 кракъ. Но темпото, съ което 

започна и продължи планинарското за

воюване на Пирина, крие обещанието, че 

r.ъ скоро време и тука невъзможното ще 

стане възможно. 

Многото хижи, които една следъ дру

I"а израстваха и въ този край на българ

ската бащиния, събиратъ вече еднакво 

презъ зимата и презъ лътото цвъта на 

българското планинарство. И наистина, 

удоволствие и радость е за този, който 

още може да чувства, да вижда кзкъ 

българската м.11адежь и бъ.~гарскитъ ту-

/\ероснимка 

ристи отдаватъ най-хубавитъ си дни на 

Иринъ-Пиринъ, отъ която черпятъ сила 

и свежесть и за която въ народната по

езия има най-простото, но винаги пай

много казващо възклицание: 

,,Много си Пиринъ хубава!" 

Закжтана на юго-западъ, едва види

ма и малко известна, се издига послед-

1,ата висока българска п,1анина, Осогово, 

която цълата се обърна на паметникъ 

на националното страдание: на най-висо

кия и връхъ стоятъ единъ срещу други 

граничннтъ постове на два народа, кои

то сждбата винаги раздъля, вмъсто да 

ги събере. И като че ли Руенъ мъкне 

съ rоресть тас1и печална сждба да се е 

прострълъ само съ едното си рамо въ 

бащината земя и съ другото да се про

тяга напраздно къмъ земята на Саму

vла .... 
А хубава е и Осогово! Хубостьта и 

може би съперничи съ плодородието на 

Кюстендилското поле, надъ което се из

дига като закрилникъ и пазитель. Дали 

въ зеJiенитъ одежди на лътото или бъ

.'!ата си зимна премъна, Осогово прите

Г JIЯ сърдцата на българскитъ туристи и 

ги пълни съ сжщото очарование, което 

излиза отъ всъка българска планина, 

всички свързани тъй крепко съ историята 

и бждещето на Бъдгария. 

241 



.. 

Високитil Татри Снимна Уминовичъ 

ПОЛСКОТО ТА ТРЕНСКО ДРУЖЕСТВО 

Въпрtки задълбочаващата се обща 

стопанска криза, друж~ството продължа

ва да се развива благоприятно. Стопан

ското положение на страната, а Ci'i'iЩO и 

лишаването па дружеството отъ намале

нията по желtзницитt за туристи и въ 

тая година причини намаление на число. 

то на членоветt. Ако обаче, намалението 

презъ последната година малко поспрt, 

това е доказателство, че привлtкателна

та сила на Полското татр. д-во не се съ

стои изключително ~ъ стопанскитt при

вилегии, но преди всичко въ неговата 

идейна стойность, която прави отъ де

сеткитt хиляди планински туристи в ь 

Полша едно голtмо семейство. 

Организационната мрежа на Пол. Татр. 

д-во, покриваща почти цtла Полша, 

преаъ тая година бt увеличена. Къмъ 

броя на 32 секции, 33 клона и 10 делега
тури се прибави новиятъ отдtлъ въ Са

нокъ, който запълва една празднина въ 

планинскитt отдtли, именно въ слабо 

зав.11адtнитt Срtдни Карпати. При от. 

дtлитt и клоноветъ на Пол. татр. д-во 

с11~ществуватъ различни секции, а цtло

стьта на алпинистичната и татренска дей

ность държи въ свои р11,це Високопла

нинскиятъ клубъ. Общо отдtлитt въ на

стоящия моментъ броятъ 13.928 rуристи. 
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Намалението на доходитъ, произлtзло 

стъ намалението на членоветъ, не п::~

пръчп на работата на отдълнитъ друже

с1в11 . Успъхътъ презъ последната година 

с явенъ и заслужава да се подчертае въ 

всъко отношение. 

Да започнемъ отъ Татритъ. Продъл

жи се разширението на хижитt въ Роз

тока, Пишпа и Петьтt полски езера. В ь 

западнитt Бескиди бt построена нова 

хижа на Полица, представяща важна 

връзка въ веригата хижи предназначени 

за далечни п;у;тища на Карпатското по.11. 

татр. д-во „Маршалъ Пилсудски"; два 

необзаведени заслона на Пшегибекъ подъ 

Рицежова и Шчирекъ подъ Магура; с,1;

що туристически станции въ Чорштинъ, 

въ Истронъ-Поляна и Любинецъ при 

Валъ (на югъ отъ Тарновъ въ Ружнов

ске Погуже). 

Въ Източнитt Бескиди, Ki'i'iдeтo наси

теностьта съ хижи е сравнително по-ма.'1-

ка, а строежътъ имъ като срtдища на 

масовото движение на полската туристи. 

ческа младежь има общополско значение, 

се работи съ голъмъ размахъ. Тамъ бJ,,

ха пос~роени хижи на Вишковска Пше

ленча (Лъвовския отдtлъ), на Скупова, 

на Людова Баба, въ долината на Попа

динецъ, въ Балтагула, новъ заслонъ въ 



Боревка, ноеа станция за нощуване въ 

Кривецъ, 3 станции въ Яремчъ, Татаровъ, 
Пустиня, Шикмани и У сцерики. Освенъ 

това дейниятъ Лъвовски отдt.лъ рабоrи 

надъ строежа и завършването на хижи

тв въ долината Молода и въ Рушчинз. 

Въ сравнително най-далечно завлздъната 

ср·вдна часть на Карпатитъ бъха orI{pi!
ти три станции въ Висова - Здрой, въ 

Вапекне-Здрой и въ Луrъ при Здиня и 

още необзаведениятъ заслонъ при Вон r
ковска Marypa въ с. Бартно. 

Въ сравнение съ миналата отчетна rо

дина общиятъ брой на обектитъ за но

щуване на Пол. татр. д-во въ полскитъ 

планини порастна: 113 постове на П').11. 

татр. д-во, доставятъ сега на туристигh 

3.530 мъста за пренощуване. 
Голъмо усилие представяше послед

ното завръшване на даJ1счния пжть по 

билото на Карпатитъ отъ Устрань до Жа

бя, който до неотдавна имаше нъкоv. 

пролуки въ сръдната часть на Карпати-

1-в. Тоя - единственъ по своя родъ по 

отношение на дължина и различни пей

:-.ажни форми планински пжть - друже

ството реши да бжде нареченъ планин

ски пжть „Маршалъ Пилсу дски", изразя

вайки почить къмъ паметьта на Великия 

чоnъкъ и първи покроnитель на култу

рата въ Полша. По продължението на 

тоя пжть, отъ западнитъ краища на Кар. 

патитъ чакъ до юrоизточнитъ граници 

на Полша бъха запалени по пор;,;,;ка на 

Главната упра11а въ деня на погребение

то на Маршала траурни факли на нъкол

кс• десетки карпатски върхове. Това бъ

ше почить къмъ паметьта на умрълия, 

изразена отъ всички хора на планинитъ, 

обединени въ Пол. татр. д-во. 

Заслужава да се подчертае, че поста

вянето на знакове е най-вече резултатъ 

на безкористната работа на дружестве

нитъ членове, които съ самопожертвува

телность преди всъки сезонъ преглеж

датъ пжтекитъ, отваряйки ги за широ

китъ маси туристи. 

Пол. татр. д.во продължи да сътруд

ничи съ Полското географско д-во, съ 

hоето има специална Разбирателна коми

сия. Постоянното сътрудничество съ 

Високиг\; Татри: Долината Брала Вода 

Снимка Б. Уминовичъ 

• 
Полския скиорски съюзъ даде нови пло-

дове въ л,щето на Главната разбират..:л

на комисия, въ чиято основи днесъ еж 

J'еrнали трит-в мъстни комисии: татрJн

ска, западно - и източно бескидска. 

Особенъ дълъ отъ дейностьта, много 

радостенъ представя от личното начал<J 

на дейностьта на Високопланинския 

клубъ при Пол. татр. д-во, който, следъ 

кио обедини въ себе си Туристическата 

секция при Пол. татр. д-во, Високопла

нинската акция въ Варшавския отдълъ и 

Татранската секция въ Краковъ, - стана 

nредставитель на полския алпинизъмъ и 

татранизъмъ и съ вжтрешна консолида

ция ще успъе да отговори на ноаитъ ч-1-

кащи го задачи. Следъ от.1ичнитъ успъ

хи на трит-в експедиции до Андитъ, Ат. 

лэсъ и Шпицберrенъ дойдоха хубавитъ 

алпинистични и научни резултати въ Кав. 

казъ, които увеличаватъ основния капя

талъ на нашето планинарство. Днесъ 

усърдно се работи за приготвяне на но

ви ексnедиции, и заедно съ това обуча

в~1тъ се и нови сили. 

Изданията на Пол. татр. д-во вече 

иматъ установено име. Тринайсетиятъ 

томъ на „Върхове", които еж продълже

ние отъ нъкоrашния „Дневникъ на тат-



Занопане, най-голilмиятъ Т)ристки центъръ въ Татритi> Снимка Т. Зволински 

ранско дружество до н е с е, о с в е н ъ 

страницитt. посветени на Mapr.t{ Пилсуд
ски, обширнитt. монографични изследва

ния върху Лемковско, малко позната и 

оригинална часть отъ нашата страна. 

Хрониката на „Върхове" отъ дълги го

.:;ини отражава живота на полскитt. пла

нини и се превърна на истинска рудница 

отъ сведения за тt.хъ. 

Не остана назадъ и пропагандната 

дейность на Пол. татр. д-во. Бt.ха изда

дени пропагандни брошури отъ разнитt. 

отдt.ли (Лъвовския и др.); сказки на раз

лични планински теми, уреждани въ вса

чки срt.дища на Пол. татр. д-во. 

Дей~юстьта на татренскитt. водачи, 

тая особено хубава останка отъ старото 

Подхале, съ огледъ на трdдиц:1ята и по

трt.битt. на планинското (гуралско) на:::~

.1ение, продължава да се радва на по

кровителството на Пол. татр. д-во, още 

повече, че е свързана съ безкористната 

и пълна съ самопожертвувателность ра

бота на татренската доброволна спас,1-

телна команда. Това дt.ло, така възвише

но въ своята основа и тъй опасно по из. 

пъJ1нение, неднократно и тая година спз

сяваше живота на туриста. 

Въ областьта на защитата на приро

дата Пол. татр. д-во, което още въ св::Jп 

зародишъ стана стражъ на тая идея, раз

ви енергична дейность. Пол. татр. д-во 

съдрудничеше съ Държавния съветъ за 
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защита на природата, съ ~игата за защн

та на природата, особено съ нейния 

деенъ Краковски от дt.лъ. За координи

ране работитt. за защита на природата 

при Главната управа бt. създадена Глав

на комi1сия за защита на природата, на 

която при от дt.литt. отговарятъ много

числени, възъ основа на новия уставъ 

образувани Секции за защита на плани

нитt.. Измежду мt.стнитt. дt.ла заслужа. 

ы1 да бжде отбелязано сътрудничеството 

въ организирането на Пенинския наро

денъ паркъ, Чарнохорския паркъ, на пар 

ка въ Бараня Гура и др. По от

ношение постройката на тt.снолинейка 

въ Кастрови Пол. татр. д-во, зае поради 

J><:днца съображсшш противоположн·) 

станrJвище и направи всички ВЪ'ШОЖЮI 

усилия въ т2я насока. Пол. татр. ~-в J 

с~що протестира срещу проекта за 111>

стройка на тt.снолинейка въ Ломница. 

Лозунrъ на д-вото и за напредъ ще 

бжде - в„ името на добре разбрания 

туризъмъ да се бори за защита на пр;!

родата въ полскитt. планини навсt.кж де 

~·амъ, кждето хищничеството на човt.ка 

е склонно да вижда въ тt.хъ не тt.,сiата 

стойность, но цена. Лозунгъ на д-вото 

ше бжде и за напредъ да постави въ 

хармоюrя това изискване съ нуждата да 

се направятъ разумно достжпни плаю1. 

нитt.. 

пр. П. Динековъ 
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SAVEZ PLANINARSKIH DRUSTAVA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE 

А. PLANINE V JUGOSLA VIJI. 
Jugoslovansko ozemlje pripada ро vecini (4/ 5 ) visokemu, »planinskemu« svetu; 

ро znacaju svoje povrsine tvori Jugoslavija prehodno ozemlje med Evropo in Azijo. 
Na zapadu se v Jugoslavijo podaljsujejo in v njej koncujejo А 1 р е, to tipicno evrop
sko pogorje. Alpe se jugovzhodno nadaljujejo v D i n а r s k е m gorstvu, ki ро svoji 

FOTO JANKO SKERLEP. 
TRIGLAV (S SEVERNO STENO) IZ VRAT. 

obseznosti tvori povrsinsko sredotocje Jugoslavije. Okrozne meje Dinarskega gorstva 
so: Soca-ldrijca (izven Jugoslavije)-LjuЫjanica-LjuЬljana-Novo mesto-Karlovac 
-Zagreb-Sava-Kolubara-Zap. Morava-lbar-Beli Drim-Drim-Jadransko morje. 
- Dinarsko gorstvo prehaja proti jugu v S а r s k о - Р i n d s k о , ki sega v Grcijo (in 
preko nje ро otokih v Azijo). Samo severovzhodni del tega gorstva se nahaja v Jugo
slaviji; na zapadu mu je meja Metohija, na vzhodu crta: Lepenac-Treska-Prespansko 
jezero. - Veliki lok К а r р а t о v , ki izhajajo od zadnjih podankov severovzhodnih 
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Alp, dosega J ugoslavijo le s skrajnim jugovzhodnim koncem. Karpati ра se nadalju
jejo preko Donave v В а l k а n и, katerega najzapadneji del se lezi v Jugoslaviji; mejo 
med Karpati in Balkanom tvorita reki Mlava in Crna reka. - Juzno od Balkana, 
vzhodпo o(l Sarsko-Pindskega gorstva, stopa v паsо drzavo R о d о р s k о gorstvo, ki 
zavzema v njej jugovzhodni kot. Meje temu gorstvu so: па zapadu crta Kragujevac
lbar- Raska-Kos. Mitrovica-Pristiпa-Kumanovo-Ovcje Polje-Strumica- Dojransko 
jezero; vzhodna (napram Balkanu): Lapovo- Vel. Morava-Juzna Morava-Nis-Suva 

FOTO JANKO SKERLEP. 

JALOVEC. 

krat prave fjorde ter se v morju podalj suje 
ticnih otokih. 

Planina-Crni vrh. Strnjeno ni
zavje v nasi drzavi je па severu in 
severovzhodu, t. j. jugoslovanski del 
Р а n о n s k е g а n I z а v j а , ki ga 

izven Jugoslavije oklepajo 

Karpati. 

N ajvisji vrh J ugoslavije je па 
skrajnem severozapadu: Т r i g I а v 
(2863 m) v (Julijskih) Alpah; drugi je 
G о I е m i К о r а Ь (2764 m) v Sar

sko-Pindskem gorstvu; tretji je zopet 
v Alpah, Skrlatica (2738m); ce
trti: Т u r с i n (2702 m) v Sarplani
ni. Najvisji vrh v Dinarskem gorstvu, 
D а r а v i с а v Prokletijah, dosega 
2656 m; najvisji v Rodopskem, Р е -
r i s t е r па skrajnem jugu drzave, 
se dviga tudi do 2600 m, а najvisji па 
vzhodu, М i d z о r v Stari Planini 
(Balkan), ima 2169 m. 

lz pripadnosti tolikim gorskim 
sistemom, ki so tudi ро geoloski se
stavi in starosti zelo razlicni, sledi 
velika pestrost in slikovitost zemelj
ske ohlike, osobito ker pretezni del 
zapadne drzavne meje tvori J adran
sko morje (v dolzini 1600 km), od 
izliva Bojane do izliva Recine; go
rovje pada strmo v morje, tvori vec

v premnogih strmih in zelo roman-

Do ekstremnih v1sш se ne dvigajo gore v Jugoslaviji; so ра dovolj visoke, da 
imponirajo, in kazejo tvorbe prav tako silnih, drznih strmin (severпa stena Triglava, 
Martuljkova skupina, Durmitorjeve stene, Nezilovske Karpe i. dr.), kakor se odliku
jejo s sirnimi visokimi planotami, tu krasko golimi, tam z gosto travo odetimi ter koпcno, 

v srednjih legah, z· neizmernimi sumami pokritimi. Mikavnost je tem vecja, ker so pre
l1odi med predeli cudovito razlikoviti: od neposrednega skoka v navpicne prepade do 
globokih dolin s slapovi in hudourпiki ра do polozne trate, ро kateri se setas med pa
stirji in ziviпo tja do mogocnih kmetij gorjancev. Pravih ledenikov v nasem gorovju 
ni, razen prvih pocetkov pod Triglavom; а vecnega snega je dovolj v osojnih ozehпi
kih. Ohcudujemo ра povsod sledove ledeniske dobe v tvorbi dolin in imamo stevilпa 
ledeniska jezera, to divno krasoto nasih planin. 
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Lahko recemo: v р r i r о d n i h р I а n i n s k i h k r а s о t а h j е J u g о s I a
v i j а n а s v о j е m о z е m I j u о s r е d о t о с е n а m а I а Е v r о р а. 

FOTO LJ. GRlESBACH. 

BIJELE STIJENE: TORNJEVI ОКО FRATARSKE BASCE. 

TULOVE GREDE (VELEВIT) S JUGA. 

Zaradi omejenega prostora moremo s а m о р о i m е n i h navesti n е k а t е r е 
n а j v а z n е j s е v r h о v е v nasih planinah. Predelov izven mej nase drzave ne uvazujemo. 

I. Alpe. 1. С е n t r а I n е А I р е : Pohorje (Crni vrh 1543), Kozjak (Kapunar 1049). 
- 2. А р n е n i s k е А l р е : а) К а r а v а n k е s podaljskom: Кера 2144, Golica 1836, 
Stol 2239, prelaz Ljubelj 1336, Реса 2114, Sv. Ursula 1696, Бос 980, Donacka gora 883. Ь) J u -
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1 i j s k е А I р е: Jalovec 2645, Mojstrovka 2332, 2risojnik 2547, Razor 2601, Skrlatica 2738, 
Spik v Martuljkovi skupini 2472, Stenar 2501, Triglav 2863, Rjavina 2532, Crna Prst 1844. 
с) S а v i n j s k е (К а m n i s k е) А I р е : Storzic 2132, Grintavec 2558, Ojstrica 2349, Ra
duha 2065, Rogatec 1557, Menina 1449. с) А I р s k о р r е d g о r j е : Ratitovec 1562, Polho
grajski Dolomiti - Tosc 1021, Mrzlica 1119, Gorjanci - Sv. Jera 1182, Zagrebacka gora -
Medvednica - Sljeme 1035, Ivanscica 1061, Ravna gora 680, Fruska gora - Crveni Cot 539. 

II. Dinarsko g о r s t v о. Krim pri Ljuhljani 1106, Goteniski Sneznik 1289, Velika 
Kapela - Bjelolasica 1533, Risnjak 1628, Velebit - Vaganski vrh 1798, Dinarski Troglav 1918. 

VRSACI PRENJA. 
FОТО DR. А. BШLEJ. 

Mosor 1342, Biokovo 1762, Cvrsnica 2228, Trel1evic 1629, Romanija 1647, Vlasic 1943, Maglic 
2387, Prenjplanina 2123, Orjen 1895, Lovcen 1759, Bjelasnica 2066, Durmitor 2522, Prokletije 
(Daravica 2656, Bjelic - Maja Rosit 2522). 

III. Sarsko-Piпdsko g о r s t v о : Sarplanina - Turcin 2702, Ljuboten 2496, Korab 
- Golemi Korab 2764, Galicica 2255. 

IV. Rodopsko g о r s t v о: Belasica 1880, Osogov - Rujan 2252, Jakupica - Solun
ska Glava 2540 - Karadzica 2473, Skopska Crna gora 1651, Perister 2600, Kajmakcalan 2521. 

V. Balkansko g о r s t v о : Stara Planina Midzor 2169, Suva Planina 1637, 
Rtanj 1566. 

В. SAVEZ PLANINARSKIН DRUSTAVA 
JUGOSLA VIJE. 

l. Plaпiпarstvo u zapadnom i sjeverozapadnom delu J ugoslavije svestrano je raz
vijeno, udomaceno, cak popularno. U а 1 р s k о ш predjelu napose sve su planine do naj
visih cuki pristupacne zeljeznicom sa svih 8 trana do podnozja, па bila j vrhove pak 
vode putevi, brizno markirani, izradeni, па opasnim mestima osigurani cukljima te 
uzetom. V elik Ьroj udobnih planinskih kuca i gotovo hotelskih domova svuda u raz
maku od dva do cetiri sati planinaru nudi sve sto mu treba za stan, jelo i pice, tako 
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FOTO DR. BR. GUS!C. 
SUSICKO JEZERO (DURMIТOR). 
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ljeti kako naskoro u svima ~kodjer zimi. Planinar neka se brine samo za snaznu obucu, 
dobro odjelo, okovan stap. - U d r u g i m predjelima Jugoslavije, sto dalje prema jugu 
i istoku, tim vise treba da se planinar sam brine za put i opskrbu. - Citavo planinar
stvo u zemlji prepusteno je privatnoj inicijativi drustava, kojih svako se stara za svoj 
uzajamno odredeni teritorij. 

Za а I р s k i dio izdalo je S I о v е n s k о Planinsko drustvo narocite planinske, 
jeftine zemljevide (J ulijske Alpe, Kamniske ili Savinjske Alpe, Karavanke, Skofjelosko 
pogorje); Turistovski klub S k а 1 а zemljovid Triglav-Skrlatica; R. Badjura prakticne 

FOTO DR. BR. GUSIC. 
BEZIMNI VRH (DURMITOR) IZ ALISNICE. 

vodice: Slovenija (srbskohrvatski i njemacki) , Triglav, Pohorje, Kozjakovo pogorje, Za
savje, »Sto izletov ро Gorenjskem, Dolenjskem in Notranjskem «; »lzleti ро Karavan
kah«; Zimski vodnik ро Sloveniji. - Najpace za visoko i plezalno planinstvo u Sloveniji 
je klub »Skala« izdao tacne upute (opis, slike, reliefi, karte) u knjizi »Nas alpinizem«. 

Za V е I е Ь i t izdalo je Н r v а t s k о Planinarsko drustvo opsiran »Planinski vo
dic ро Velebitu« (dr. Jos. Poljak), za Р I i t v i с k а jezera poseban vodic (Dragutin 
Pavlic). Planinarska drustva u Sarajevu izda !а su zajedno vodic »Kroz planine В о s n е 
i Не r с е g о v i n е « (Jovo Popovic). О F r u s k о j g о r i imamo geografsku mapu. 

2. Planinarska drustva tvore (ukupno): jedno kulturno udruzenje, potpuno ne
zavisno i van svake politike ili partijske akcije, t. j. S а v е z р 1 а n i n а r s k i h d r u
s t а v а К r а I j е v i n е J u g о s I а v i j е. Sjediste Saveza je u LjuЬ!jani, па sjedistu 
najsnaznije jedinice njegove, Slovenskog Planinskog drustva. 

Svrha je Saveza prema »Pravilima«, da nastoji oko sto veceg i intenzivnijeg raz
vitka planinarstva i da sakuplja oko sebe nacionalna planinarska drustva u Jugoslaviji, 
da zastupa interese planinarstva prema vlastima i inostranstvu, da stvara i uzdrzava 
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takoder veze sa planinarskim drustvima u inostranstvu, osobito sa slavenskim. Prema 
tome nas Savez stupio je u » А s о с i а с i j u slovenskih turistickih drustava « zajedno 
s Klubom ceskoslovenskych turistii u Pragu, z Blgarskim turisticeskim Sjuzom u Sofiji 
i Polskiem towarzistwom Tatrzanskiem u Krakowu. 

Odmah posle ujedinjenja nase Kraljevine postojece planinarske organizacije u 
Jugoslaviji, t. j. · sloveпsko Plaпiпsko drustvo i Hrvatsko Planinarsko drustvo, pristu
pile su nacrtu udruzenja svih jugoslovenskih planinara. Sporedno sa razgovorima ra
dilo se na tome, da se za celu teritoriju drzave osпivaju planiпarska drustva. Uz l. naj
starije planinarsko drustvo, Н г v а t s k о Р I а n i n а r s k о d г u s t v о (utemeljeno 

FOTO DR. BR. GUS!C. 

KRAJSNICKE PLANINE (PROKLETIJE) IZ BJELICA. 

1874 g.) te 2. nапасе, S I о v е n s k о Р I а n i n s k о d r u s t v о (1893) pozivilo se 
3. Srpsko Planinsko drustvo (1921); nastala su nova: 4. »Romanija« 
u Sarajevu (1919), 5. Drustvo Р I а n i n а r а z а В о s n u i Не r с е g о v i n u (1921), 
6. Turistovski klub »S k а I а « u Ljuhljaпi (1921, u prvom redu penjacki smoter), 
7. Drustvo za unapredjenje plaпinarstva »К о s m о s« u Sarajevu (1922), 8. Drustvo 
Planinara »F r u s k а g о r а « u Novom Sadu (1924), 9. Drustvo Planinara »R u по -
1 i s t « u Zagrebu (1925), 10. Turisticki klu Ь »S I j е m е « u Zagrebu (1925) i 11. Dru
stvo za unapredjenje turizma »J u g« u Skoplju. 

lza 1. koпgresa Saveza, odrzanog 17. j an. 1926 g. u Zagrebu (па osпovu »Pravila«, 
odobreпih od Ministarstva uпutr. 27. nov. 1925), do IX. koпgresa u Ljuhljaпi - 28. jun. 
1933 - ро »Pravilima « ove godiпe primljena su u Savez pomeпuta 11 drustva; broj je 
ostao do desetogodisnjice, do zadпjeg (Х.) kongresa, l. i 2. sept. 1935 u Dubrovniku, 
bez promjene. 

Savez puhlikovao je za g о d i п u 1934 posebice svoj »К а I е п d а r «, gdje se 
nalaze svi podaci о ustroju i delokrugu Saveza. 
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3. Ovdje reprodukujemo samo nesto n а j n о v i j i h s t а t i s t i с k i h р о d а t а k а 
(za godinu 1935): 

S l о v е n s k о Planinsko drustvo: broj clanova 8331, omladinaca 1779; podruznica 29; 
sekcija 11; sednica (samo Osrednje drustvo) 127; nesreca 10; predavanja 18; planinskih kuca 
i domova, oskrbovanih ljeti i zimi 41, ljeti 55; soba 404; kreveta 1010; zajednickih lezaja 828; 
posetioca 87. 718. 

Н r v а t s k о Planinarsko drustvo: clanova 7391; podruznica 52; sekcija 9; nesreca l; 
predavanja 23; kuca i domova, ljeti i zimi 8, ljeti 3; sklonista 8; soba u kucama 66, u sklon. 

10; kreveta u kucama 106; u sklon. 3; 
zajednick. lezaja u kuc. 327, u sklon. 108; 
posetioca 15.663. 

F r u s k а g о r а : clanova 3102; 
omlad. 653; podruzn. 13; sekcija 9; pre
davanja 10; plan. kuca 7 (ljeti i zimi); 
sklon. 2; soba 30; kreveta 124; pose
tioca 16.860. 

R u n о l i s t : clan. 1456; podruz
nica l; sekcija 3; nesreca l; predav. 5; 
kuca 1 (ljeti i zimi); sklon. 2; soba 9 (u 
kuci), 2 (u sklon.); kreveta 19; zajedn. 
lezaja 26; posetioca (?). 

R о m а n i j а : clan. 700; omlad. 
50; podruzn. 2; sekcija l; predavanja 2; 
kuca (lj. i z.) 3; soba 30; kreveta 66; 
posetioca 17.200. 

Dr. planinara u В о s n i i Н е r -
с е g о v i n i: clanova 815; omlad. 103; 
podr. 7; sekcija 4; nesreca 1; predav. 4; 
kuca 2 (lj. i z.), 1 (lj.); sklon. 5; soba 42 
(u kuci), 10 (u sklon.); kreveta 46; zajedn. 
lezaja 138 (u kuci), 54 (u sklon.); pose
tioca 8596. 

S r р s k о planinsko drustvo u 
Beogradu: clan. 640; omlad. 126; podruzn. 
6; sekcija 4; kuca (lj. i z.) 2; soba 24; 
kreveta 155; zajedn. lezaja 80; pose
tioca 3019. 

FOTO DR. J. PRETNAR. J u g, Skop\je: clan. 711; sekc. 13; 
KORAB. predav. 16; kuca 3; sklon. l; soba 7; 

krev. 60; posetioca 607. 
S k а I а, LjuЬljana: clan. 352; podr. 2; sekc. 6; sednica (matice i podruzn.) 73; -predav. 

18; kuca 2 (lj. z.), 1 (lj.); sklon. l; soba 6; kreveta 12; zajedn. lez. 58; posetioca 3878. 
S I j е m е, Zagreb: clan. 291; omlad. 19; podr. l; sekc. l; predav. 1. 
К о s m о s, Sarajevo: clan. 280; podr. l; sekc. l; predav. 3; kuca (ljeti) 2; soba 6; 

kreveta 4; zajedn. lez. 65; posetioca 932. 
U k u р а n Ь r о j : clanova 23.761; omladinaca 2730; podruznica 123; sekcija 49; ne

sreca 14; predavanja 94; kuca i domova 69 (ljeti i zimi), 62 (ljeti); sklonista 19; soba 623 (u 
kucama), 23 (u sklonist.); kreveta 1602 (u sob.), 3 (u sklon.); zajedn. lezaja 1601 (u sob.), 117 
(u sklon.); posetioca 155.473. 

8 

Sestavil Dr. J о s i р Т о m i n s е k, 
urednik »Planinsk. Vestnika« 

v Mariboru 
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AL. LUTONSKY: 

CESl{OSLOVENSI{E HORY 

Nizke Tatry. 

Charakter ceskoslovenskemu horstvu dal 
karpatsky stredoeuropsky оЫйk, па ktory sa pri
P.Ojuje skupina Sudetskeho horstva. Preto ma 
Ceskoslovensko take mnozstvo prirodnych kras 
а menovite kras tak rozlisneho charakteru. 

Kym sudetske zeme majii. horstva az na 
vynimky bez prikrych йЬосi, v centralnom oЫuku 
karpatskom Vysoke Tatry tym vacmi vynikajii. 
svojimi strmymi vysinami. 

Zapadne kraje Ce~skoslovenska majii. statnu 
hranicu v horstvach Sumavy, Krusnych Нбr а 
Krkonos. Kedze hlavnym mestom statu je Praha, 
je samozrejme, ze najЫizsie polozene hory majii. 
podra toho i pocetnu navstevu. 

Vychodne od Prahy v horskych skupinach 
nasleduje Ceskomoravska vysocina а od nej па 
sever postupuje па Morave pasmo Jesenikov а 
Bezkyd. Mensie horske skupiny krasu zeme do
pliiuju. 

Najviicsej krasy dozijete sa vsak pri navsteve 
karpatskej oЫasti, ktora postupuje Slovenskom. 
Od Devina najsamprv zacinaju Male Karpaty, 
ktore severnejsie naviizuju па Bezkydy, аЬу potom 
presly do Malej а Vefkej Fatry. Liptovske hole 
sii. pokracovanim do centra Karpa"t - Vysokych 
Tatier. V tomto оЫйku preteka najdlhsia slo
venska rieka Vah, ktora umoziiuje vodne sporty, 
Ыavne kanoistiku. Kratsia, ale nie menej vy-

znamna je rieka Hron zpod Nizkych Tatier а 
Hornad. 

Vysoke а Nizke Tatry, Slovenske Krusno
horie, Slovensky kras а kazda ina horska skupina 
па Slovensku maju samostatny vyznam, ktory 
v kratkom opise nemozno ani vylicif. 

Kedze praca Кlubu ceskoslovenskych turistov 
je rozdelena па vsetky horstva v celom state, 
mozno jej venovaf Ien preЫad. Treba vsak pouzif 
prilezitosti а aspoii najvacsie horstvo, pychu 
celeho statu, Vysoke Tatry, Jepsie и:edstavif. 

Pod menom Centralne Karpaty rozumejii. sa 
obycajne vrchy od ii.stia Oravy do Vahu pri 
KraJovanoch az ро Dunajec v Pieninach. 

Prisne vzate pomenovanie patri len Vysokym 
T~tram, rozprestierajucim sa medzi 49° 6' severnej 
sirky а 37° 35' i 38• vychodnej d1zky od Ferra. 
Nezaujimaju sice tak rozJahly priestor, ako ine 
europske horstva, ale pri svojej rozlohe maju 
toJko zvlastnosti, ze sa im ine pohoria rovnaf 
nemбzu. 

Pocinaju Liliovym sedlom а со najveJkole
pejsia a najdivokejsia skupina Centralnych Karpat 
tiahnu sa v dfzke 26 km, zaujimajuc 260 km• 
priestoru а 450 km1 hmotneho obsahu. Na vy
chode koncia sedlom Кора. Pokracovanim sii. 
Bielske Tatry, ktore sa obvykle pocitajii. tiez 
k Vysokym Tatram, 



Vysoke Tatry: Temne Smreciny.~ 

Najvyssim stitom je Gerlachovsky stit 2663 m. 
Za najkrajsie vyhliadkove miesta sa povazuju: 
Hysy, Vychodna Vysoka, Sedi~lko а Siroka. 

Najvacsie jazero u nas je Strbske pleso, naj
vyssie je Vysne Furkotske pleso (Wahlenbergovo) 
2154 m, najhlЬsie u nas je Vefke Нincovo pJeso 
52 m. 

Botanikovia napocitali, ze i pri pomerne 
malom priestore je tu asi 3050 druhov rastlin. 

Zo zveriny najrazovitejsi je kamzik а svisf. 
Pocetna je zverina vysoka i nizka, velmi zried
ka vo sa vyskytuje medveda nezniimym sastaJ vlk. 

Obyvatefstvo od juhu а vychoau su Slovaci, 
vo Spisi v znacnom pocte zijti i Nemci. Na severe 
Poliaci. 

Letoviskii boly kedysi len pod Tatrami v do
line Popradu а v dnesnej vyske sa zacaly budova( 
neskorsie. Stary Smokovec bol zalozeny r. 1795. 

Tatranska elektricka draha bola postavena 
r. 1909-1911. Dnesne tatranske IMoviska roz
preslieraju sa od 900 do 1414 m od Troch Stud
niciek cez Krivaiiske pleso, Strbske Pleso, Vysne 
Hagy, Tatr. Polianku, Novy, Stary а Dolpy Smo
kovec do Tatr. J;,.omnice, Kezmarskych Zlebov, 
Tatr. Kotliny а Zdiaru. 

Kupefne miesta vo Vysokych Tatrach su 
predmetom zaujmu tak kruhov turistickych а 
horolezeckych, ako ktipefnych, ktore tu nachodia 
Iudove penziony az do luxusnych hotelov. 

Denny pobyt v strednom podniku v Tatrach 
stoji 35 az 50 Кс, pobyt v luxusnych hoteloch 
60 az 90 Кс za osobu а deii. Pri navsteve Tatier 
vysttipite na zeleznicnych staniciach Strba alebo 
Poprad-Veika. 

Z hlavneho mesta statu je denne dva razy 
priame rychlikove spojenie. Vecer nasadnete 
v Prahe а rano vystupite v Tatrach alebo tu 
ist•'i cestu vykonate cez den, аЬу ste sa P.otesili 
prekriisnym kaleidoskopom rбznych krajov Cesko
slovenskeho statu. 
~ Podobne i z '{Bratislavy, hlavneho mesta 
Slovenska mate do Vysokych Tatier dva razy 
denne priame rychlikove spojenie. Vyhodne je 
pouzif k ceste do Tatier vlaku а nazpaf cez 
Bratislavu lodou ро Dunaji sa vraШ. 

Trencin - Hrad, 



Z vychodnych krajov najlepsie je volif 
k nAvsteve Tatier Kosice, odkiaJ trvii cesta 
rychlikom len pol druhej hodiny. 

Kii.peine miesta tatranske spojuje elektrickii 
zeleznica, ktorii ma vychodisko v Popiade, vedie 
do Smokovca а dalej па Strbske Pleso, kratsia 
spojka na vychod do Tatranskej Lomnice. 

Popri tom podtatranska autosilnica „Cesta 
Slobody" umozi'i.uje automobllizmus па vzdia
lenosf 60 km pud celymi Tatrami medzi jedno
llivymi kii.peJnymi miestami. 

Do tatranskych doHn vedii. znacene chod
niky. Celymi Tatrami ро juznej strane vedie 
turisticka ~esta „Magistriila Кlubu cs. turistov", 
ktorii na dliku 5U km spojuje najkrajsie tatranske 
jazera а vyhliadkove konciare. 

V celku 14 turistickych chiit, najvyssia pod 
Rysmi vo vyske 2288 m umozi'i.uje horolezectvo 
i turistiku. 

Z11acenie, orientiicia а turistickii priica vo 
Vysokych Tatrach je sii.stredenii v Tatranskej 
komisii Кlubu cs. turistov, ktora mii sidlo v No· 
vom Smokovci. Pozostiiva z 12 odbornikov а 
predsedu, ktori majii. ро ruke nalezite vybaveny 
sekretariat. 

Organizacia turistiky i zachrannej sluzby, 
podobne ako vodcovstvo majii. v tejto ustano
vizni pevnii. oporu а Кlub ceskoslovenskych tu
ristov spoJah\ivy utvar . 
. -,у > Turisticke mapy z Tatier so zakresienymi 
farblstymi znackami, vydiivanie turistickej lite
ratury а pravidelne redigovanie kriisneho caso
pisu „Kriisy Slovenska" mii svoj pбvod v Нlav• 
nom stane tatranskej komisie v Novom Smokovci. 
Tam mozno dostaf pri akychkolvek zajazdoch 
do Tatier i podrobne informacie а pla.11 jedno
tlivych ciest. 

Nizke Tatry: 

DumЫer. 

Vysoke Tatry: Vysoka so Svilitoveho 1itftu, 



Lipt. hole: Banfkov, Tri Кору. 

Vysoke Tatry: Strbske pleao. 



l(lub 
ceskoslovensl~ych 
turistov 

Ceskoslovensko ma 14,000.000 obyvaterov а 
na tento pocet sdruzuje Кlub cs. turistov (KCST) 
v 376 odboroch dovedna 123.166 clenov. 

Pomerne vefky pocet clenov vyplyya z vro
denej snahy obyvatefov poznaf ео najviac pri
rod11ych kras tak svojej vlastnej otciny, ako aj 
najЫizsich slavianskych statov alebo dokonca 
celej Europy а zamoria. , 

Od!r, 1888, ked Кlub cs. turistov bol zalo• 
zeny, vzrasta pocet clenstva kazdorocne, takze 
dnes odborr Sa sdruzuju V jednotlive zupy, kto
rych je 34, аЬу tak Iepsie mohly vykonavaf 

Vysoke Tatry: Magistrala KCST. 

Spissky hrad. 



Vysok6 Tatry: Sedlo Viha, 

Cierny Vih. 



svoje poslanie. Tak na pr. oЫasf horstva Bez
kydy mli zupu Pohezkydsku, oЫasf Krkonos 
zupu Krkonossku, vychodne SJovensko zupu 
Vychodoslovensku atd. R6znorodosf turistiky 
ceskoslovenskej videt najlepsie z toho, ze kazdy 
druh sportu je uz dnes v Кlube cs. turistov 
zastupeny. P6vodna pesia turistika rozsirila sa
postupne о cyklistiku, zimne sporty vyvolaly 
samostatny odbor lyziarsky, rieky а voda odbor 
vodacky, motorizmus motosekciu, horolezectvo 
skupinu horoleze~kii. Jednotlive skupiny podra 
toho, ake sporty vykonavajii, volaju sa potom 
„ Vodaci KCST", alebo „Lyziari KCST", ,,Cyklisti 
KCST" а podobne. 

Uz od r. 1890 organizuje Кlub cs. turistov 
pre svoju mladez nocJaharne, ktore со do poctu 
sii na prvom mieste v Europe. Туш sa dostava 
do Кlubu cs. turistov mladez, ktora je sdruzena 
ako „Dorast KCST" а neskorsie vstupuje do 
radov vykonneho clenstva. V poslednom case 
na pr. bola uzavreta dohoda so Svazom skautov 
о spolupraci mladeze, ktora ро odchode zo skaut
skych taborov vstupuje medzi clenstvo KCST. 

PodJa statistiky za rok 1935 mal Кlub cs. 
turistov 814 noclaЫ1rni, ktore maly 9489 postiel. 
Pouzilo ich celkom 98.055 os6b. 

Samostatny kus cinnosti je venovany ochrane 
prirody а prirodnych pamiatok. ЮuЬ cs. turistov 
je majiteJom najvacsieho poctu hradov v Cesko
slovensku, ktore v znacnej miere zrestauroval 
а zachovava buducim geoeraciam. 

Ceskoslovenske jaskyniarstvo ma tiez veJ
keho priaznivca v Кlube, lebo zaciatky prac 

Bielske Tatry. 

v jednotlivych jaskyniach vzdy napomahal. Je 
vyhradnym vlastnik:om jednej z najkrajsicb jaskyii 
v Ceskoslovensku, Domice, je najvacsim spolu
vlastnikom jaskyii Demanovskych а v znacnej 
miere i vlastnikom v Moravskom Krase. Dalsie 
jaskyne Jasovsku а Bielsku ша v dlborocnom 
prenajme. 

Jaskyna Domlca. 



Vysoke Tatry: Triumetlil, Kдprovsky stit. 

Turisticka literatйra, vydavana odbormi jed
notlive, alebo Кlubom ako celkom, znaci uz veikй 
kniznicu sprievodcov, map а brozйr. 

Pravidelne za spoluprace Кlubu vychodi 
obrazkovy tyzdennik Letem Svetem, samoslatne 
vydava "Casopis Turistii" а priamo v Tatrach 
jeden z najlepsich casopisov "Krasy Slovenska", 
ktory v XV. rocniku vychodi v Novom Smokovci. 

Majetok, ktory investoval Кlub do chat а 
йtulni, а!еЬо do ciest, reprezentuje ciastku viac 
milionov. Bezmala do 100 chat, utulni а restau
racii je priamo v majetku Кlubu alebo v dlho
rocnom najme. 

Pod1a doslych zprav za rok 1935 Ьо!о oznac
kovanych znova 2.624 km ciest а opravene boly 
znacky v d{zke 10.037 km. Orientacnych tabuliek 
vyvesilo ~а len r. 1935 2.194. 

Najlepsie vsak Кlub cs. turistov vynikne 
v cisliciach йctovych. Rozpocet centraly, tedy 
йstredneho vyboru na rok 1936 vykazuje spo
trebu 2,091.682 а zaverecne йсtу za rok 1935 
v йсtе rozvaznom па strane aktiv polozku 
13,809.469 Кс. V tom nie sй polozky ostatnych 
376 odborov, ktore vykazujй najmenej este raz 
take cislice. 

Fatra: Bucblovske skaly. 

BRATIA RAZUSOYCI, t.lPТ. av. MIKUL.I.! 
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СТО И ПЕТ ДЕСЕТЬ ГОДИНИ ПЛАНИНАРСТВО 

Преди сто и петдесеть години -
на 8 августъ 1876 година - Жакъ 
БаJ1ма, овчарчето отъ Шамани, ст;у;
пи за поъвъ п;у;ть на най-високия 
европейски връхъ Монбланъ. Лtто
чисJ1ението на модерния алпинизъмъ 

започва отъ тази дата, защото това 

изкачване бt като сигналъ за общо 
настжпление къмъ планинитt, въ кое· 
то непрекжснато земнитt снtжни пър
венци навеждаха чела подъ неустра

шимия напоръ на човtка. Отъ Жакъ 
Балма до филма „Бури надъ Мон
бланъ" - вълшебното творение на 
д-ръ Фанкъ въ наше време - е скри
та историята на едно безспирно раз
витие, взело въ нашитt години фор
мата на всеобщо поклонение. 

Следващата история з:~ първото 
изка•шане на Монбланъ е извадка 
отъ единъ рефератъ на известния 
вече на нашитt четци алпийски пи
сатель Оскаръ Ерихъ Майеръ. 

Най-голtмото откровение, отдало се 

на природ?.та въ Алпитt, е върха, на ко

гото хората дадоха простото име „Б t. 
J1ия връхъ" - Монбланъ. 

На неговитt ледници и фирнови CKJ!O· 

нове започна историята на алпинизма и 

въ тtсна връзка съ това историята на 

вкуса къмъ романтично-героичното въ 

природата. 

Още въ 1500 r. Монте н ь въ своитt 
• Impressions de voyage" пише: .Надъ 

Шафхаузенъ Рейнъ се натъква на скали, 

които го пречупватъ, още по-нагоре на 

още по-голtми скали, при които обра

зува водопадъ, необикновено шумящъ и 

пtнливъ. Това прекъсва плаването по 

тази рtка •. • V oila son impression", за

бслtзва Дюри. Времето нtмаше още ухо 

за силнитt гласове на природата. 

Класически примtръ за измtняване 

на вкуса ни дава Т а в е р н и е, думи.тt 

на когото се ценtха тогава. Той слави 

като най-прелес;тното мtсто на свtта, 

което е видtлъ нtкога, горната часть 

на: Женевското езеро, · една преценка, съ 

която лесно може да се съгласимъ. Но 

ние днесъ гледаме презъ блестящата 

повърхность на езерото, презъ влажния 

и плесенясалъ замъкъ Шильонъ върху 

остритt зж.бери на Dent du Midi и вtч

ния ледъ на планинитt около Голtмия 

Санъ Бернардъ. Таверние срещу това 

отвръща своя погледъ на негостопри

емнитt планини, за да радва погледа си 

съ зеленитt хълмове на отсрещния 

Gptrъ, съ 6-влитt к;у;щички на богатото 

население и земя. 

Така спtше и богатството на Мон

бланъ тогава, още неоткрито за чов·в· 

чеството, докато думата на единъ чо

вtкъ не отвори нова епоха въ история

та на човtчеството, единъ човtкъ, ро· 

денъ подъ Монбланъ, чийто паметникъ 

днесъ стои въ родния му градъ и отъ 

думитt на когото лъха модерно схва

щане на природата: Жанъ Жакъ Русо. 

Дойде време10, когато природата 

сама заговори и Монбланъ пръсна весrь. 

та .за себе си и въ равнината, к;у;дето не 

го познаваха - защото само шамоний

цитt го наричаха бtлата п,~анина - хо

рата на полето го познаваха като про · 
клетата планина, Монтъ Моди, по леде

питt склонове на която не расте лозата. 

Първи туристи посещаватъ Шамани. 

Tt биватъ забравени. Едва англичанитt 
Уйндхъмъ и Пококъ (1741) скъс . 
ватъ лентата. Облtчени съ комични ко

стюми въ една весела комшшия 

Уйндхъмъ като индийски главатарь 

въор;у;жени до з;у;би, като че навлизать 

въ дивашка земя - т-в достигатъ от

срещния на Приьоре манастиръ. Отъ ве

селия изJ1етъ, обаче, Уйндхъмъ напе

ч2тва сериозни впечатления, които създа

ватъ интереса къмъ Монбланъ. Наст;у;п

ва времето, когато посещението на Ша

мани става мода и отъ тамъ се пишатъ 

пнсма: 

,J'ai fait l'ascension du MontЫanc jus
qu'au - Montenvers•. 

А че Монтанверъ е само 1900 м. високъ 
зеленъ връхъ, че даже не е по ПiУiТЯ за 

Монбланъ - това не смущаваше въоду• 

шевлението. 
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Въ фантастично увл·hчение худож. 
никътъ Б у р и грабва тоягата и се бори 

цълъ животъ за бt.лия великанъ - на

праздно. Като уморенъ старецъ съ бt.ли 

коси сънува той още отъ своя прозо

рецъ за приказния замъкъ на савойски

т h Алпи и мечтае, че е изкачилъ върха. 
Но въ 1760 год. въ Шамани идва цю

рихския професоръ, естественикъ и фи. 

зикъ Орасъ Бе не д и к т ъ де С о

с ю р ъ - Монбланъ става единствена 

цель въ неговия животъ. Напраздно 

убеждава той мt.стнитt. овчари да го 

придружатъ нагоре - никой не се съ

гласява. За да ги подтикне нагоре той 

обещава голъма парична награда на по

бедителя на Монбланъ. И това на

праздно - цъли 20 години никой не 

желае да 

Последния 

Сосюръ и 

използва възнаграждението. 

неуспъшенъ опитъ правятъ 

Бури заедно въ 1785 год. и 

следъ като построяватъ първата планин

ска хижа на Грандъ Жорасъ, върхътъ 

остава непобеденъ. 

Ала въ 1786 г. съ Монбланъ се заема 

сдинъ човъкъ, достоенъ да развенчае 

върха и да го нарече свое притежание. 

Да се върнемъ 150 години назадъ. 

30 ю ни й 1786 г. Отъ Монтань де ла 

Котъ слиза единъ човъкъ съ изгоръла 

кожа и окжсани дрехи: две нощи е 

спалъ горе въ скалитъ, цълъ день е билъ 

самъ между пръспитъ на Монбланъ и 

грамаднитъ пукнатини на неговитъ лед

ници. И този пжть бt.лиятъ връхъ бъ 

по-високъ отъ неговата желъзно въз

правена воля. 

При първитъ кжщички на Il!амони го 

срещатъ трима души съ брадви, вжжета 

и тояги: Каша, нареченъ козата, Фран

соа Пакаръ и Жозефъ Карие, трима отъ 

най-добритt. водачи на него време. И 

почти задавено ги пита слизащин, като 

че нъкой безъ право стжпва въ негово

~·о царство. ,,Какво търсите тамъ горе"? · 

- ,,Една коза ще търсимъ", е лакониче

сю~я оrrоворъ ... Той вдига само ра

мене, хвърля имъ подозрителенъ по. 

г,1сдъ н хуква надолу. Но изР.еднажъ се 

обръща назадъ и имъ извиква: ,,г-нъ 

Сосюръ е обещалъ награда на този, кой-
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то изкачи Монбланъ, а да се търсr-1 една 
коза, човъкъ не се въоржжава така 

много". 

Въ кжщичката той влиза съ внезапно 

решение. Жена му - която често живве 

съ страхъ за скитащия по две сед)IШI\11 

1-;зъ планинитъ, безъ д:с. и казва кждс, 

мжжъ - зарадвана го посреща. Но н~й

ната радость е прибързана: той иска 

нова риза, храна. За единъ миrъ той се 

хвърля върху сеното, после скача и се 

втурва въ нощьта следъ тримата. 

Третата нощь, ко<по ще прекара на 

сткрито - но горе свети на месеца бъ

.лия куполъ на Монбланъ. 

Това е 24-годишниятъ Жакъ Балма. 

1 юли й, 1786 r о д. - На чстирмата 

души се отдаде да стигнатъ до Кол ь дю 

Домъ, между Монбланъ и Домъ дю 

Гуте. Тукъ тримата водачи, които ::е 

признаха за победени - поискаха да 

починатъ. Бъше вече следъ объдъ, а 

тъхъ ги примамваше само златото на Со

сюръ. Тъхния духъ угасна при вида t1a 
600 м. фирнова стена. Само четвъртиятъ 

остави своята раница и започна съ тоя

гата да избива сrжпки по ледената сте. 

на. Жакъ Балма бъ първиятъ човъкъ, 

чийто поrледъ сJ1езе отъ билото Босъ въ 

дълбочината, за да се спре едва на 

Гласие де Миажъ. Но и този поrледъ не 

го върна: той възсъдна ржба и започна 

да се хлъзга нагоре, докато неговата 

острота, мощьта на впечатленията върху 

самотника и бълия куполъ, който все 

още оставаше въ далечината, не го сло

миха. Той слъзе на склона обратно и на

мъри своята раница, но неrовитt. спжт

ници ги нt.маше! Оставенъ самъ надъ 

4,000 м. въ най-rолъмата фирнова об

.7:!асть на Алпитt., въ късенъ следобъдъ, 

единъ човъкъ, който е прекаралъ две 

нощи въ скалитъ, а презъ третата е вър

вълъ - би тръбвало да се очаква, че 

той ще направи последни усилия непре

мънно дз се изскубне отъ .'!<:да преди на

стжпването на нощьта. Но става невъ
роятното: Балма не се признава за побе

денъ, той продължава борбата. Ако 

тукъ не върви - ще опита другаде. И 

той слиза върху Гранъ Плато и го пре-



Мl-iнава до пукнатината, t<oяto опасва 

върха. На едно мъсто остатъци отъ ла

вина С.У. направили мостъ, той премина. 

ва по него и започва отново да прави 

ст,у,пки въ 500 м. стена. И действително 

нему се отдава презъ тукъ да достигне 

североизточното рамо на Монбланъ отъ 

1<ойто го дълятъ само 200 м. по поле

гатъ снъженъ склонъ. 

Тайната на Монбланъ бъше 

разбулен а. 

Слънцето залъзе и една буря докара 
сиви снъжни облаци отъ Италия. Балма 

СJIЪЗе въ мъгла по своитъ СТ.У.ПКИ и ПО· 

търси въ нощьта да премине по моста. 

пукнатината. Когато, обаче неговиятъ 

кракъ потъна въ праздно, той го изтегли 

и каза: ,,За днесъ е достатъчно" - хвър

;ш раницата върху снъга и чака така -
на 4,300 м. до сутриньта. 

Но тази нощь ангели тръбва да С.У. 

го пазили. Снъrътъ падалъ на едри пар

цали и щълъ да го засипе. Ужасенъ 

студъ сковаваше коститъ на нещастния 

човъкъ. Студъ, буря, снъгъ, умора раз

к,у,сваха силитъ му. Но съзнанието за 

голъмата опасность и страха отъ нея 

му б·tха спестени: надъ него висъха 

пръспитъ на стръмния склонъ, който въ 

!"!о-късни години взема толкова много 

жертви - Жанъ Балма стоеше въ еди а ь 

J,авиненъ улей. 

Отъ всички страни въ тази нощь ре

въха лавини, само стената на „ансиень 

ш,сажъ" з~твори своя змей: защото 

тамъ долу стоеше единъ чо

в ъ к ъ, к о й т о в ъ б о р б а т а с и т а к а 

у д а р и с м ъ р т ь т а в ъ л и ц е т о, ч е 

самата тя уплашено с е от· 

д р ъ п н а н а з а д ъ. 

И когато най-посJ1е следъ тази чет. 

върта и най-страшна нощь утрината на

стжпи, снъгътъ и снъжната буря побе

дени се отеглиха. Но и Бал ма бъше 

смъртно уморенъ. Наистина въ него про

св·tтна мисъльта отново да се катери, за 

да изкачи върха самъ, но той чувствува. 

ше, че и неговитъ сили иматъ граница. 

А тъ му стигнаха да го доведатъ до Ша· 

мони. Ослъпенъ отъ блъсъка на снъга 

и уморенъ до смърть, се тръшна той 

върху с~ното и спа 24 часа въ безсъзна
ние. 

Балма запази тайната за себе си. Той 

намисли да изкачи върха пакъ самъ. Но 

кой щъше да му повърна? Да вземе 

единъ отъ водачитъ съ себе си? Тази 
мисъль той отхвърли веднага. Тъзи, кои

то го оставиха горе самичъкъ, той не ги 

искаше за другари. Но и честолюбието 

му не го остави: на него принадлежеше 

върха и само на него и славата. Тръб

ваше му обаче единъ свидетель, по въз

можность единъ ученъ, единъ „госпо

динъ". Той попадна върху Мишелъ Га

бриелъ Пакаръ, лъкаря въ манастира. 

Желанието на доктора за сигурность да 

взематъ още 4 или 5 водачи, Балма от
хвърли категорично: ,,Господине, вие 

1це се изкачите съ менъ самички, или вие 

нъма да се изкачите"! 

Така отидоха на 8 августъ тъ са:11.1. 

Безпрепятствено достигнаха р а м о т о 

надъ Роше Ружъ, най-високото мъсто, 

което Балма бъ стигналъ по-рано. Все 

повече върхътъ се приближаваше. Извед

нажъ склоноветъ отr всич~и странff по

тънаха подъ тъхъ: Монбланъ падна! 

Най.желания часъ за Балма му донесе 

прелестьта на достигнатото желание. 

И когато той развъ отъ върха своята 

кърпичка, вързана за тоягата му, въ 

Шамани избухна единъ буренъ възтор

женъ викъ - Пакаръ бъше казалъ на 

една своя приятелка да гледа съ дале

когледъ къмъ върха. И тя тичаше отъ 

врата на врата, отъ кжща на кжща и съ 

sадавенъ отъ радость гласъ, викаше: 

,,Монбланъ е победенъ" ! 

Една година следъ това Балма иэведе 

на върха едно цъло общество отъ 30 
души, начело съ Сосюръ, който направи 

своитъ физични опити и наблюдения. 

Победителя, обаче, сардинскиятъ краль 

награди съ благородната титла: 

"Jacques Balmat du MontЫanc". 
А днесъ въ Шамани на пжтя къмъ 

Л1онбланъ има паметникъ на младия по

бедитель, въ позата посочвайки на Со

сюръ върха, съ надписа - ,,Ето ПiУiтян. 

Прев. Г. С. 
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,,fiланинсни вестнинъ", лt.тенъ бр. 
7-9, троенъ, въ който е помt.стенъ от
чета на Словенското планинско д-во за 
1935 r. Книжката съдържа отличенъ 
очеркъ отъ Р. Ложарь върху „Словен
скитъ планини въ картини", Ана Ешеръ 
- Широка Печъ; инж. Фр. Авчинъ дава 
сведения за изкачване на Олимпъ. Въ от
дъла „книжнина" е даденъ чудесенъ от
зивъ за новата годишнина на „Бъ.JJrарски 
туристъ", като се отбелязва, че преобра
зеното списание се е наредило между 

първостепеннитъ свътовни алпийски спи
сания. За съжаление всички ци·rирани 
имена и статии еж rръшни, което обаче, 
не намалява значението на обстоятелст
вото, че Д-ръ А. Брилей съ пъленъ ин
тересъ следи нашето списание. 

,,Хърватски планинарь", кн. 7-8, 1936. 
Въ книжката еж помъстени нt.колко ста
тии по изкачване югоизточната стена на 

Клекъ (М. Драrманъ, В. Чубеличъ, Слаз
ко Брезовечки, за първи Шi\ТЬ на Креда
ричи отъ 3. Пулъ). Споменъ за всесла
вянския туристически конrресъ въ Со
фия презъ 1910 r. отъ д-ръ Фр. Бучаръ: 
Въ книжката е отпечатанъ и отчета на 
Хърватското планинско д-во за изтек.'1.1-
та rодина. 

Вестнинъ на клуба на Чехословашки-
1t. алпинисти, бр. 4, юлий - авrустъ, 
1936. Съдържание: А. Веверка - Кончи
ста (въ високитъ Таври); инж. Ц. Гри
неръ - Гребенътъ на Дракона; д-ръ Р. 
Лужичка - въ Савинскитъ А,1пи; Л. 
Шкворъ - по ледницитъ на Гренцъ; И. 
Гелнеръ - Кръстътъ на Глосrлокнерь, 
книжнина и вести. 

Оьстеррайхише Алпенцайтунгъ, св. 
1171, юлий. Изъ съдържанието: Х. Мол
денхауеръ - Глечхорнъ; И. Брунеръ -
Лауринсвандъ; инж. А. Циферъ-Цето -
Гвидо Рей; П. Хюбелъ - Последниятъ 
въ скалата; книжнина и вести. 

Известия на Алпенферайна, юлий, 
1936. Изъ съдържанието: 61-я конгресъ 
на Алпенферайна; Хансъ Хинтермайерь 
- Северната стена на Вестлихе цинне; 
П. Чурченталеръ - Мнчъ въ Винчrау: 
съюзни вести, разни и книжнина. 

,,Деръ Бергщайгеръ", издание на Ал
пенферайна, май-юний 1936 r. Двойната 
специална книжка е посветена на Берн
ския оберландъ, като между многото ста
тии отбелъзваме: Шесть пжти Бернския 
Оберландъ - д-ръ П. де Беста; Прежи
въването на Бернския Оберландъ -
Едм. Шварценбахъ; Долинитt. и тъхни
тъ възможности - Ерв. Бенешъ; Исто. 
рията на Бернския Оберландъ - Х. 
ф о н ъ Берлепишъ-Валендасъ; Непо· 

264 

сръдствената северна стена на Юнгфрау 
- М. Крютнеръ; Климатътъ на Берн. Обер 
ландъ - д-РЪ Лид. Дешваденъ; Живо
та на планинскитъ селяни - Фр. Хуцли; 
Първото прелетяване на Бернскитъ Ал
пи - Х. Кемпфъ; Дивечътъ въ Берн. 
Оберландъ - Г. Михелъ; Планински же
лъзници - Ф. Фолмари: Флората на 
Бернския Оберландъ - проф. Ед. Фи
шеръ; Книжката е богато илюстрирана: 
една цвътна панорама на Бернския Обер 
ландъ; много снимки и рисунки, между 

1юито отъ познатитt. швейцарски фото
графи Гайгеръ и Мителхолцеръ и ху
дужницитъ Ото Бранхуберъ и Лизлъ 
Волфартъ. 

,,Деръ Бергщайгеръ", издание на Ал
пенферайна, юлий, 1936 r. Изъ съдър
жанието: Изкачването на голъмия Вак
сенщайнъ въ 1870 r. - Херманъ фонъ 
Бартъ; Областьта Верденфелзъ въ ми
налото - Максъ Рореръ. Зиме презъ 
югоизточната стена на Шюселкаршпице 
- А. Гьотнеръ; Спортъ - Хенри Хокъ; 
Просвътвание - д-ръ Г. Ланrесъ (за 
спортния алпинизмъ); царствения Оьтц
талъ - Ю. Пойчекъ: Вилдшпице - д-ръ 
К. Кралъ; Цилерталъ - Х. Щифтеръ; 
много вести и сведения. 

,,Ла Монтань", кн. No 280, юний 193u. 
Изъ съдържаницо: А. Щайнеръ - Една 
екскурзия върху Тайгетъ (Гърция); Из
качване на Еrюй Верrъ по билото безъ 
име - Р. Ламберъ; Степени на мжчно
тийтt. - Л. Девие; лаrеръ на К. А. Ф. 
въ Ейфройдъ - А. Жоржъ; Вести (да
ватъ се последнитt. сведения отъ френ. 
ската експедиция въ Каракорумъ, об
хващаща етапа до стигането и на 26 май 
базисния лаrеръ на 4900 м. Те.леrрамата 
на водача Сегонь завършва: ,,Много ху
баво време - голъмо упование - съ
стоянието отлично"), хроника, отчетъ. 

Ривиста менсиле на Италиянския Ал
пийски клубъ; юний, 1936. Изъ съдър
жанието: проф. д-ръ М. Ница - Пла
нинската болесть; Дж. Бенедити - Чи
ма ди Гаспери; Сделъ Торзо - Фезура 
Димаи; Г. Бохалате -- Пикъ Адолф ь 
Рей; д-ръ Ст. Пиетростефани - Гранъ 
Сасо д'Италия; инж. К. Витори - Пикъ 
Венеция III: вести и книжнина. 

Юлската книжка на сжщото списание 

съдържа особени описания на абисински
тъ планини и две изкачвания въ Алпитt.: 
Чима ди Вазеда и Кампаниле Алта. 

Дойче Алпенцайтунrъ, бр. 7, юлий, е 
посiзетенъ на фотографията въ планини
~-ъ съ статии отъ Ели Фюрбьокъ, К. 
Шмитъ, Сепъ Шмидбауеръ; Анемари Фо
селъ и Р. Хехтелъ, придружени съ вели
колъпни съответни снимки. 
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Станете абонатъ на списанието! 

Запишете познатитt си за списанието! 

Препоржчайте го на всички приятели! 
Го. ишенъ абона.1ентъ за нечленове 100 лева. _. Редовнитt ч.11е

нове на Съюза го получаватъ безплатно. 
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Урежда всtки праздникъ и недtля излети съ 

автомобили до ХИ!Иа Алено, Мусапа, Маnьов11Ц1, Заврачица и др. 

ТУРИСТИ И СПОРТИСТИ, 
за вашата екипировка търсете всичко отъ 

БЪЛГАРСКА ТУРИСТИЧЕСКА КООПЕРАЦИЯ! 


