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НОВИЯТЪ Шi'iТЬ 

Единъ неочакванъ и траrиченъ за на
шитъ другари въ Банско nожарь смути 
намърението на българскитъ туристи въ 
подпиринското градче да си дадатъ сре

ща всички туристски дейци и поклонни
цитъ на чаровния Пиринъ. За кжсо вре
ме, обачЕ, това смущение бъ преодолtно 
и добритt български туристи се отзова
ха на новия призивъ въ Лжджене, за да 
начертаятъ линиитt на новия съюзенъ 
животъ презъ предстоящата година. 

Съмненията на варненския съборъ, 
които бtха изразени въ Една настоятел
на молба да се отправи най-пос:rе съю
зътъ по пжтя на едно идейно и органи

зационно разрастване, въ Лжджене се о
бърнаха въ една предпазлива констата
ция, ЧЕ първитt крачки въ тази насока 

еж направени. 

Никой, обаче, не пожела да ликува 
предварително преди сигурностьта въ 

новия възходъ на съюза да е станала об
що убеждение и прЕди да се установятъ 
новитt придобивки на бълrраския тури
зъмъ, кат3 сигурни белези за новитt пер 
спективи, които се чертаятъ предъ ор

ганизация и дейци въ НОВОПОЕТИЯ пжть. 

Управата на съюза е съ съзнанието, 
че трtбва да съхрани тtзи чувства и 
пожелания, да ги сподtли на широкия 

кржrъ съюзни членове и дейци, и къмъ 

тtхъ да отправи настоятелния позивъ за 
въодушЕвена работа презъ новата година. 

Предъ насъ еж чиститt, страници на 
съюзния животъ въ предстоящата годи

на. Нека съ вещи ржце и любящо сърд
це напишемъ въ тtхъ завоеванията, ко
ито ни чакатъ въ всtко отношение Било 
по отношение туристската просвtта,ко
ято все още ни липсва напълно, било по 
отношението прибиранието подъ съюз
ния стягъ на всички ,1юбители на българ
скитt планини,било най-после по отноше
ние материа.1ното строителство въ тtхъ, 
което има да осжществява още толкова 

много задачи, можЕмъ въ предстоящата 

година да отбе:rежимъ успtхи, които да 
издигнатъ високо стойностьта и значени
ето на бъ.1гарския туризъмъ и които да 

ни бждатъ единствената награда за без
възмездна дейность, на която нсички сме: 

се обрекли. 
По този пжть до година въ Севлиево 

ще можемъ сигурно да СЕ поздравимъ съ 

дъ.1гоочаквания и желанъ новъ възходъ 

на Българския Туристически Съю3ъ. 
Ще откаже ли нtкой участието въ то

на благородно съревнувание за придобив
ки и успtхи въ българскитt пла:-~ини? 

,,Български Туристъ" 

Д-ръ Л. Телчаровъ - Олимпъ; Влад. Георrиевъ -
СЪДЪРЖАН И Е Пиринъ; Д-ръ Т. С. - На Монте Роза; Ст. Поповъ 
(НА ХУДОЖЕСТВЕНАТА ЧАСТЬ) - Мелникъ; Д. Пантелеевъ - Иванъ Вазовъ; Д. 

Пантелеевъ - Изъ юлийскитt Алпи; Г. - Еверестъ 1936; Общата художествена изложба 
и планината; Г. Гюлемезовъ - Картини изъ природата; Три хижи: К. Бtловъ - освt~ 

щаване хижа Бузлуджа; П. Караnетровъ - хижа Еръ Кюnрия; Ив. Златаревъ - засло

нътъ Юмрукчалъ; Д-ръ Х. Козакъ - Неврокопъ; Г. Георгиевъ - Картоrрафната изложба 

и нашето планинарство; Злополуката на Айrеръ; Д-ръ Ив. Поnивановъ - Туризмъ и 

хранене; Ст. Поnовъ - Алпийски писатели (Францъ Ниберлъ). 



ОПОЗНАЙ БЪЛГАРИЯ! 

Вървишъ по улицитt унесенъ, за.1и
-саr1ъ IJЪ грижи, угорченъ отъ неправда, 

обхванатъ отъ мжка, не дигашъ глава 
дори да видишъ, какъ ярко слънцето 

залива тротоаритъ, колко свежа е зеле
нината на градината и колко чи::то, си

ньо е нашето небе. Въпръки горещината 
на обtднитt часове, .~ъха те .1ека про
хлада, но ти не я чувствувашъ, не и се 
радвашъ, тя не те облекчава! 

Движишъ ли се по п.1ощадъ „Адек
сандъръ !" или по у.1. ,,6 септе:vшрий", 
дигни глава и вижъ насреща .1еко забу
лена въ омара Витоша! Загледай се горе 
по платото и ще видишъ ясно въ този 

обtденъ часъ, кацнала като червенъ 
блокъ хижа „Тинтява". Тя те мами, иска 
да ти помогне да освободишъ душата си 
отъ м;у;ката, която я притиска! Реши се 
и тръгни за Витоша! П;у;тьтъ нагоре те 
води презъ китни ливади - въ ранна 

пролtть цъвтtха тука сливитъ и засилва
ха красотата на ки.1има съ поръсенитъ 
бtли цвtтове; къмъ май пжтьтъ се на
кичи съ розовитt, цвътове на дивитъ 
ябълки, когато отъ върховетъ още идt
ше леденъ дъхъ на нестопенъ снtгъ ! 
Следъ седмица-две си въ захласъ отъ 
пром·вненитъ шарки на нQвия гигантск,1 
губеръ - .1илави перу,шки, незабравки, 
опасали зеленината по продължение кло

кочещия ручей, а надъ тъхъ цъвтятъ и 
ухаятъ шипки. 

Минешъ ли „Момина скала" и дой. 
_L\ешъ ли до „Тинтява", нtма вече мжчи
телно нанагорнище! Престой въ плани
ната, продължи по платата, напредвай 
по влажната зеленина на сочнитъ лива
ди, пресtчени отъ тъсни пжтечки! Ни 
шумъ, ци звукъ, тишина ... и спокой
ствие, което постепенно те завладъва. 
Ето че предъ тебе се издига самиятъ 
черни връхъ. Ти си освеженъ, бодъръ, 
изкачвапе1 о ти се струва лесно! Нагоре 
и все нагоре, презъ торфени ливади, 
презъ карамфилъ и незабравки, като че 
стжпяшъ на пружини, презъ вади и ру

чеи - до наблюдателницата, до пирами
дата, на върха! Знаешъ ли, що е да 
нмашъ щастие въ планината? - Да ви
дишъ необятенъ просторъ, който ти се 
открива, да схванешъ всtки връхъ! И 
1·амъ, кждето бури бушуватъ и се за
сръщатъ, да нъма никакво движение на 
въздуха, никакъвъ вътрецъ! Слънцето 
клюма на западъ, обжарва снtжнитъ 
рилски върхове, които сега по-ярко се 

открояватъ на чистото синьо небе. Следъ 
нъколко минути свtтлината е оранжова, 
като че върховетъ трептятъ отъ оран
жови отблъсъци, които бавно минаватъ 
въ свътло-жълто-лимонени. Гаснъе св·вт-

266 

,rикътъ, слънцето потъва задъ Руй, но 
сjападътъ б.1tсти съ сребърна свътлина, 
у,оято се мжчи да засегне юга и се стапя 

Fъ снъrоветt на Мусала! Седишъ пре
хласнатъ. Лилавъ здрачъ лази по върхо
ветt, доближава те и . те обгръща. Не 
мtришь времето. Долу, подъ тебе треп
тятъ хилядитъ свtтлини на града и 
очертаватъ улици, площади. . . Радвашъ 
се на тази нечакана феерия, но се рад
вашъ и затова, че си далечъ и тъй висо

ко! Казвашъ си: ,,Разбрахъ себе си и 
планината, узнахъ БъJrгария!" Въ под
НЕ:бни висини духътъ е свободенъ и бо
дъръ. Ти, който не искаше да се отдt
лишъ отъ градската обстановка, сега се 
стремишъ нагоре, все по-нагоре! 

И при пръвъ случай ето те на Рила. 
.1\'\.ощни борове клатятъ стволи, ти се 
вслушвашъ въ шепотъ и се чувствувашъ 

съвсемъ нищоженъ. Скроменъ туристъ, 
следишъ потоци, водопади, езера, алпий. 

ски растения. Прохлада, свежесть те но; 
си нагоре, все по-нагоре! Мусала те при
ема и ти предлага гледката си! 

Задъханъ отъ възторгъ, казвашъ си: 
,,Стига, узнахъ всичко, рззбрахъ очаро. 
ванието, величието на нашитъ планини и 
собствената си немощь!" Лъхътъ на бо
рова смола те гали, униса. Рила, безкрай
на, необятна, закриляла манастира и насъ· 
презъ 500-годишното робство, те владtе ! 

Отъ Мусалла, казnатъ, се вижда Ду
навътъ. Узналъ ли си Бъ,1гария? Не, до
кзто не плувашъ по водитt му, докато не 
видншъ налtгали узрt.1и снопи, зелени 
бостани и не почувствувашъ мер·1зъ на 
гроздова захарь, която се п~че на слън

цето. Не си я разбралъ, докато не ви
дишъ изrрtвъ надъ Дунава! 

Параходътъ леко те носи - забравяшъ 
всичко; и ти пдуваlllъ по „пжтя на наро

дитt". Но наведнажъ еква младежки 
хоръ! ,,Тихъ бълъ Дунавъ се вълнува, 
весело шуми!" Та ти си на Козлодуйския 
брt,rъ ! Зелена горичка - 201 дръвчета 
ти спомнятъ момчетата и войводата и 
страшния и nеликъ nодвиrъ, извършенъ 

за тебъ, за менъ, за всички ни! За тъхъ 
си спомняшъ, родени въ нашата земя ху

бава. И казвашъ си: ,,добре, че дойдохъ 
~а те видя, почувствувамъ, р а з б е р а и 
обикна повече!" 

Не стига ли? И още що? 

- Морето! Остава да чуешъ плъс-ька 
на вълнитъ, да видишъ борбата имъ,! 
Едната иде, бърза, настига другата и я 
поглъща . . . Бушува, реве, блъска се, 
взема жертвитъ си, а утре е спокойно, 
п1адко като езеро! Но накжде, за да те 
обикна и позная повече? 
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СКИТ13 СВОБОДНИ! 

Въ влъзлиятъ въ сила отъ 1 септемврий т. r. наредба-законъ за 
държавнит1; привилегии, акцизитъ и патентитъ (печатанъ въ ,Държавенъ 
вестникъ •, бр. 196 отъ 1. IX. 1936) се изброяватъ всички предмети и стоки, 
които подлежатъ на акцизъ. 

Скитъ не фигуриратъ като обектъ на акцизно облагане никжце въ 
закона и тъй като той изброява изрично предметитi,, които подлежатъ на 
акцизъ, следва, че от ъ 1 с е п т е м в ри й т 1, с ж с в о бодни от ъ 
акциз ъ. 

Това личи и отъ чл. 556 на сжщия наредба-законъ, който гласи, че 
,дължимиятъ и неплатенъ акцизъ върху скитъ въ употръбление се събира 
на общо основание" и което - тълкувано като прехоцна наредба - значи, 
че се дължи стариятъ акцизъ на онъзи ски, които презъ изтеклата зима 
еж били декларирани като намиращи се въ употръбление 

Съ това се слага край на тжжната история около прословутия ски
акцизъ. 

Единствената забележка, която можемъ да направимъ по този случай е: 
Слава Боrу! Разумътъ е надцълялъ. 

- Въ Варна, за да се убедишъ, че нъ
ма бръrъ по.ми.1ъ и по-приятенъ; на носъ 

Емине - да видишъ, какъ Хе~1усъ опира 
на морето, да почувствувашъ въ екота 

му она3и с,1авна епопея - Шипка - за 
която по-често трt,бва да се питаме, да.1и 
С~!е ДОСТОЙНИ. 

Несебъръ, древна Месемврия, ,1зпъ;r
нилъ историята ни съ с.1ава ! Незабрави,ш 
еж горещитt, пt,съци на твоя плажъ! Ко. 
rато Европа още спt,ше и нtмаше исто
рия, тукъ, по тt,зи славни бръгове цъв
тъха и Одесусъ, и Аполония и Месемврия 
- станции по Пli'iTЯ на е.1инското разпро

странение по брt,говетt, на ЧернQ 1,,юре! 
И по на. юrъ по бръга, все надо.1у, да ви
дишъ нашитъ фиорди! Нова изненада! 
Планина, въ подножието на която бучи 
и се пъни винаги неспокойното тука ~ю-

ре. То нах.1ува, нав.1иза въ устието на р. 
Ропотамо така, че не познавашъ, нак1i'iде 
е течението! Не жали трудъ,· върви на
горе по рt,ката! Ще настжпишъ въ при
казното царство на воднитъ лилии, кои
то, като го:i'БМИ топки ледъ плуватъ надъ 
зеленикавата отъ отражения вода, надъ 

ш~рството на руса:1кип. Не може да се 
опише тази красота, поставена въ рамки

тt, на зе.1е1шт'&, об:1и скатове на Стран
джа. Тихо е. Иска ти се да доJювишъ 
звукъ, пъсень, да чуешъ хайдушкия rласъ 
на Анrе.1ъ войвода, подетъ отъ Странджа. 
баиръ, да разберешъ живота и копнежа 
на българина презъ въковетъ. 

И тогава да кажешъ: ,,Познахъ Бъл
гария и ню1t.рихъ себе си!" 

А. Монеджикова 

К!>АСОТАТА И ТУРИЗМА 

Всt,ки день многократно ние изгова
ряме думата красота. Не всъкога, обаче 
я слагаме на ~1ъстото, което отговаря на 
нен и невсt,кога можемъ да си дадемъ 
ясна и точна с:.1·!;тка за красотата и д;;, 
изживt,емъ истинската сдадость, която 
тя ни поднася. Въ сивотата на ежедне
вието, ние изживtваме ыоменти на на
слада, предизgикани отъ дадено движе

ние, картина - пейзажъ, музика, пъене. 
Не всtкога разбираме, обаче тия 1юмен
ти на наслада, които Cli'i стимулъ и про

дуктъ на красотата. Безъ красивото, жи
вотътъ би заприличаJ1ъ на до.11ина отъ 
която долитатъ само вопли на скръбь и 
сълзи. Голt,~шятъ познавачъ на човt,ка 
и душата му, великиятъ русинъ - До
стоевски казва: ,.Красотата ще спаси 
свъта". А подъ понятието красота той 

разбира Боrъ, защото красотата е един
ность, ритмусъ, съзвучие, хармония. А 
Богъ е съвършенна, абсолютна хар. 
мания. 

Хората ще бждатъ доволни и радостни 
тогава, когато тt,хнитt, пост,;шки и про. 
яви cm красиви т. е. въ единность, въ 

хар~1ония съ В1i'iтрешния имъ гласъ 

съвестьта. Ето защо ние трt,бва да се 
стре1,,1и:.1ъ къмъ тая хармония. Така ще 
юшравимъ нашия животъ красивъ и пu

степенно ще облагородяваме нашата ду
ша, до като се приобщимъ съ абсоюот
ната хар:.юния - Бога. 

Природата е неуморимъ и неизчерпа-
01ъ rворецъ на животъ и красота. Въ 
времето когато нейнитt, стихии затих
ватъ, тя ни разкрива то,1кова много 

о,1айни пре,1ести. По.1ска или п,1эн,шска 
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панорама, необхващаща съ поrледъ да· 
лечина въ синевата на неизr,'!едния про. 

сторъ, пораждатъ възвишени трепети и 

емоции. Тиха звездна вечерь, лу,,на 
1ющь, слънчевъ залезъ край морето или 

въ планинскитt. хребети, каратъ човt.ка 
да почувствува крас·1вото, хармоничн.J· 

то. Ручей и край него проснатъ orpo. 
менъ пъстъръ килимъ о гъ ароматични 

цвt.тя и треви, лt.тна вечерь съ изrрt.въ 
на луната, потокъ презъ пролt.тна ве
черь, който съ своя ромо.'lъ акомпано1ра 

дуета на два славея, извикватъ у човi,
кз благородни мисли и чувства. Планин
ски Еъохове загънати въ сивия воалъ на 

МЪГ,'12Та ИЛИ ЗаКр!1ТИ ОТЪ б ВЛа Снежна 
покривка - всичко въ живата природа 
е красиво, омайно, пленително. Приро· 
дата е изтъкана само отъ красоти. Ето 
защо когато човt.къ се намира въ тi,
сенъ допиръ и единение съ нея, подъ 

uъздействието и, ще развива своя усет-ъ 
и облагородява нак.,юноститt. си. 

Христо П. Христовъ 

ТУРИСТИЧЕСКА СТОПАНСКА ДЕйНОСТЬ 

Туристическитt. организации, подпо. 
могнзти отъ своит·в съюзи не веднъж ь 
еж доказзлн, че тt.хната дейность е отъ 
естество да радва, а сжщевременно и 

да ползува обществото. Тази имено тt.х. 
на проява ги прави симпатична и вдъх

ва онова довt.рие, което тt. заслужено 
иматъ. 

Не бt.ше много отдавна, когато на 
1уризъма се rJreдaшe като на движение, 

което задоволява само прt.китt. изпъJI· 
нитtли на това „удово,rствие". Дне~ь. 
обаче ние виждаме, че туризъма се на
.11ага като една обществена необходи
мость, която ползува цt.лото общество. 

Туристическитt организации обеди-
нени въ своитt. съюзи, днесъ с;у; единъ 
мощенъ лостъ на прогреса, които про

веждатъ задачи високоблагородни. Ето 
защо ние трt.бва да гледаме на това 
движение съ особена симпатия и да се 
стремимъ да го подкрепш1е морално и 

материЯJrно въ неrовитt. прояви. 
Особено отъ значение се явява въ ту

ризъма неговата стопанска дейность, 

която ще изиграе rолъ:1-1а ро.чя за мате
риялното съживяване на нацията ни. Не
ка за примъръ въ това отношение да ни 
послужатъ многото западно европейски 
страни, които поставятъ туризъма на 

първо мt.стс и съ това еж сдобиш1 име
то на голъ~~и обекти, които трt.бва да 
б;у;датъ посетени. И действително тамъ 
приходитt. отъ посещението еж оть ro-
• 1t.мo значение за странит-в и~1ъ. 

Естествено е разбира се, че редомъ 
съ това н удобствата на съобщение, хо. 
телаерство, прехрана и проч:,е с;у; би 1Н 
първитt. грижи. 

Съ какво повече могатъ да се rop. 

деятъ тt.зи страни отъ насъ въ красота
та на природата. Нима ние нt.маме див
но красиви мt.ста, пръснати изъ цt.лата 
ни страна. Нима нашитt. рt.ки и балкани 
не представляватъ онази омайна карти
на, която виждаме въ рекламнитt. албу
ми на много западно европейски страни. 
Нима нашитt. краймория не еж много 
добри за създаване на морски курорти? 

Всичко, съ абсолютно всичко ни е на
дарила майката природа. Остава само 
ние да ro направимъ достжпно за чуж
ди и наши туристи и гости. Нека създа
демъ удобства въ всt.ко отношение и 
ние съ · rордость ще поканимъ чужден

цнтt. да дойдатъ и · се любуватъ на ху
бавата ни природа. 

Ето тукъ азъ виждамъ rолt.мото зна· 
чение на туристическитъ организации, 
които съ себеотрицание се мъчатъ да 
пробу дятъ общественото съзнание и на

правятъ онова, което ние сме проспали, 

за да ro дадемъ на човt.чеството въ 
фор~1а на наблюдение, поука и у довол. 

ствие. 

За съжаление, обаче, нашитt. тури. 
етически организации еж толкова слаби 
материя .чно, че тt. не моrатъ да напра
вятъ повече отъ онова, което правятъ 

съ своитt. крайно оскждни срt.дства, но 
тt. вършатъ геройския подвигъ да при
учатъ обществото, което съ общи усилия 
да изгради благоденствието на хубавата 
ни стоана . 
не· е .ш наистина крайно вреые дър

жшзнитt, ни ржкоководите.1и да осъз
н:;ят1-. значението на този подвиrъ и да 

ги подпомоrнатъ? 

Г. Малчевъ 

Следвашиятъ брой 10, последенъ отъ настоящата година XXVIII на списанието 
• Български туристъ", ще излt.зе точно на 1 декемврий. 

Умоляватъ се всички клонове, I<оито има да връщатъ непласирани книжки отъ 
настоящата годишнина, да сторятъ това най-късно до 25 ноемврий т. г. едно заради удоб
ство на приключване годишнината и второ, за да може Ц. Н-во да изпрати отъ тъзи 
повърнати екземпляри на онtзи клонове, които поради изчерпване на изданието, не еж 
получили нt.кои книжки. 

Следъ изтичането на този срокъ не ще бждатъ взимани подъ внимание никакви 
други рекламации. 
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l<ОНГРЕСЪТЪ НА АСОЦИАЦИЯТА НА СЛАВЯНСКИТ'В ТУРИСТИЧЕСКИ Д-ВА 

Презъ днитъ 22-25 августъ въ Со
·Фия се състоя IХ-я конгресъ на Асоциа
цията на славянскитъ туристически друже
ства. Съгласно оповестената програма 
(вж. бр. 7) на конгреса бъха представе
ни : Полското Татранско дружество - г. 
nроф. В. Гьотелъ и И. Столфа; клуба на 
чехословашкитt, туристи Д-ръ К 
Хлавка; Федерацията на югосJ1авянскитъ 
планинарски дружества - Д-ръ Фр. То
миншекъ и Д-ръ Зл. Пребгеъ и Българ
скиятъ туристически съюзъ - Н. Га,1-
·човъ, Ив. Раевъ и Д-ръ П. Пъевъ. 

Конгресътъ се откри на 23. VШ въ 
-салона на Търг.-Инд. камара съ речь 
отъ председателя г. Галчовъ, следъ кое
то поднесоха поздравления представи

те.JJИ на . М-вата на просвътата, зем.тrедъ
лието, на кмета г. Ивановъ, на Ю. Т. С. 
и др., както и отдълнитъ шефове на де-
11егации·тъ. 

Конгресътъ из п р а т и поздравителна 
телеграми до държавнитъ глави на сла
вянскитъ с1 рани, следъ което г. проф. 
.Д-ръ Гьотелъ реферира върху нац..~о
налнитъ паркове и бранища. 

Конгрссътъ изслуша и прие док,JJади
тt, на от дълнитъ съюзи, очерта бil'iде
,щата дейность на Асоциацията, като 
изказа особено желание за създаване на 
туристически конвенции между отдълни
тъ славянски държави И' реши специално 
-издаването на общо списание, което да 
се списва на 4-тъхъ езика. 

Следъ· избора на нова управа на Асо
циацията въ съставъ: председатель -
.Д-ръ Р. Кетнеръ, подпредседатели 
Ив. Раевъ и Д-ръ В. Гьоте.1ъ, секретарь 
- Ед. Бринда, касиеръ - Д-ръ Сто.1фа 

и членове - Д-ръ И. Хразе, Д-ръ Фр. 
То~шншекъ, Д-ръ А. Брилей, Д-ръ И. 
П.Ретнаръ, Б. Романшекъ, Н. Галч~въ и 
Д-ръ П. Пtевъ. Конгресътъ ,опредъли 
Прага за мъсто на Х-я конгресъ презъ 
1938 г., когато и ще се празднува 50-го
дишнината на клуба на чехословашкитъ 
туристи. 

Делегатитъ на конгреса бъха посрещ
нати радушно отъ всички туристически и 

славянски сръди въ столицата. На го
ститъ въ недъля, 23. VIII. бъ даденъ 
объдъ отъ д-вото „Славянска беседа", 
cil'iщaтa вечерь У. С. на БТС даде бан
кетъ на своитъ гости, а Столичната об
щина даде голъма вечеря въ понедъл
никъ, 24. VIII. въ „Юнионъ Паласъ". 

Въ понедълникъ . гоститъ направиха 
з;:~друженъ излетъ до хижа „Алеко" въ 
Ви'Гоша, т дето бъха сърдечно поздрЭi· 
вени отъ председателя на „Алеко", Д-ръ 
П. Пъевъ. 

Нъкои отъ гоститъ, следъ закриване 
на конгреса се отправиха на излети въ 

Рила. 

Цълиятъ столиченъ печатъ отбелъз
ваше съ даскави думи дълото на Асо
циацията и вземаше участие въ нейния 
софийски праздникъ. 

По сдучай кон г р е с а, БТС издаде 
специаленъ брой 7 на списанието „Бъл
гарски туристъ", посветенъ изц·l;ло на 
с.1авянския туризъ~1ъ и съдържащъ ста

тии за планинитъ и туризма въ Подша, 
Чехославия, Югославия и България. 

IХ-ятъ конгресъ на Асоциацията заяк
чи още повече връзкитъ между предста 
вите.1итъ на с.1авянския туризъмъ. 
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t Июн. КУРТЪ ХЕРБСТЪ 
Високо въ Витоша, въ дъното на Дра

галевската ръка поr ледътъ опира върху 
uъзседналитъ се единъ други сиенитни 
к~·по .'IИ на Куминитъ. Въ могжща линия 
се откроява отвесътъ на тъхнитъ из rоч,ш 
стени върху нестопения още прол·в r ~ть 
снъгъ на циркуса. Зимата ревнив·:> пази 
ТОВа ценно K?t'iTЧe на Витоша ОТЪ масови
ТЪ посещения и тука - както и върху 
t зrочната стена на Резньоветъ - погJ1е
дътъ бива прикованъ върху отвеса, импо
ниращъ съ размъриrъ си всръдъ плюшн
ската посоtдсrаеность на око.1ностьта. 

Топmп:t, дни на <'Iътото и пролътьта 
примамиха въ тия к;r,тчета на Витоша 

всички, които търсяrъ ПJiанинарското раз

нообразие и r1aca на самата п .1ани11а. 
Така навремето си въ малката доJiинка 
на Куминитъ за пръвъ шr1ть бt, опънато 
вжжето, а ма1ко по-късно тукъ се чу пъ

rеньта и на жеJ1ъзото отъ кукитt и пи
ронитъ. Въ едно кжсо време почти всич
ки скаJIИ на двата комина опознаха чо

вtка въ .1ицето на бъ.1гарския пJiанинарь 
и нему оставаше само да при.1ожи при

добития върху тtхъ опитъ и върху от
веситt на гол·вмата п.1анина. Тия малки 
витошки скаJiи станаха катерчни терени 

за софийскитъ планинари, гдето по всчч
ки правИJ1а на а.шинизма се изучваше не

говия отрасъ.1ъ - катеренето по отвеса. 

Върху североизточния трижгъJiникъ 
на доJiния Куминъ се прострt на 20 сеп
темврий т. г. онова съкровено желание на 
м.1адия п.1анинарь Хербстъ, което напр ·в
rа духа на много негови съмишленици -
да се достигне върха по неотъпкания 

пжть. Може би неговата малка опитность 
е биJiа насмtшливо порицана отъ опит
нитt съ сжщия жарь, както и гръмоглас
но осждена отъ разума на всtкидневие
то. Но .1ухътъ на младия планинарь м.'i\ч
но ще бi'ilдe откжснатъ отъ гладката сте
на, по която се пързаляше неговото тtло 
и двата малки з?ilбера, които отказаха да 
задържатъ ~ърху себе си пръститъ на 
отмаляващитъ му р;,ще. 

Добре би б_ило по този поводъ - поне 
отъ пиететъ къмъ литналия духъ на мла

дия планинарь - нашитъ вестникари да 
се откажатъ отъ жестокото си намtрение 
да правятъ отъ всъко нещастие сензация 
и да откриватъ самоубийство тамъ, к;r,
дето духътъ е искалъ да изведе тtлото 
къмъ свtтъ.1ъ животъ. Д-ръ Л. Т. 

НОВЪ КЛОНЪ НА Б. Т. С. 
На 3. IX. 1936 г. въ Неврокопъ една 

група граждани еж положили основитt, 
на ююнъ отъ Б. Т. С., който е прш~тъ 
отъ Ц. Н-во на съюза. Поздравляваме 
1-ювитt ратници за туризма и по този 
случай даваме статия за Неврокоп :,. 
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ПЛАНИНСКА СПАСИТЕЛНА СЛУЖБА 
Българската планинска спасителнаа 

служба започна въ края на месецъ септем
врий своята подготвителна работа. Ми
налата година службата бt, почти преус
тановила своята работа. Редовни спаси
телни команди не се изпращаха, понеже 

наложения върху скитt акцизъ бt па
uализиралъ живота въ планината. Все 
пакъ и при малко станадитъ планински 

инциденти еж се притичали въ помощь. 

членове на спаситеднитъ команди, които., 
въпрtки наложената отъ акцизната 
власть прtчка, продължаваха редовно да 
излетуватъ и да вършатъ по свой соб

ственъ починъ благородното дъло на 
п.1анинската спас!пе.лна служба. 

Едно отъ първитъ тазгодишни начи
нания на службата е уреждането на трк 
модерни планински аптеки, които еж по

ставени на хижитt: Алеко, Кумата и МО ·· 
мина скала. Аптекитt съдържатъ всички 
:rъкарства, превързочни материали и ме
дицински пособия, които C?i\ необходими 
за даване бърза и рационална медицин
ска помощь. Набавени Cii'i и нужднитъ . 
инструменти, барабани съ стериленъ ма
териалъ, копринени конци, етеръ и пр . 

Въобще, инвентара на аптекитt е под
реденъ по начинъ, щото при крайна нуж
да да не липсва нищо · за извършването 
на една неотложна операция въ самата 

хижа. Разбира се, всичко това изчерпа, 
оск?ilднитъ ср·вдства на Спасителната· 
служба и Изпълнителния комитетъ започ
на д-а прави пот?i\ПIШ предъ нtкои офи
циални учреждения за материаJrно под

помагане на службата. 
Като предстоящи инициативи, могатъ 

да се споменатъ следнитt: 
1. Уреждане подобни планински аптеки, 

въ нtкои мноrопосещавани хижи на Ри
ла, Родопитt и Пиринъ. 

2. Учредяване секции на Спас. с.1ужба 
въ нtкои градове, които служатъ като 
изходенъ пунктъ за многопосещавани 

rчанински обекти напр. Самоковъ, . 
Дупница, Банско, Кюстендилъ и пр. 

3. Сliабдява,1е нъкои планински пунк
тове съ носилки, спасителни шейни, в;ь
жета и др. пособия, необходими за из-
r;ършване спасителни акции. 

Д-ръ Б. х. Стамовъ 

СКРЪБНИ. - Настоятелството на Кар
.1овския клонъ „Юмрукъ Чалъ" отъ Б. Т. 
С., съобщава за кончината на дългого
дишния членъ отъ контролната комисия 

,:а дружеството Дечо Коларовъ. Въ не
говото лице, клонътъ губи единъ отъ ос
новате.1итt си, който непрек?i\снато до, 
1 ,рая на живота си живо се интересува

ше отъ всtка дружествена проявс1. 



СЪЮЗЕНЪ ЖИВОТЪ 

Новото Централно Насl'оnтелство на 
Българския Туристически Съюзъ е нзда
.Jiо своето пърnо окр;у;жно № 521 отъ 
1 септемврий т. г. до клоноветt. си. Съ 
,с,кржжното еж повдиrЕати въпроси oкo

.JIO бждещата проrµама, която Ц. Н-во 
иска да проведе прrзъ идущата rодана, 

:а именно: на първо мt.сто една творче
ска дейность за хижестройство, пжтища, 
~1аркировка, спални, излети и пр. въ пла

.нината - после културЕо-просвt.тна дей
ность по селищата - стегната организа

ционна дейность въ клоноветt. за ~ршз
.Jiичане на колкото се може повече чле

нове-туристи въ съюзнитt. редове и, най
после, обмислянето на една социа1шо-
11омощна дейность за съюзнитt. членове. 
Наредъ съ тая програма, подчертанъ е 
дебело и поетия новъ лозунгъ - о б е
динен и ето на в с и ч ки тур и с ти

ч е ски и планинарски сили въ 

у с л у г а н а о б щ от о ту р и с ти ч е 
-с к о д t. л о в ъ с т р а н а т а. 

Срещи 
На 3 и 4 октомврий, по инициатива на 

.Ц. Н-во, еж се СЪСТОЯдИ СЪВМЪСТНt1 ттз
лети-срещи въ следнитt. мt.ста: 

1. Въ хижа „К. Панайодовь" въ Рила. 
Лрисi'i'iтствували еж излетници отъ кло
.новетt. въ Кюстендилъ, Пазарджи[{ь, 
Пловдивъ, Лжджене и София - ::>бщо 
около 40 души. Отъ страна Ц. Н-во е 
nрисжтствувалъ председателя г. Ив. Р.~
€Въ. Излетътъ е мш!алъ най-весело, l{ато 
между другото, вечерьта еж били р;~зм·1',
нени най-непринудено мисли и мне:.ыя и 
върху н·tкои актуелпи съюзно-организа

-ционни въпроси. На 4. Х. т. г., въпрt.ки 
неблагоприятното време, е направено из-
1<ачване до вр. ,,Равни ЧаJrъ" и „Бе.11-
мекенъ". 

2. Въ хижа , ю~1рукъ-Чалъ", на БаJ1-

кана. Присжтствували с~ излетници о гъ 
Карлово, Пловдивъ, Сопотъ и Кли:ура. 
Отъ страна на Ц. Н-во е присжтству;зс1лъ 
съюзниятъ секретар1, В. А. Радевъ. Сре
щата е минала задушевно, но изкачване 

до вр. ,,Юмрукъ-Чалъ" не е могло да 
стане, поради крайно неблагоприят юто 
време. Въ срещата се е говорило за от
криването на новопостроения високопла

нински заслонъ подъ вр. ,,Юмукъ -Чалъ", 
което ще стане още тази есенъ, по

късно, а така сжщо и за единъ общъ 
излетъ на клоноветt. презъ идущето .11t.
то по случай събора въ Севлиево . 

3. На хижа „Узана" въ Балкана. При
сжтствували еж клоноветt. отъ Габрово 
и Севлиево (единъ представителъ). Отъ 
страна на Ц. Н-во е присжтстзув.з'lъ 
съюзниятъ подпредседателъ г. К Кироs ъ. 
Групата, въпрt.ки .'!ошото време, е на
правила излетъ до хижа „Мазалатъ", ,)тъ 
кждето се е спуснала къмъ Габрово. 

Такива излети Ц. Н-во проектира да 
се направятъ по-нататъкъ и въ други 

съюзни хижи изъ планинитt., тъй като по 
този начинъ се манифестира както идея
та и дt.лото на Б. Т. С. 

Клонъ „Планинецъ" - София 
По традиция всt.ка година, въ на,1а

дото на м. октомврий, клонъ Планинецъ, 
празднува деньтъ на хижата сн въ Ви
тоша. Сжщо и тази година П.1анлнци, на 
4 октомврий, отпразднуваха на хижаJ а 
си денътъ ir. 

За случаятъ, бt.ха поканени, и при
С?fiтствуваха, много туристи и съмишде

ници на клона, отслужи се водосветъ отъ 

младия попъ на с. Владая. Импровизqра 
се хоръ за водосвета. Секретарьтъ на 
KJioнa г. Н. Петровъ, очерта историята 
на хижата и държа прочувствено С.'!ОВО 

на прис;у;тствуващитt. да подкрепятъ дt-
лото на Пзанинци за успt.ха на 
родния туризъмъ. Приветствия се 
из1,азаха отъ клона „Момина ска

ла", отъ Ю. Т. С., отъ клона „Хе
мусъ" при Б. Т. С. отъ с. Надеж
да и други. Хижата бъ доста по-

. "\ сrтена, въпрt.ки <1юшото време. 
( ! \ Клонътъ благодари на всички, 

които се отзоваха на хижата за 

праздника й, а сжщо и на дари
телитt. отъ спортния магазинъ 
,,Факторъ" за хубавия даръ, 
отъ който се нуждаеше хижата, 

и за воднитъ дарения отъ други. 

Хижа "Планинецъ 11 - Витоша 

27:1 



. 
Деньтъ на „Селимица" 

На 13 септемврий н. г. пернишкитъ ту
ристи отпразднуваха тържествено своя 

,.День на Селимица" патронниятъ 
праздникъ на едноименната хижа. 

Въпръки не много хубавото време, 
тукъ се бъха стекли многобройни посе
тители - надъ 1000 души отъ София, 
Перникъ и Радомиръ, между които личе
ха председателя на Б. Т. с;. ,;· Раевъ, ед
на голъма група „Алековци , представи
тели на др. софийски клонове и др. 

Съгласно оповестената програма отъ 
настоятелството, сжбота вечерьта бъ уре
дено „туристическо увеселение", като се 
запали традиционния огънь на поляната 

предъ хижата, кждето се извиха кръшни 

народни хора и сръдъ специалния фейер
·Реркъ - ракетно освътление, пъсни и 
декламации, веселието продължи до къс

но презъ нощьта. 

На другия день, точно въ 10½ ч., се 
извърши молебенъ отъ Негово Преосве
щенство епископъ д-ръ Кирилъ Стобий- . 
ски, въ съслужие съ други двама свеще

ници. Следъ молебена първи произнесе 
възторжено слово за туризъма епископъ 

д-ръ Кирилъ като благослови всички ту

ристи. 

Следъ него държаха приветствени ре

чи г. г. Иванъ Раевъ, председатель на 
Б. т. С.; Мойсей Сжбевъ, отъ страна на 
Софийския клонъ „Алеко". Туристътъ 
Захариевъ отъ юношеската секция „Op
Jreтa" поднесе на хижата единъ подаръкъ 

отъ кухненски прибори. На край предсG
дателя на пернишкия клонъ, инж. Броксъ 
благодари отъ името на перничани на 

всички присжтствуващи за честьта, коя

то направиха съ посещението си и откри 

веселата часть. 

Следъ объдъ тържеството се превър
на въ съборъ, на който присжтствуваха 

множество селяни отъ околнитъ села. 

„Алеко" - София 

Красивитъ ОК•ОЛНОСТИ, отличният-ь бю
фетъ и удобниятъ шосеен ъ пжть до 
хижа „Алеко" привличатъ годишно де
сетки · хиляди посетители отъ всички 

обществени слоеве , - любители на пла
!-!Ината, а особено гол·вма часть отъ со
фийскитъ чуждестранни дипломати и 
презъ скиорския сезонъ. 

По тия причини, настоятелството на 
Соф. клонъ „Алеко" отъ Б. Т. С., въ же
ланието си да създаде всички удоб:тва 
на гоститъ, е изработило правилникъ за 
доброто стопанисване имотитъ на клс>на, 
инсталиране електричество при хижа·та, 

украсата на хижата и заслонитъ и съз-
- ,;.;аване условия за приятно и удобно го-
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стуване при най-много посещаваната хи
жа . ,,Алеко". 

Реализирането на горната програмm ~ 
възложено на специалния стопански ко

митетъ, който устройва редовно дежур-
ство при хижата и се е конституира.;rъ, 

както следва : председатель - Л. Нико
ловъ; секретарь -- Мойсей Сжбевъ и1 
членове: Д. Парлапановъ, Ат. Янковъ,. 
Ив. Митевъ, Кр. Димовъ, М. Димитра
ковъ и Ив. Павловъ. 

Изъ живота на нлоноветъ 

По една хубава tрадиция отъ редицаt 
години, клонъ „Безово" въ Асеновградъ. 
устройва излетъ до в. ,,Безово". Тази го
дина праздника бъше на 27 септемврий; 
~ Кръстовдень и бъ отпразднуванъ по 
най.тържественъ начинъ. На върха би
де поставена паметна плоча за покой

ния Хр. Пашковъ - пръвъ председател~ 
и ,основатель на клона. 

На 20 септемврий Великотърновски,r 
клонъ „Трапезица" е устроилъ среща ме
жду клоноветъ отъ Габрово, Г.-Оръхови
ца, Д. Оръховица, Дръново, Елена, Плач
ковци, Тр·ввна, Търново и Севлиево въ 
rp. Д9ъново. На срещата не е даденъ 
официаленъ характеръ, а цельта и е са
мо да опознае и сближи членоветъ от·~ 
съседнитъ клонове и по този начинъ да
се създадатъ благоприятни условия за 
бждещи по-чести конференции. 

На 9 августъ т. г. Тетевенскиятъ клонъ 
,,Веженъ" е отпразднувалъ тържествено, 
и весело праздника на хижа „Веженъ". 
На праздника е била открита новопо
строената телефонна линия, която свър
зва хижа.та съ града и метеорологическа. 

та станция къмъ хижата. 

На 23 августъ по случай годишнината 
отъ откриването на хижа „Царичина" 
Клисурскиятъ клонъ е устроилъ тради
ционния си излетъ до хижата. 

Дръновсниятъ нлонъ „Бачо Киро" е
отпразднувалъ най-тържествено освеща

ването на туристическия домъ въ града 

имъ. Отслужена е панихида за патрона 
му Бачо Киро, за дарителя му Никола П. 
Мушановъ и за всички починали членове· 
на ·клона. Гражданството е проявило го
лъмъ интересъ къмъ дълото на туризма 
и масово е посетило праздника. 

На 23 августъ Кюстендилскиятъ клонъ 
,,Осогово" е устроилъ градинско увеселе. 
ние въ читалищната градина. 

Харманлийсниятъ нлонъ „Родопи" е 
развилъ усилена излетна дейность. Посе
тени с;у;: Пловдивъ и Бачковския мона
стиръ. Опредълени еж и залесителни из
лети, благодарение на които еж заса
дени 800 дръвчета. 



Есень въ полето Снимка Ник. Ив. Божиновъ 



Вр. Сколионъ 

олимпъ 

д-ръ Л. ТЕЛЧАРОВЪ 

Впе•rллението отъ планинитt t най

силно въ деня, въ койт) би'Затъ съзерцз

вани въ цtлата си височина отъ политt 

до върховетt, когато поrледътъ рови въ 

!'Ънкитt им-., да надучка линията, водеща 

нагоре, по която понататъкъ двиrателни

т-1:, апарати сливатъ желанието съ изпъJr· 

нението. 

На д-ръ Шар11нковъ и на мшъ лип

сеаше тоя романтиченъ моментъ отъ на

шето олимпийс'<о предприятие и ние с" 

свито сърдце се прощавахме съ спжтни

ц,~тt, си, напускащи подъ проливенъ 

дъждъ влака въ спиркитt на доJ1ината 

Темпе и Солунския заливъ, не можейки 

да различимъ около себе си нищо дру

го, освенъ семафоритt и силуета на га

ритt. 

Въ лtво отъ насъ въ една малка иви

ца виждахме само морето, сюжетътъ, 

който привличаше нашитt спжтници. Ни

кой отъ тtхъ, обаче, НЕ гледаше пре:;-::. 

прозорцитt на влака тъй глупаво както 

насъ пrоливния дъждъ въ противната 

страна на морето, очаквайки отъ тамъ да 

изпъкне силуета на дреаната планина на 

боговетt. 

Дъждътъ постепенно утихваше, кога· 

то ние се измъкнахме надъ селото Лито-

хоронъ къмъ Ставросъ, откритата пло

щадка на която за пръвъ пжть постави 

въ нашия пr.,гледъ комбинацията на пла

нината и морето, между чийто мощн,1 

влияния се провличаха гмсти воали отъ 

обJiаци, разкжсвани само тукъ-таме, за .::а 

нп дадатъ предговора на оня образъ за 

Олимпъ, който не ма.1ко е третиранъ въ 

митологията. 

Високо надъ 2000 м., между разхвър

;~янитt провизии и снаряжения, ззвити въ 

нашитt чували, въ ранната студена утр.1 · 

на, ние въртимъ тtлата си, съвсемъ не 

с,тъ колебание, кое да предпочетемъ за 

съзерцание - морето или издигащи;тъ 

се предъ насъ камtнни масиви, а отъ чи

сто практическото съображение на удоб

ство аърху неумолимо коравата варови

ков.:1 скала. Въ неп като че ли бt нз-

1,ристаJiизирала студената апатия на от

.:1авна презр·внитt олимпийски богове 

къмъ нахалното човtчество. 

Олимпийскиятъ день, отраз1:нъ въ 

водитt на Солунския заJiивъ, ни посрt:щ

на въ пълно снаряжение върху !'О.литt 

скалисти тераси на Зонапия, въ лавин

нитt rжнки на която се гушеше огромно 

количество снtrъ, изпъкващъ съ особе

ното значение на необходимость въ го-



рещата атмосфера на карета. Провизи

раме се съ ценния продуктъ и бавно се 

измжкваме къмъ скалистия хребетъ меж

ду Сколио и Скала, забулени въ по-ru

лtмата си часть отъ гжсти облаци, из

,'!изащи на кълба отъ голtмия каззнъ ., 
прехвърлящи хребета, отгдето спокойно 

се разстилатъ надъ Миара и Мегали Гур· 

на, за да потжнатъ въ горитt на юж

ния Олимпъ. 

Докато азъ стояхъ съ забитъ въ мъг

литt погледъ по направ,1ение на висо

китt върхове, Шаранковъ измъкна ней

де изъ мъглата единъ високъ, строенъ 

каракачанинъ, чиято завита пастирска 

гега нахално завираше своята обяснитtсJt· 

на роля въ класическитt, езикови позна

ния на моя сnжтникъ, романтичната про

блема на когото засега не бt друга ос

венъ нжде, какъ и за кош<о време. Ви

сокъ, снаженъ овчарь, той ни гледа 

съ добродушния си погледъ, усмихва 
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Снала, Пантеонъ и Зевсовия тронъ 

ни се, сипва ни отъ матерката си млtко, 

вади кукурузенъ хлtбъ и ни предлага да 

ядемъ - въ Юi'ico време ние сме един

ственитt. му и най-добри приятели. Въ 

планинитt това често се случва съ оби

тателитt., когато тt еж малко. 

Отправяме се за Скала. Са,10 отъ 

време на време всрtдъ мъглата се очер

тава линията на върховото било. Вср·!щъ 

бtсната облачна атмосфера, ние СЕ. ста· 

раемъ единствено да налучкаме своя 

пжть къмъ Пантеона на Олимпъ. Едно 

приятно изкачване по скалитt, което не 

може да се означи като катерене, ни из. 

веде въ кжсо време на върха Митика, 

или Пантеонъ, отшпийския доминантъ, 

стоящъ 2917 м. надъ морскитt вълни, 

които къпятъ политt му. Митика стърчи 

самъ всрtдъ облацитt, корон::>ванъ съ 

две каменни камари, въ подножиио на 

които се гушатъ нензбtжнитt за вс?.ка 

по -модеренъ алпийски връхъ бутилки, 

чието суетно съдържание - ви.штни кар

тички - оживt.ва фантазията на посети

теля, разочарованъ вече съ първитt си 

стжпкн върху върха отъ чара на митоло

гията. 

Часътъ Е 11. Обл;щитt се снишаватъ 

II единъ по единъ се откриватъ Стефани 

- Зевсовия тронъ, понататъкъ Порта, 

Тумба и Св. Илия на северъ, на югъ виж

даме гордия Ско.лионъ, потапящъ отвес

нитt си склонове въ пр2сnитt на голtмия 

казанъ, задъ него всрtдъ разкжсаната 

облачна завеса се подава хрЕ.бета на 

южния Олимпъ, започващъ отъ Калоге

росъ и свършващъ надъ Ливадаки. Подъ 

насъ з·!;е оrромниятъ стръменъ кори

доръ, който ще ни отведе къмъ Сте

фани, но ние не напущаме Пантеона до

като на ct: верозаnадъ предъ насъ не се 

IJTKPИ Пиндъ, а на югъ право надъ мо

рето масивитъ на Осса и Пелионъ, учав. 

ст!Защи въ общата планинска съвокуп

ность на тая морска страна. 

Единъ великолеnенъ назжбе;.~ъ хре

бстъ, чиято алпийска стойность вtрвамъ 

често е съблазнява.1а посетителитt, 



Пантеона и Зевсовия тронъ 

свързва Пантеона съ ЗЕвсовия тронъ. 

Ние не се спуснахме по нормалния пжть 

на коридора, преди да се увtримъ въ 

качествата на съединителния хребетъ, 

следъ това слизамЕ бързо въ коридора, 

мжчейк11 се да го наподобимъ на нtкой 

отъ стръмнитt коридори въ Мальовиш

кия дtлъ на Рила, когато неусtтно въ 

основата на коридора мъглитt се раз

кжсватъ надъ цtлата долина Врисула . 

Чакъ до морето като че ли бt прокО ·· 

панъ тунелъ, който да ни посочи цtлата 

амплитуда на масива и неговитt крайно

сти - дълбочината и височината. За ед

но кжсо време ние владtЕхме Стефани 

или Зевсовия тронъ и вмtсто да след

ваме gаправленията на тритt му каменни 

пирамиди, предпочетохме да се занимава

ме съ сЕверозападната стена на Митика, 

обърната къмъ Стефани, чийто варовикъ 

оправд11ваше напълно сходството на 

обекта съ казанската стена на Пиринския 

Елъ-тепе. 

Въ далечината на югозападъ върху 

хребета на Сколионъ още продължаваше 

да ни изпраща своитt поздравителни ви

ковt олимпийскиятъ овчарь, съпроводилъ 

съ погледа си всичкитt ни изкачвания. 

Мога да си представя неговата т;у;га, ко

гато слелъ последнитъ йодJiери, отпр,з

вени къмъ него, и азъ потжнахъ следъ 

приятеля си задъ скалитt на Стефани. 

Бtдниятъ овчарь отдавна не бt видtлъ 

човtкъ и сега Единственитt хора на 

Олимпъ се скриваха отъ погледа му. 

Тъй завърши деньтъ въ високитt, от

дtли на каменния Олимпъ. Единъ правъ, 

изпълненъ съ лавиненъ снtгъ, улей ни 

свали на нtколко минути надъ олимпска

та хижа, чиято врата б·в здраво окована 

отъ туристнчсската организация на Ела

да, тъй че, нито гърмоветt на Зевса, ни

то жезълътъ на Поссйдона, нито шпер

цътъ на наi'!-опитниятъ чикагски ганстерё> 

:,е биха могли да нарушатъ принципа за 

частната собственость на Елиннкосъ 

Орейбатикосъ Синдесмосъ. (Б. р. Гръцки 

планински клубъ). 

Едно отъ най-приятнитt впечатления 

въ тая южна планина CiYi нощитt. 

Всрtдъ разкi'i'iсанитt облаци ние гледах

ме хубаво звЕздно небе. Долу подъ насъ, 

по направление на (пилия и монастиря 

Св. Дионисий единъ грамаденъ облакъ 

е легналъ въ долината и закрива спой

ката между морето и планината. Надъ 

този облакъ се вижда оrненочервЕ ното 

сияние на изгрtваща:га луна и нейнитt. 

отражения далеко въ залива. 

Ясенъ день смtни лунната нощь и за

мъглнва короната отъ свътлини, блtщу

кащи въ далечината, наредени като би

СЕ ри край Солунския заливъ - първитt 

СJiънчеви лжчи зачервяватъ варовика на 

върховИТ'Б пирамиди и скоро п.1аниннта 

се кжпе вече въ горещата лt.тна атмо· 

сфера на ,'l-tтното слънце. Ко:шото и кра

сивъ въ своята осанка, чарьтъ на Олимпъ 

изпжква особено въ чудната комбинация 

съ залива. 
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Гол'Вмиятъ назанъ на Олимпъ 

Два дни по-к;v;сно, луната освtтяваше 

~.ашето бавно спущане къмъ мoper'J. Топ

лиятъ морски вtтъръ лъхаше при всtки 

завой. Знънътъ на литохорскитt стада 

мелодично се примtсваше 1(ъмъ него. До

лу, край брtга на Катери~IИ се виждаха 

с,ще нtколr(о малки св-t,тлинки, отразени 

въ залива. 

Минахме край аl:похоронъ. Патенто

Р.иятъ „водачъ" на Олимпъ, Какалосъ, си

гурно по старъ навикъ поглежда още 

.<ъмъ идващит-t отъ литохорското край

брtжие въ селото п;v;тници и радостно 

тръпне при изгледа ня всtка раница И JIИ 

голфъ. Той доживt да види, обаче, своя 

Олюшъ, когото въ 1903 г. заедно съ Бо

:зи и Боасона развtнча отъ мистиката на 

митологията, въ р,~щетt на по-голtми 

бракониери, въ дъното на раницитt на 

които лежеше цtлъ арсеналъ отъ жслtза 

11 инструменти и ч1што сттшш безмълвно 

минаваха край Литохоронъ, безъ да пое

матъ неговата еизитна картичка. 

Южнигв върхове на Олимnъ (Калоrеросъ), гледани отъ Зевсовия тронъ 
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Ел~тепе и Кутела - аероснимка 

ПИРИНЪ 

Слушалъ бt.хъ много за него, за не

говата необикновена красота и велико

лепие, зз неговитt. диБни езера, мурова 

гори и върхове, зарити въ небесата. И 

нъ моето въображение Пиринъ винаги 

с-е явяваше като приказенъ свt.тъ, като 

далечната тайнствена страна, изпълнена 

съ мистичность, съ красота и страхот

ность. 

Виждалъ бt.хъ го отъ Мусала, обrър-

11атъ цt.лъ отъ тъмни облаци и трепет ь 

~ обхващала душата мн; виждалъ съмъ 

го отъ Белмекенъ да блt.сти въ бt.лата 

си снt.жна мантия, подъ утриннитt. ЛlfiЧИ 

!-!а слънцето; виждалъ съмъ го отъ „Юм

рукчалъ" да откройва вп хоризонта мо· 

щнат~.~ си снага и винаги неудържима 

сила ме е теглила да потъна въ неговин 

лабиринтъ, да почувствувамъ красота ra 
му въ непосрt.дствена близость, да 

Текстъ и снимки отъ БЛ ГЕОРГИF.ВЪ 

усетя трепета на сър;щето отъ неговата 

мощь и величие. 

Ще бжде JIИ нt.кога? Ще ли ни се 

удаде случай, отъ другия край на Бъл

гария, отъ тихитt. води на Дунава, да 

rюбродимъ и ние всрt.дъ неговитt. гори 

и върхове, да ни лъхне свежестыа на 

неrовитt. езера, да се насладимъ на не

изказаната му красота? 

Напускаме бързо Костенецъ, за да 

останатъ повече дни за Пиринъ, пре

хвърляме Бел111екенъ, Куртово, Юндо'ла. 

Какво еж тt. предъ трепетното очакване 

да бждемъ колкото се може по.скоро 

sъ Пиринъ? Въ нетърпение минаватъ и 

конrреснитt. дни. 

Най-после: пlfiтьтъ ни води направо 

за мечтаната планина. 

Чепино, Софанъ дере, Алакъ дере, 

Е лешннца, Баня, Банско и още еж щата 
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110щь да окжпемъ душата си въ сладко 

въодушевление отъ неизказания чаръ 

1,а една пиринска ношь, подъ луннин 

бл·всъкь на луната, надникнала задъ То

доринъ връхъ и свtтлитt езици на го

лtмия огънь край хижа Бъндерица, без

помощно разди;:!ащи мистичната тайн

с1 веность на гората. Незабравима нощь. 

Пълзимъ по каменистия Jюбъ на Елъ 

1еп1::. Боже мой, какъ бавно е изкач1:1ане

то, а какъ гоJ!I,мо >:<епанието да сме вед

нага тамъ горе, да обгърнемъ съ по

гледъ красотитt на половинъ .България, 

да се почувствуваме за моментъ откжс

нати отъ празднотата на всtкидневието 

и изпълнимъ душата си съ нови непоз

нати чувства. Уви! Често мъгли мина

ватъ край насъ и затулятъ о·тъ погледа 

всичко. Часъ н полозин·а Елъ тепе нн 
държи въ пленъ, пред11 да ни пусне да 

се смъкнемъ по стръмната пжтека къмъ 

Казана. 

Следъ малка почивка на Бъндеришки. 

т·в езера минаваме стръмния склонъ на 

Тодоринъ връхъ, за да се закове погле

да ни на необикновено красивото Васи

.пашко езеро. Не ти се върви нататъкъ. 

Иска ти се да се спрешъ тукъ, да сто-

ишъ въ захласъ предъ тая чудно хубава 

панорама и 

сотата, що 

всичката си 

житt, Газей, 

поглъщашъ ненаситно кра

Богъ е изсипалъ тукъ съ 

щедрость. Василакъ, Стра-

Мангъръ тепе - който 

може, нека ги описва. Щастливъ е, кай

те, може да ги види. 

Демяница. Чудно мtсто. Душата по

чива тукъ напълно, освободена отъ суе

тата на дtлничния животъ тамъ долу. 

Иска ти се да стоишъ тукъ и въ тайн

ствената тишина на планината, да съзер

цавашъ въ нtмъ възторгъ най-красиви

тt творения на създателя. Пълниятъ 

дискъ на луната, спрtлъ надъ Стражи

тt, освtтява чудна картина, изпъJrнена 

с.ъ тайнственость и красота. Десетина ту

ристи, не чувствуващи умората на пред

ния день, всрtдъ приятната топлина на 

'голtмия огънь въ прохладната пирин
ска нощь, разказватъ преживявания въ 

тая чудна планина. Късна нощь. Нужда

та за сънь, необходима отмора за ут

решния пжть, е прибрала всички вече въ 

кокетната хижа. Стоимъ сами съ моя 

добъръ приятель отъ София пред ь 

гаснещия огънь, съ погледъ къмъ освt

ТЕ.нитt 3..,бери на Стражитt, унесени 

Превалътъ 
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Горе : 

Момини двори 

Ср-\;дата и долу : 

Папазъ гьолъ 

279 



280 

Валявица 

r;ъ нt.мото величие на планинската при

рода и слушаме „на м~лчанието дивна

та п·всень". Втора нощь на ист,шско Щ':1-

стие и доволство. Спомнямъ си думит·r, 

на възрастенъ човt.къ, когото бt.хме на

стигнали въ Костенското дефиле ·Ia п;у.ть 

за Бел111екенъ: ,,Завиждамъ ви. Тия два. 

дЕ.сеть днй изъ планината еж uашиятъ 

животъ за презъ цt.лата година". 

Влаженъ, мъглиnъ день. Въ дълга 

редица, единъ задъ другъ, следваме 

стжпкитt. на нашия водачъ презъ Валя

ница, по стръмния скалистъ склонъ на 

Момини двори, къмъ Папазъ гьолъ. 

Папазъ гьолъ. Г;;,;ста мъгла тюкрива 

г.сичко. На нt.колко метра сме само отъ 

1Iero и не можемъ да го разl!ичимъ. 

Си·тенъ дъждъ и студъ ни прибира къмъ 

набързо запаления огънь, притиснати 

Е.д1111ъ до другъ подъ малкото платнище, 

разочаровани отъ негостоприемностьта 

па Пиринъ тоя день. Но, не се минава 

много време, мъглата бавно се !3дига и 

ни открива чудна картина, която никога 

Рила : къмъ Попова шапка 



Рила 

не ще забравимъ. MъrJia и вода - -- 9сич

ко слtто въ едно като безбрtжно :vюре. 

МаJiки пробJitсъци на сJiънцето презъ 

р[iЗКNiСанитt обJiаци рисуватъ върху 

orJieдaJiнaтa повърхность на езерото 

чудно красиви отражения, смtсващи се 

Rъ сJiедния мигъ съ тия на очертаващия 

се вече презъ t1ъгJ1ата ДженгаJiъ. Сто

имъ изумени предъ тая игра на природа

та, неподаваща се на описание, откриJiа 

н;1 за мигъ своята рtдка красота, за да 

н скрие отново подъ бавно спускащата 

се мъгJiа. Като че JIИ нtкой великъ ху

дожникъ ви открива най-ценното си и 

сюiшо творение само за мигъ и бърза да 

гс покрие, за да не му отнемете нtщf) 

отъ неговата красота. Много пжти съмъ 

идвалъ тукъ, ни разказва на връщане на

шия водачъ, но никога не съмъ виждалъ 

Г!апазъ-гьолъ тъй чудно красивъ, както 

сега. 

Тъмни ,облаци покриватъ долината на 

Демяница. Чакаме въ малката пристрой

ка на хижата да спре пр:>ливния дъждъ, 

:::а да продължимъ нашия дълъгъ пжть. 

Ето ни отново предъ Валявишкитt 

tзера, въ които, като че ли предъ утр·,1· 

нснъ тоалетъ, се оглеждатъ Момини дво

ри. Виемъ нагоре по каменистата пжте· 

1,а, прехвърляме llpeвaJio, предъ насъ 

прозира презъ мъглата Белемето, спуска

ме се надолу по мекитt тревисти поляни 

на Чаиро . Малка закуска подъ ситния 

дъждъ при Башлийца и се загубваме въ 

китнитt гори на Мозговица и Беговица. 

За малко само тая хубава часть на Пи-

. рина ни откри своитt красоти и просто
ри. Цtлиптъ день мъглата ни бtше не

прятенъ съпжтникъ. Въ мъгла, морни и 

измокрени, ни приюти и хижа Попина 

лжка, за да ни изпрати на СJiедния слън

чевъ день за Св. Врачъ, края на Пирин

ския ни излетъ и началото на тоя изъ 

Рила и Витоша. 
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НА МОНТЕ-РОЗА 

Преди години, въ хубавитъ студент

ски времена, веднажъ се бъхъ отбилъ въ 

Милано. Въ една бистра пролътна ве

•rерь стояхъ на покрJ::!ва на катедралата 

д-ръ Т. С. 

че е предпочително да носимъ скитъ си, 

понеже долини·тъ въ най-горнитъ си ча

сти сж още пълни съ снъгъ. 

Въ единъ горещъ слъдобъдъ тръг-

между огромната маса отъ каменни нахме съ мощнаrа Алфа Ромео на единъ 

сЕетци, които, сякашъ, съзерцаваха вед

но съ менъ равнината на По и въ дале-

0,ината надъ вечернитъ мъгли озарения 

отъ слънцето хребетъ на Алпитъ. Не

усътно у менъ се породи желанието да 

посетя масива на Монте-Роза, кой

то въ тоя миrъ изглеждаше като зла

тенъ вънецъ надъ ломбардската стол11-

ца. Увч, годинитъ минаваха и едва това 

л·вто, минавайки отново презъ Ломбар

,:щя, можахъ да направя това отдавна 

проектирано посещение. 

Необикновено изобилниятъ снъrъ, 

който падна тази зима въ Горния Пие

монтъ, продължаваше да влошава кли

матическитъ условип на цълата висока 

об,1асть, макаръ че въ 

35 градуса на сънка. 

Милано имахме 

Отъ Алпийския 

к.~убъ ни предупредиха, че всички висо

копланински хижи и заслони по масива 

на Монте-Роза еж още затворени съ 

изключение на наблюдателницата на 

Колъ д'Оленъ. Предупредиха ни с;у;що, 

колега отъ „форланини", който сжще

временно ми бъ и водачъ. Привечерь 

бъхме вече въ Аланья, малко селце, ви

соко въ дъното на долината на Сезия. 

у\3морени отъ продължителнитъ непоно

симн горещини, двамата се радвахме ка

то деца на първата среща съ планината. 

Въпръки това, решихме да тръгнемъ на 

,:;ругия день за Колъ д'Оленъ и евен

туално, ако времето не се поправи до 

день-два, да слъзнемь въ долината на 

Гресоней и тамъ да чакаме. . . 
Сутриньта, едва що камбанитъ на 

цълата долина бъха звънили за „Андже

.1усъ" и ние бъхме вече на пжть подъ 

едно оловено небе, кое·то предвещава

ше по-скоро снъгъ отколкото слънце. 

Гf;у;теката минава между н·вколко самот

ни чифлика, после изведнажъ се издига 

l:Тръмно изъ гората, минава край водо

пади (нъколко пжти по-голъми отъ Ко

стенския), прекосява отново гори и пас

бища. Скоро се показаха първитъ пре-

Гресоней съ Вайсхорнъ 
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Групата Монте-Роза 

спи сн ·вгъ. СJiедъ два часа бързъ ходъ 

сме вече при Савей, нtкоJIКО необитаеми 

още мандри, вср·вдъ единъ дивъ декоръ 

на скаJiи и покрити още отъ снtгъ пас

бища. Колкото повече се изкачваме, 

снtжнитt парчета се сливатъ и !-!е следъ 

ююго сме принудени да сложимъ скитt. 

Следъ 5 часа отъ тръгването ни отъ 

А.ланья бtхме вече на високото до 3.000 
метра плато KoJrъ д'ОJiенъ, което е во 

додtлъ между долинитt на Сезия и Гре

соней. Има две хижи-хотели, една на

блюдателница и единъ много добре уре 

денъ физиологиченъ институтъ, поддър

жанъ отъ туринския медицински факуJI

тетъ. Заварихме всичко затворено. 

Посреща ни пазача на единствено 

отворената наблюдатеJiница, кждето се 

приютяваме отъ Jiошото време. _'V\eж.J,Y 

това, времето се проясни и ние, следъ 

като се изсушихме, прекарахме цtJiия 

слtдобtдъ въ пързаляне по идеалнитt 

ски-терени OKOJIO набJiюдатеJiницата, ка

то сжщевременно се любувахме на гран

диозната гJiедка на часть отъ веригата 

Монте-Роза и отсрещния масивъ на Щра-

.~ингъ и Вайсхорнъ. Вечерьта ведно съ 

наб.людателя обсжждахме положението, 

което се характеризирва съ сиJiно непо

с1 оянно време и много прtсенъ снtгъ. 

Решаваме на другия день да сJitземъ въ 

Гресоней и тамъ да почакаме. Така и на

правихме. 

На зараньта за половинъ часъ Ctc 

спуснахме съ скитt до езерото Габиетъ, 

с1 ъ таиъ за два часа бtхме въ Дейола, 

нtкоJiко самотни чифлика въ политt 

на ледника на Лисъ. За ро~1античность

та на долината спомагаха и :::по~1енитt 

cJa едно царстБено сжществувание и за 

една трагична J1юбовь, за коят,о офици

:мната история още мъ,11чи, но ~а която 

говорятъ старитt жени, които работятъ 

картофенитt ниви или ПJiетать предъ 

огъня. Като легенда звучи днесь разка

зътъ за каваJiкадата на смъртьта, за 

онова царствено шествие, което, по rег

:,и.;~ о отъ замъка Ставалъ, изкачило <.:е 

по ле,:~.ника, прехвърли10 КоJ1ъ .'le Лисъ 

и се спустнало по ледника Горнеръ въ 

Церматъ . Чакъ т;-:~1ъ видtJiи, че този, 

който ги е водилъ, е билъ единъ мър-
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Ледникътъ Лисъ 

Долината Гресоней 

Езерото Габиетъ 
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твецъ. Кралицата, прощавайки се съ 

мъртвия си приятель, поставила на rър

дитt му кръстъ отъ огромни рубини, а 

друrияrъ се самоубилъ. Разправяше ми 

старъ единъ алпиецъ, че често пж:ти за

блудени нощемъ ловци еж виждали по 

г.едника шествие на тайнствени свtтл11н

ки, предъ чието сияние се заб-=лязвалъ 

единъ царственъ и строенъ женски си

.11уе·тъ, докато въ воя на вtтъра се примt

свали r.робовнитt припtви на реквиема. 

Така минаха нtколко дни между излети 

до близкитt върхове (Ротхорнъ, 3200 м.), 
Вайсхорнъ (3350) и разговори вечерь на 
чаша вино, когато вtтърътъ и дъждътъ 

~;и караха да се приберемъ въ кръчмата 

при огъня. 

Най-после времето се оправим една 

зарань потеглихме отново презъ Га

биетъ за Коль д'Оленъ. Къмъ 1 ч. сл. 

обtдъ потеглихме отъ наблюдателница

rа добре екипирани за заслона Ньифети, 

придружени отъ наблюдателя, който но

сtше инструментитt за горната обсер

ватория на Монте-Роза. 

Пжтыъ ни минава по източния склонъ 

на lЦолембергъ и после по ледника Ин

дрснъ, чиято първа часть е доста м;,,ч

на и опасна. Преминали, обаче, зоната 

на пукнатинитt, по-нататъкъ ледникътъ 

е добъръ и дори вжжето става излишно . 

Въ 6 часа бtхме въ заслона Ньифети. 

Както е известно, Монте-Роза не е 

връхъ, а полукржгъ отъ нtколко върха, 

обърнатъ съ отворената си часть къмъ 

Швейцария. Главнитt върхове '-!а маси

ва с.у,· двата Лискамъ източния 4535 м., за

падниятъ -· 4478, близнацитt Кастор ъ 
и П о ,1 у к с ъ, Поанъ П а р р о - 4464, 
Поанъ Ньифети - 4559 и Поанъ Дю

фу.ръ 4633. Последниятъ връхъ е 

в1оръ по височина въ цt11ата алпийска 

вtрига. Ние имахме за обектъ източния 

Лискамъ, по който се достига обикнове

но отъ зас.,юна Ньифети, като се изкачи 

ледника Колъ де Лисъ и оттамъ по хре

бета се достига самия връхъ. Обаче, въ 

настоящия моментъ едно посещение на 

Лискамъ бt много рисковано, поради 

прtсния снtrъ по хребета, затова ние 



Ледникътъ Лисъ 

намърихме за благоразумно да се изка

чимъ на по-лесния, макаръ и по-високъ 

пунктъ Ньифети. 

Потеглихме рано при изrръвъ слън

це на следния день. Излишно е да опr.с

ваме настрое,шето на алпийската утринь. 

П.riтьтъ ни минава отъ начало по ледни

ка Лисъ, по който достигнахме билото 

при Колъ де Лисъ и оттамъ прекосихме 

презъ швейцарска територия фирновото 

поле задъ Шварцхорнъ и Поанъ Парро. 

Така се достига до горната обсервато

рия Режина Маргарита, която с л уж и 

сжщевременно и за заслонъ и е открита 

само месецъ-два презъ годината. 

Пжтьтъ, който направихме не пред

ставляваше друго освенъ единъ дълъrъ 

01 екчителенъ ледниковъ туръ, който не 

изисква особена техника. При хода на 

билото, естествено, отъ дветъ си стряни 

имахме обичайнитъ за Алпитъ пр,)пасти. 

Отъ върха и отъ цълото било имахме 

грандиозна гледка къмъ Матерхорнъ, 

Брайтхорнъ, Грандъ Турналенъ, Поанъ 

Дюфуръ и т. н., на · който изrледъ, обаче, 

не можехме да се радваме много, защuто 

тръбваше отново да поемемъ скучниятъ 

и уморителенъ пжть по ледника надо.~у. 

Преспахме отново въ Ньифети. На дру

гия день тръбваше на всъка цена ,r1,a се 

върна въ МиJiано. Едно бързо спущане 

съ скитъ до Савей, пос,те автоvюбилътъ 

ме грабна и бързо отнесе долу въ доли 

ната, въ дъното на която п11анич,1тъ по

тжваха, но останаха като незабравимъ 

образъ, който владъеше съзнанчето, К(! · 

гато сжщата вечерь въ бързия ;злакъ за 

Триестъ се отправихъ за Бълrарt1я. 
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МЕЛНИКЪ 

Едно чудо, една легенда'. Или по-доб

ре: единъ сънь. 

Едно чудо - не само на въодушеве

l!ата природа, но и на времсrо, което оби

чаме да отбе;шз.заме като минало или 

история. 

Една легенда - увличаща, трогваща 

съ въодУшевлението на своята необик

новеность и необичайна красота. 

И tдинъ сънь, който не тежи върху 

к.!!епкитъ, а остава скжпа реликва на съ

знанието. 

Нъкой ще каже: съ това се прави 

реклама на Мелникъ. Азъ бихъ искалъ 

да я направя, защото той я заслужава. 

И все пакъ: като че ли е по-добре МЕЛ· 

никъ да остане скритъ за ненаситното 

око . на търсещитъ сензация въ природата 

туристи и пжтешсственици. Страхъ ме Е., 

че многото погледи ще разсипятъ праха 

на времето, който тъй нъжно покрива 

останкитъ на стария Мелникъ. 

Впрочемъ, диктуваната отъ стопански 

съображения пропаганда за привличане 

на чужденци и туристи ще надделъе. 

Представлявамъ си вече потокътъ отъ 

въор1юкени съ апарати и жажда за про

чутото мелнишко вино хиляди и хиляди, 

които ще отварятъ устата си отъ . 
предсторЕ но възхищение по к.,ртини и 

рекламни плакати. 

И сега не знамъ още дали картинитъ 

на Борисъ Деневъ еж по-хубавн отъ са

мия Мелникъ или той отъ тъхъ. Първи

тъ притежаватъ освенъ истината, тъй 

близка до фантастичната действителность, 

,1 чара на Едно възвишено художество 

п висше изкуство. Самиятъ Мелникъ -
I{ато картина или гледка - превъзхожда 

картинитъ и поразява погледа съ изне

надващото великолепие и единственость

та на вида си. 

Едно е ясно: ЧЕ картинитъ на Борисъ 

Деневъ не могатъ да бждатъ разб;:>ани, 

ако не се види самия Мелникъ. (И още 
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ст. поповъ 

едно: че никой не може да прЕвъплоти 

Мелникъ по-добре отъ Деневъ). 

Както винаги въ такива случаи, чо

въкъ стига въ Мелникъ съ едно възпи

тано предусещащ, което все пакъ бива 

1-iадминато и забравено предъ самата дей

ствителность. За впечат,1ението отъ Мел

никъ важатъ две правила: колкото и го

.~ъмо и богато въображенщ· да има чо

въкъ, все пакъ не може да си създаде 

и най-слабата представа за него и - вто

ро -- наистина, това впечатление не мо

же да се· предаде съ думи. Изисква се 

ръдкото умъние едновременно да се раз

казва и рисува, което е мжчно защото 

думитъ нъматъ цвътове и багри. 

Когато автомобилътъ се спусне по шо

сето, МИНЕ мостчето и спре подъ единъ 

сrроменъ пъсъчникъ-сгена защото 

не може да продължи до самия градъ -
изведнажъ ви обзема чувството, че сте 

(е отдъ,1или отъ обикновения свътъ. Два

та километра извървявате съ унЕсенос·:ъ

та на съзнанието, че навлизате въ нъкое 

отъ ущелията на Кавказъ и изведнажъ 

се спирате. Не за да свалите шапка или 

:<'спокоите ударитt; на сърдщто си, но за

щото ви е страхъ да вървите по-ната

тъкъ, уплашени отъ гледката. 

Ущелие отъ Кавказъ? - Не, по пра

вилно би било сравнението съ нъкой отъ 

кржговетt; на дантевия адъ. Но защо да 

сравнявамъ - Мелникъ Е несравнимъ и 

като гледка и като преживълиц~,. 

Наистина: нищо повече отъ една тъс

на планинска долина съ кжщи отъ дветъ 

страни една надъ друга. Но каква долина 

и какви. кжщи! И тия два прости еле

менти на този чуденъ псйзажъ въ какви 

рамки - рамкитt; на позлапни отъ слън

цето стени отъ пъсы<ъ и южно-синьо 

небе. 

Нищо повече: но който го види, му е 

достатъчно. 



Малко, много малко история. 

Нt.кога въ Мелникъ еж заточавали 

провиненитt. знатни велможи отъ визан

тийския дворъ. Заточеницитt. идвали съ 

своитt. семейства и своитt. пари, носЕй

ки въ душата си чувствата на покрусено 

щестлавие и огорчена суетность. Дали 

природната фантастика на Мелникъ е 

могла да замt.ии пищностьта на визан

тийския дворъ е мжчно да се отгатне, но 

принуденитt. отшЕлници - въ пр•1мире

ние и отчаяние - не еж довършвали 

живота си въ бездействие: тt. еж строе,1и 

кжщи и черкви (казватъ, че нt.коrа черк

витt. били четиридесиь) като едничко 

срt.дство срещу скуката. Скука въ Мел

никъ? - Мжчно понятие за насъ, едно

дневнитt. му посетители, които моrатъ 

да иматъ и радио и жълти романи за 

една марка. Но жнвотътъ на ония неща

стници - или щастливци - тогава е до

rарялъ като свещъ въ нЕ.подвиженъ въз

духъ. Съ едничк.:>то разнооб;:,азие: мо

JIИтви и вмt.сто причастие - тъмночерве

ната течнос1ь отъ мслнишюпt. лазя. 

Разправятъ, че .'½еJ1никъ билъ среди

ще и на богата търговия. Но това не Е 

достойнство - тя не е романтика. 

Чувството за ;,омантичното е мжчно 

да се обясни: въ Мелникъ то получава 

израза на едно диво желание да се вър· 

нете въ вt.коветt на:1адъ и преживt.ете, 

макаръ и за миrъ, всич!<ата прелесть на 

онова бзвно теч::~що, обречн10 на забра

ва, време, когато слънчевитt. утрини еж 

носели и досада и животъ, а .чуннитt. ве

чери - пnимнрение и, все пакъ, страсть. 

Когато задъ бсзбройнитъ ос;зетЕни про

зорци тихо или въ изгарящи чувства е 

протичалъ жнвотътъ, удавенъ въ въз

дишки и шумътъ на потока, когато на

деждитt. еж били приспивани отъ миг

новено доаоJ1стао. 

Би трt.бвало да разправя за ориги

налния стш1ъ на нъколкокатнит'],, кжщи, 

къмъ които времето е било милостиво и 

тt. още не еж рухна.1и, за едничката ули

ца, по която течЕ ръката, за кацналитt. 

еисоко отстрани кжщи, за които се чу-

димъ кой и какъ е от;.~валъ до тt.хъ. 

Или за изкопанитt. подъ кжщитt. или 

вънъ отъ града въ пt.съкъ изби за 

вино, пълни сега съ забрава и тишина, 

за едничката малка площадка въ r рнда, 
върху която старо дърво хв ьрля сt.нка, 

подъ което Х. ни разпарвяше за мина

;юто на Мелникъ, за старитt. ззнаяти и 

за оня майсторъ-строитель, който - ne· 
известно какъ - :,,·спt.лъ да построи 

черква съ колона, висока 20 метра отъ 

сдинъ камъкъ. Тази колона - още по

необяснимо какъ - ~·спt.лъ да вдигне 

право и тогава поискалъ, изкаченъ на 

нея да си изпие кафето, като едничка 

награда и у донолствие. 

Може да се разправи още много нt.

що: но каква полза, когато човt.къ пt.ма 

да има непосрtдственото чувство на прЕ -
живt.лицата таыъ и възбудата отъ всич

ко, което го заобш<а:ш в-,, Мелникъ? 
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Сега Мелникъ е пепелище. Времето е 

заличило бл·всъка на миналото. Отъ мно

го кжщи стърчатъ сзмо зидовЕ или ка

мсннит·J,. основи, надвесени надъ ръката. 

Като че пос.1Jеднитъ обитатели на кжщ11-

тъ отъ отчанние еж ги разрушавали, за 

да ни лишатъ безсърдечно отъ удовол

ствн-ето да се възхищаваме на тtхната пе

чаль. Двороветt еж обрасли съ храсти и 

смокини, които сжщо НЕ цъвтятъ. Надъ 

цълото градче с~ носи лъхъ на забрава 

и отюriснатость отъ свъта и се дочува 

молбата му да се остави да умре тъй, 

к1кто вtковетt, еж го завещали. 

Малкото останало кжщи еж като на

стръхнали отъ гнtвъ срещу две-три по-

стройки въ „новъ стилъ" (или бЕзсти

лие), засегнати не само въ гордостьта на 

своята традиция, но и въ своя видъ, ко

гото искатъ да бр1нятъ сре:ду посега

телството на лишенJто отъ всtкаква ро

мантика и вкусъ наст')яще. 

А околностьта на Ме.лникъ! 

Изходилъ съмъ цtла Бъ.1Jrария, про

Ш'iiтувалъ съмъ П')Ловината Европа и 

трtбва да призная, че на колкото и чу

деса на природата и знаменитости на 

миналото да се 1: радвало окото ми, 

никое отъ т-tхъ не може да достигне 

.'v\елнакъ и околноститt му по забеле

жителность и интересность. 

ИВАНЪ ВАЗОВЪ И БЪЛГ АРСКИТ'В ПЛАНИНИ 
За 15-годишнината отъ смъртьта му 

Никой български писатель отъ осво

бождението насамъ не е билъ така здра · 
во приобщенъ къмъ бълrарскитt п.1а

нини, както Вазовъ. Израстналъ въ паз

ьитt, на Сопотския Балканъ, закърмснъ 

съ приказ101 и легенди за дивнитt старо

rшанински върхове Амбарица, Купенитt, 

!Омру~<ъ чалъ, Вазовъ бtше най-честъ 

гостъ на наш1пt планини. Стара-планина, 

Рила, Витоша, Родопитt и Сръдна-гора 

оживяватъ съ своето първично очарова

ние и внушитеJшость всtкога, когато раз

гънеме неrовнтt, класични пжтни описа

ния, разказ;,~ и планински стихотв:>рения. 

Но най-ценно, най-значително произ

ведение на Вазовъ отъ полув В'<овното 

му общуване · съ планината е, безспорно, 
„Великата Рилска пустиня", написана съ 

tдинъ рtдъкъ и неповторимь за бълrар

СЕата ,штература Вазовски размахъ. 

Иванъ Вазовъ е сжщевременно и 

е;1инъ отъ родоначалницитt на бъ.'lrар

ския туризъмъ. Здравата му връзка съ 

Н[.шитъ планини го сприятелява съ Алеко 

):(онстантинова. Той членува въ Алеко

ния „Урвичъ-клубъ", участвува презъ 

1895 г. въ първото изкачване на Черни 

връхъ и изобщо е най-редовенъ из.пет

ПРКЪ въ групата на Щастливеца. В1зовъ, 

и::;качвайки Мусалла съ група наши уче

н11, още преди 35 r. вм-внява като дълrъ 
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на тоrавашнитt туристически дружества· 

нсобходимостьта отъ построяване на 

самия връхъ „отъ изобилни·тt камъни 

едно грубо подслонче, за да се укриятъ 

излстанитt, отъ вtтъръ, дъждъ, градъ 

- изненади тъй чести и възможни въ 

тая своенравна и приоблачна область". 

Докато Алеко е апостолътъ на бъл

гарската планинска хубос.,_.ь, туристиче

сю-!н1ъ водачъ и родоначални,{ътъ на 

култа къмъ планинитt, Вазозъ, вtр~нъ 

на своя поетиченъ и с-;,зерцателенъ тем

Г!ераментъ, е тъхниятъ вдъхновснъ пъ-

1::ецъ. Той, дори съ по-голtма :::ила отъ 

Алеко, се опита по чисто художествснъ 

пжть д:~ внедри въ съзнанието и сърд

цето на българския народъ обичь къмъ 

нашит-в родни планини. Отъ стр1ницитt 

,;а „Български туристъ" смtло и гордо 

можемъ да признаемъ, ч~ отъ Ваювитъ 

пжтни описания и планински стихотво

рения, писани преди половинъ вtкъ, не 

само българскитъ туристи, но и цъли 

поколtния се научиха да обичатъ про

стия и красивъ миръ на нашит-в планини. 

Ето защо, съ най-rолtмо право, бъ.1-

1 арскитt туристи считатъ Вазова, па

редъ съ Алеко, за единъ отъ първитъ 

свои учители. 

Да пребжде неговата паметь ! 
Димитъръ Пантелеевь 



Триглавъ (2860 м.) 

ИЗЪ ЮЛИЙСКИТr> 
АЛПИ 

ДИМИТЪРЪ ПАНТЕЛЕЕВЪ 

Това JJ'БTO, най-после, следъ зимниятъ 
нзлетъ до Карпа1 итъ, БТС успъ да •)CiYi · 

ществи още единъ спой почи!-iъ, още ед
!iа съкровена цель: наши туристи да вър

натъ за първ11 п;у,ть групово мннал,">r J
ДИШ!!ОТО посещение у н:къ на Слоi!ен
ското планинско дружество, за първи 

П:\'\ТЬ да СТ!\ пятъ върху ИСПОЛИНСКОТ:J и 

го.~о чeJJo на единъ отъ най-именититъ 
върхове на сJJавянскитt планини - Три
г лавъ. Липсата на навици и традици.я в ъ 
българскитъ туристически ср Бди, сл~,1~ъ 
като завтщъятъ и опознаятъ с в о 11 r t 
планини, да видятъ и чужди планински 

свътове, едва ли не провали и този по-

чинь. За щастие, следъ две продължения 
на срока за записване на излетници, на 

2 септемврий т. г. една група отъ десеть 
души - шесть ·отъ София и по единъ 
отъ Самоковъ, Пазарджикъ, Казанлъкъ 
и Вратца, се събра на перона на Софий
ската гара. 

И така събрани, непознати единъ за 

,!!руrъ, десеть бъJJrарски планинари, на 

които предстоеше да изживъятъ десеттъ 

дни като стари и върни приятели, да 

представятъ бълrарскюrтъ туризъмъ и 

съ достоинство да носятъ българското 

~;ме, съ силна и дълбока тръпка усъти-

ха радостьта, че отиватъ при единъ 

братски славянски народъ, чиято малка 

земя с.: слави съ своята чудна хубост'>. 

Повлъчени отъ своята радость, ние .~о

ри не подозирахме колко близка ще ни 

стане Словенската земя, колко дивни ще 

бждатъ планинит-1,, които ще обход:1м ь. 

Новото, чу дно1 о, ин гересното, за ·-1асъ 

започна съ навлизането ни въ Хърват

ско, а после и въ Словенско: просторн11 

и правилно очертани кукурузени нив:1, 

сочни, зелени ливади, изъ които пасъха 

породисти крави, китни села съ неизм·l,н-

1:zта остров ьрха кула на селската ц:ър

квица, обширни джбови и борови гори 

въ р:шнината, чисто облъчени люде по 

1·2ритt.. Съ една речь, цtлнятъ пейзажъ 

излъхваше нъкакво странно и ново оча

рование, което безспорно. и д t ш е о т ъ 

културния работенъ похватъ на хърват

скит'h и словенски селяни. 

Пжтувахме цъла нощь и цълъ день 

презъ обширната земя на нашитъ съсе

ди. Пжтуването презъ деня ни даде 

възможность да влъземе въ непосрl,

денъ досеrъ съ жителитъ на тази зе~1я, 
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нредимно хървс:ти и словенци. Сърд~чни 

разгозори за братски връзки, ме:к;1у 

всички славянски народи, обичь и позн::~

ване къмъ нашата земя и народъ, вни

мание къмъ насъ и очу два не, че сме с~ 

запihтили чак ъ къмъ даJ1ечния Три-

1' .'i аI'<Ъ. Ние, на свой редъ, с!lоредъ си

литъ и възможноститъ си, отвръща'<ме 

на нашитt с.1учайни и съвсемъ нr:по зн;:;

ти СЪПli'iТНИЦИ, съ Cli'iЩЗ.Ta обичь и BiIИ· 

мание къмъ тъхното народно дtJю и 

тъхнитъ кудтурни прояви, показвахме 

имъ на снимки хубоститl:; на нашит·!; по

.'!ета и п.1ан.-1ни, черпехме ги съ българ

ски цигари, отваряхме подъ носоветt 

v.мъ малки муска~и съ розово масло, 

изобщо, вършехме истинско славя=1ско 

ыю :с1 навс1не. 

Така разнообразенъ и запълненъ би 

преминалъ пър.зиятъ день отъ нашето 

пli'iтуване дори и ако не бtхме отрупа-

Шкарлатv.ца (2738 м ) 

топлото и сърдечно внимание на братя

та славянски планинари отъ Словен:::ко

то шrанинско дружество. 

На Люблянската гара ни очакваше 

~1алка rрупа отъ управата на СПД (така 

ще бележа за напредъ Словенското Пла

нинско Дружество) на чело съ неговия 

председатель Д-ръ й. Претнаръ и нt

колцина отъ ония словенски планинари, 

сече наши стари познайници, които ми

налата година ни гостуваха. Срещата 

бъше кратка, но сърдечна. Приветствува 

ни споредъ обичая, д-ръ Претнаръ, ка

захъ нtколко слова и азъ, като водJчъ 

на групата. И отъ гарата, презъ запу

с1ълитъ улици на Любляна, въ студ·~нт

rкия домъ, Kli'iдeтo тръбваше да пре

спиме, въ ресторанта на другарската ве

черя, на която отново се говори за на

предъка на планина.рстното въ дветъ 

братски страни и за голtмата и от,о 

Еорна мисия на славянството, презъ вре

ме на нощната ни разходка до Любаян

ския небостъргачъ, къмъ насъ се насочи 

едно такова рtдко по своята искреность 

и топлота внимание, което продължи 

презъ всички дни на нашето пребивава

;.rе въ Словения, че ние всички се чув

ствувахме изненадани и стtснени отъ 

тази славянска 

което нъмахме 

се боримъ. 

гостоприемность, срещу 

СИJ!И И ВЪ'!МОЖНОСТИ да 

На втория день отъ Пli'iтуването ни, 

следъ едно бtrJIO разглеждане на Любля

на и обtдъ отъ името на СПД върху 

красивата тераса на хо·телъ Белвю, за

почна най-сli'iществената часть отъ на
шия излетъ: къмъ Юлийскитъ алпи. 

Тръбваше да гониме една отъ край

нитъ станции по линията за Италия, Мой

страна която, заедно съ Краньска гора 

с:,,; едни отъ най-удобнитt изходни пунк

тсве за царствения Триглавъ и изобщо 

за Юлийскитt алпи. Въ това наше п;у;ту

ване, ние не бъхме вече сами. Къмъ !iасъ 

доброволно бъха се присъединили, ка-

то водачи на групата, нашата симпатична 

и стара познайница г-ца Лина Фетихъ и 

ни по-късно вечерьта, въ Любляна, съ двамата младн инженери Левъ Пипанъ· и 
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Я ловецъ (2645 м ) 

. Авчинь, и двамата отлични алпинисти. 

Като изк:1ючимъ nашитъ водачи, ние, 

.;.;t:сетимата п.11анинара си оставахме все 

чисти и непоправими българи. И въпръ

'JШ че бъхме се събрали люде съ най

:различни мирогледи, интереси и заня· 

. ,·ия, Mli'iчexмe се да имаме сега единъ ми

JJОrледъ - планинарския; еднакви ин

-тереси - смщо планипарски, едао за

'1'!ятие - планинарстnо. Въ действител

·ность, не бъше така: между насъ имаше 

'Четирима банкови чиновници, единъ тек

,сти.11енъ техникъ, единъ словослагатель, 

гединъ фотоrрафъ, единъ чиновникъ 'JТЪ 

:,вli'iчa, единъ писатель и една бъловласа 

·художническа глава, нашиятъ „отецъ", 

·видниятъ потомъкъ на самокQвскитъ зо

·rрафи, бай Павелъ Францалийски. И отъ 

. десетимата, само единъ можеше да ка,ке, 

·че планинарството горе-долу му е било 

-нъкога занаятъ, единствен1:-, може би, 

• бъше препълненъ съ изживявэния, кои

. то ние нъмахме, единственъ, може би, 

,алъше съ очи тридесетметровото ал

·лийско вli'iжe на словенскитъ ни друга

·ри, което лежеше завито като зеле,,а 

. змия върху багажника на вагона. 

Това бъше Бълката. Старъ алпийски 

вълкъ съ претрошени pli'iцe, нозе и ре

бра по Дофинскитъ алпи. Бълката бhше 

·<:li'iщевременно и най-внушителната, въ 

. ~в о яката смисълъ на думата, гарнитура 

на нашата група. 

Навлизахме вече въ планинска Слове

ния, или въ Горенско, както наричатъ 

-тrланинската часть на своята земя слозе .;

·цитъ. Влакътъ лети срещу течението на 

Сава Долинка, която, заедно съ Сава Бо

хинка, излизаща отъ Бохинското еЗ=РО, 

-образуватъ rолъмата и плавателс1а Сава. 

{)тъ дветъ страни на лчнията, зелени, 

·тучни пасбища, изкуствени борови гори, 

1<окетни, чист и селца-лътовища, б·=,ъ 

<:елека население, асфалтирани !11i'iтища, 

хиляди ве.1rосипедисти, малки градчета, 

~rентрове на словенската индустрия. И 

-ето - изведнажъ въ далечината се мър

наха мощни, величествени планински ма-

.с иви - на северъ Камнишкитъ алпи, 

111асивътъ Караванке, съ най-високиятъ 

си върхъ Столъ, а на юго-западъ, сна

r ата на Юлийскитъ алпи. Тамъ нък'riде 

потъналь въ здрачътъ на вечерьта, се 

бhлъеше огромното с н -в ж н о чело на 

Триг.~авъ. 

Елакътъ неусътно ни смъкна на стан

ция Мойстрана. Презъ т ъ с е н ъ мостъ 

преминаваме бис·трата като сълза Сава 

Долинка и влизаме въ селото. Какво 1и 

село! С;у;щинско алпийско селище, к~кво

то сме виждали по картичкитъ, конто 

нашит-в приятели Cli'i ни пращали о гъ 

Швейцарскитъ или Тиролскитъ алпи ! Съ
вършено чисти и настJrани улици, спрет

нати стари кжщи съ островърхи стръхи, 

ливади, ливади, ливади, сочни и ,елени, 

по които царствено се разхождатъ огро

мни r.мъчни крави. 

Предъ Мойстрана се издига единъ 

приказенъ планински декоръ, чакъ н·l;

кжде, до запаленото отъ залъзващото 

слънце небе - Триглавъ и по-rшзюпъ 

планински вериги предъ него. Мойстрана 
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отъ десетки години посръща гости като 

насъ и ги препраща топло и внимател,ю 

к1,мъ най-близката хижа за нощ~ване, 

къмъ Алияжевия домъ. 

Освенъ нашата група на Мойстрана 

слъзоха и две „деклици", две мили сло

венски девойчета, ученички о·тъ Люблян

ската гимназия, които самички, спокойно 

и безстрашно, се запжтиха къмъ хижа

та, а на следния день бъха наши съпжт-

1-!ИЦИ. Колко волно се ходи и диша въ 

тея чудна и културна словенска земя! 

Мръкваше се, когато бодро се отпра

вихме къмъ хижата. Това бъше първата 

хижа на СПД, въ която т{Jъбваше да 

нощуваме. Лекъ и удобенъ к о JI ар с 1( и 
Пlriть между борова гора, която вече 

тъмнъеше, следъ тричасово ходене ни 

изведе точно предъ отворенитъ врати на 

Алняжевъ домъ. Съ облекчение хвърлих

ме препълненит-в раници, I(Оито бъха q3. 

почнали да тежатъ. Тукъ, както и въ 

всички хижи на СПД, намърихме от.ш

ченъ бюфетъ, какъвто човъкъ не би мо

гълъ да получи · и въ най-ре!-!омирания 

български ресторантъ. 

АJ1ияжевъ домъ, който носи името на 

Аю1яжевъ, попъ отъ Довие, съ го

дъми заслуги за развитието на ПЛ'!Н!i· 

нарското дъло въ Словения, е построенъ 

въ прочутата мъстность „Врата", въ 

подножието на северната стена на Три

rлавъ, на километъръ-два отъ италнан-
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с1,.ата граница. Построенъ, ако се не .1ъ

жа, въ 1910 го,:~., макаръ и не на голв11а 

1,адморска Еисочина (1015 м.), домътъ !Ю · 

си особеностьта и стилътъ на всички но

стари хижи на СПД. 

Попаднали за първи пжть въ не на

шенска хижа, ние бъхме респектира,1и 

отъ образцовата чистота въ трапезария

та, отъ вежливостыа на пазача, отъ ре

дътъ и тишината що царъше презъ цt

лата нощь. 

Въоржжени съ специално писмо Jтъ 

управата на СПД до всички „оскръбни

ци", (така се наричатъ пазачитъ ,1а сло

венскитъ планински хижи), съ което ги 

задъJ1жаваха да настанятъ насъ, гости-

1ъ, преди да настанятъ своит-t хора, въ 

най-хубавит·t легла, ние се зап;у;ти:01е 

къмъ горния етажъ на домътъ да се на

търкаляме по нароветъ. И, о, изнен;ща: 

вмъсто нарове - стаи съ едно, две, три 

и четири легла. Легла съ пружини, съ 

чисти възглавници, съ чар ш а ф о с ани 

одеала, а върху одеалата - специални 

покривки отъ пухъ ! И баня! И тукъ, и по 
хижитъ 1500 метра по-горе отъ Алияжевъ. 

домъ -· все сжщата обстановка, сжща-· 

та чистота, сжщиятъ редъ. Въ тъхъ лип

сваше само банята. А отъ отчета на СПД 

се вижда, че презъ 1935 г. въ тритъ пла

нински дома около Триглавъ - Алияжевъ 

домъ, Кредарица и А.лександровъ домъ, 

сж преспали общо 10,000 души! 

"Лукния" въ подно
жието на Триглавъ 



/w'\асивътъ 
Ш карлатица 

Ей Богу, не свикнаJ1ъ съ п о д о б н и 

удобства по ш1анинскитъ хижи азъ не 

.можахъ да спя така добре, както спя 

об11кновено върху твърдитъ нари нд хи

жа Алеко. Ко~rахай и бай Францааийсi<И 

не спа спокойно. Много меко ~1у било. 

Цtла нощь мислилъ за своята Рила, sa 
колибата си подъ Мусалла и за коравото 

Jierлo отъ камъкъ и клекъ. Все пакь 

взехме си дума да присадиме нtщо и у 

насъ отъ това, което видtхме: той IЗЪ 

хижа „Муса,1:1а", азъ - въ „Алеко". Да

но ме разбератъ мноrобройнитt кре.,\И

тори на „Алеко", съ чиито пари горе-до

лу се понаправи нtщо въ хубавата ВИ· 

тошка хижа. 

Въ четири часа преди разсъ~1ване, на

шитt водачи Авчинъ и Пипанъ, а съ 

тъхъ и Бtлката, незабелязг.но се измък
наха отъ хижата: предстоеше имъ тежко 

10-12 часово катерене по северната сте

на на Триrлавъ. Чу се лекъ шумъ отъ 

желtзни чукове, клинове и хал!ш, пред

пазливи ст;у;пки, 1 ихъ rоворъ JI после 

всичко затихна. Мислено имъ пожелахъ 

щаст.~иво изкачване и ... последно сбо
гомъ, защото, Боrъ знае какво можеше 

да се сJiучи. Триrлавската стена е взела 

живота на стотици алпинисти, знайни и 

незнайни безумци, които съ страхотна 

смърть въ зиналитt бездни бележеха 

стре~1ежитt на силния и моr;у;щъ чо

вtкъ къмъ недост;у;пнитt върхове на 

планннския миръ, превръщзха, ка,<то въ 

приказкитъ, невъзможното зъ възможчо. 

Третиятъ день отъ нг.шето п;у;туване, 

чистъ и ясенъ септемврийски день, заед

но съ единствения пърrавъ и неуморимъ 

нашъ водачъ r - ца Лина, ни поведе къ~1ъ 

Триглавъ. Не нэ.правиJiи и сто крачки 

отъ хижата, предъ насъ се разкриха въ 

нtJraтa своя красота типично алпийс:,и 

nейзаж:1, каквито 11ашитt очи не бtха 

свикнаJrи да виждатъ. На северо-западъ 

отъ хижата, като исполинско вtтр:1.по, 

по чийто ребра се препичаха на септем

врийското слънце сиво-пепеляви снt 'IШИ 

ланиюt, бtха прилепили своитъ отвесни, 

наръзани, каменни че.111 нъколко върхо

ве, побратими на ТриrJiавъ - Стенаръ 

(2501), Шкарлатица (2738) и по-низкитъ 

връхчета до гl:;хъ - Роrлица и Кукова 

ШГТУ'Ца. 

Съ ненаситни очи се обърнахме на 

юrъ - та~1ъ веш1чествениятъ Триr.1.1,Jъ 

гори запаленъ отъ утринното слъ;;;\е. 

Студена, тъмна, възправила своя ра'iенъ 

гръбъ, наз;у;бенъ о rъ хиJiядолътията, се 

бъ изпръчила предъ очигl:; ни севераата 

Триrлавска стена. Отъ стариятъ и по

тъмнълъ варовикъ J1ъхаше сту дъ. 

Ние вървъхме бавно по с т р ъ м ни я 

склонъ на Цмиръ, полеrналъ срзщv Три

rлавската стенг., а оч:1т1, н:1 се забивах.з 

хей, въ ония нъми отвеси, к;у;дето -=~rз 

~,ашитъ приятели пълзъха. 

И колкото по-нагоре се възкачвэхме 

по извънредно стръмния р.nбъ на Цмиръ, 
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толкова по-ярко се откроявзше върху 

~нетото небе каменното вtтрило на Сте

Шфъ и Шкарлатица, и северната стена 

на Триглавъ - отъ основитt и, чакъ до 

самия връхъ. Една отвесна стена, около 

1500 метра висока! 

Триглавъ, и по-специално северю17а 

му стена, е фокуса, и.зобщо, на Словен

скитt алпи. Той е национална гордость. 

Не бихъ преувеличилъ ако кажа, че тя е 

rветиня за младитt словенци, така, како 

стенат11 на плача въ Йерусалимъ е све

тиня за евреитt. Всtки добъръ словен

ски планинарь счита за свой дългъ, поае 

веднажъ въ живота си да „плези", т. е. 

да се катери по стената. А катерачество

то е едно едва .'Iи не нtщо обикнопе

но за словенскитt туристи. Стари и мл:1-

,;::и най-редовно отив,;~тъ да правятъ този 

~;ли онзи катерически туръ. Дори nред

седательтъ на СПД, д-ръ Претнаръ, бt 

изчезналъ за нtколко дни отъ Любляна 

да направи нtкакъвъ нснаправенъ до се

га отъ него туръ въ планината. 

Въ Любляна, съ клонове въ йесени

ца и Савица, сжществува катеричесю~ 

клубъ „Скала" съ около 352 членоне, 

предимно ~1лади хора. Има два дома, 

единиятъ отъ които ние видtхме •1а пла

нинския масивъ Воглъ Клубътъ се по

кровителствува и най-щедро подпомага 

отъ спд_ 

За придобиване на катераческа рути
на, СПД презъ 1935 г. на свои срtдства е 
изпратила въ централнитt алпи J 2 ду

ши катерачи, които еж изкачили благ;J

г:олучно около 15 алпийски върхове надъ 
4000 м. 

Това еж, наистина, грижи, които би 

тръбвало да имаме и ние, но можеме лп 

да ги осжществиме? 

Но да се върнеме къмъ Триглавската 

с·, ена. Тя е и стена на смъртьта, кървава 

стена. Само тази година, до сетттема;)ий, 

бtха загинали 6-7 д\'ШИ словенци и чу 
жденци. 

Водачъ по стена·тс1, и перманентенъ 
шефъ на спасителни е!<спедиции, или 

търсачъ на погинали катерачи, е по.зна 

тиятъ въ цtло Словенско йожа Чопъ, 

)hелtзарь отъ йесеница, когото д-ръ 
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Претнаръ ни представи н.1 Люблянскатг;, 

гара. Не особено едъръ чов·t.къ, сvхъ, 

жилавъ, облtченъ въ живописни алпий

ски дрехи, йожа Чопъ се държи скрJ11-

но, дори ст'i;снено. Това не 111у прtчи д.J., 

познава, споредъ думитt на нашия мил·~.,,. 

водачъ инж. Пипанъ, стената така, как

то познава своитt длани. 

Унесени въ съзерцания по тая дивна;, 

планинска красота, ние неусtтно стиг

нахме по Томнншековия пжть на Цмиръ,. 

;ю такова мtсто, кждето чо!!tкъ ;-1е 6ио 

м::,гълъ да ходи друго яче, освенъ да r.е

за.1Jови здраво за желtзнит·t. клинове и · 

ежжето, забити почти въ отвеснит·&

каменни скали. А долу - пропасть съ

стотици метра дълбока! 

Изкачването до хижа Кредарица по, 

сдинъ съвършенно новъ и труденъ ш,пь 

за насъ, които сме навикнали да ходи;,1ъ 

сгмо по тревиститt пжтеки на нашн ri,;. 

планини, ни умори твърде много. Слс_,ъ. 

петь часово ходене, пресичайки източна

та часть на Триглавския леденикъ ,Зе

.т1сни снtгъ ", стигнахме хижа Кредарица_ 
Ето ни съвсемъ близо до ТригJи:зъ, 

забилъ глава въ синята вись, съ гладка, 

сиви стени, които слизатъ долу въ неви-

дими пропасти . . А п;,r,тьтъ къмъ него не· 

се виждаше. Упованю~то ни бtше ЕЪ во

;,ачката. 

Два часа обtдъ и почивка в ь хижа-· 

1 а ни даде възможность да се с ьвзе

мемъ не толкова отъ умората, колко rо

отъ напластенитt съ<Jършено нови вп:2-

чат.11ения у насъ, отъ рtзкия досегъ съ 

1оя чуденъ алпийски миръ. 

Хижа Кредарица (2515 м.) гъмже!11е· 

с,тъ посетители, предимно словенци. При

с.t..тствието на десеть български туристи

привлtчс вниманието имъ . къмъ нась_ 

Нашитt цигари отново заходиха отъ м11-

са на маса. ,,Хвала", ,,врло лепо", ,,сияй-· 

но", това бtха l'ЪЗк.1ицаниятп .1а слоэе:1-

скитt пушачи. 

Но и нашет,о внимание трепна въ. 

мигъ: незнайно стъ кого окаченъ, на, 

видно мtсто въ хижата висtше скром

ничко единъ плакатъ на БДЖ съ ве.1и-

колепнитt снимки на Бончо Кара.:тоя

новъ отъ старопрестолното Търново .. 



,.Посетете Търново" канtше пда·<о 

П,!акатътъ. Ние, които бtхме се З3р'БЯJJИ 

да.1ече отъ родната си земя, на най-за

падната планинска граница на ЮгосJ1авия 

подъ Триглава, откждето съ подузатво

Р('НИ очи вижд~х~1е цъдата сдавян:ка зе 

ыя, чакъ до Черно море, усtтихме ра

достна тръпка, възстановихме отново 

загубената връзка съ България. Рtдъкъ 

и неповторимъ мигъ на обичь по бащи 

ната земя! 

Докато почивахме на топло въ хи;ка-

1 а, вреv~ето започна да се разваля. Дух

на остъръ, студенъ вtтъръ, преде ,txa 
откъмъ Итадия чЕрни, л,ъжденосни об~а

ци. Въпрtки всичко, трtбваше да се из

качиме на върха. Следъ едно спускане 

нздолу отъ хижата, започваше пжтекита 

1,ъмъ върха. Пжтека Jiи? Не бtхъ на

правилъ още десетина стжпки и, о чудо, 

започна старата история: по ПJIOCKИ'I :ъ 

70-800/о наклонъ ржбъ, нtщо прилично 

на пжтека, по която може да се хо.·,и 

сюю като се залавяме за к1инове

тt, а при най-опаснитt мtста - и .'3-з 

теленитt вжжета. А отъ дветt. страни 

на пжтеката - равни стени, без.\ ь,1ни 

въртопи - свtтъ да ти се завие. Това 

бt.ше вече катерачество! 

На стотина крачки по - горе, срtщс1.1хъ 

единъ отъ нашитt.. Вие му се свъть -
ще се връща. Още по-нагоре - другъ. 

Кодtната не го държсJiи, а освень то.•3а 

тръгнаJiъ и съ неподковани скиорс1ш 

обувки. Нtкжде подъ биJiото на Мали 

Триrлавъ доrонихъ трети - съ по ::Jiед

ни уси,1ия се мжчеше да изJitзе на Т'Ьс 

н,ло било. Надзърналъ въ безднитt, 

спомнилъ за своитt близки и му треш~а· 

„IИ ржцетъ. Четвърти изкоч;,~ отъ един ь 

камененъ засJiонъ, - такъвъ мал ьксо, 

дребенъ, вt.търътъ ще го отвлtче. 

И наистина, горе на Мали ТриrJИВЪ 

дудо вtтърътъ вtе, захвърJiя огромш1 

парцали отъ черни об,1аци върху Три

rлавъ, върху Шкарлзтица, Баунски 

връхъ и Риавина, връхлита и върху 

насъ, rотовъ всtки мигъ да ни 3апрати 

доду на „Зелени снtrъ". 

Четиримата наши приятеJiи, които 

първи хванаха пжтеката къмъ Тригд.\!3 ь, 

а:!r,1ежда че б·tха изпреварн:111 вн~ззп,1u 

появи,шя се вtтъръ и прикрепвайки се 

с в;у.жето, по съвършено острия plfiб ь 

f,·txa вече стигнали на върха. 

Остъръ страхъ сви сърдцето м,1: <з;{ъ 

бихме се върнали 'JЪ София, ако нtк )Й 

отъ насъ, неопитнитt, неводно се тър

кулне надолу въ бездъннитt. бездн:1! 

Легнахме на гръб ь зздъ не висuкъ 

камененъ блокъ съ надежда вtтърътъ да 

утихне или най-малко, об.,ащп t надъ 

Триrдавъ да се пръснзтъ. А отъ мtстото, 

дето лежахме, до самия връхъ и:,,rаше 

не повече отъ 200-300 метра. 

Явно личеше, че тая опасна вtтр_о

~а1на и облачна игра, и да се качиме на 

11ърха, не би ни дала възможность .'\а 

сбхЕанеме цtлата осемдесеть киJ10.11етр,.)

Ра каменна снага на Юлийскитt а,1пи, 

да погалиме съ очи Адриатика, да зър

,rеме приказната Венеция, която, въ чи

сти и ясни дни, се е мtркаJ1а като ви

;;сние да,1ече н·tюi'iд~ всрtдъ зелениТ'В 

1,оди на Ядранското море. 

Триглавъ отъ Цмиръ 
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Северната стена на Триглавъ 

Вtтърътъ, студътъ и мъглата не ни Уморенъ се чувствуваше и Бtлкатз, 

позволиха да поздравиме нашитt трима r,оито, макаръ нетрениранъ и малко на-

катерачи по стената, съ които бtхме .::и тtжалъ, все пакъ достойно представ;1 

даJIИ среща на върха, нито да ги дача- ~1.1адия бъJ1rарски алпинизъмъ . Третиять 

каме, заедно съ ония, които се бtха ка

чнли по J1еrа.лния ш,;ть. Спустнахме се от

ново въ хижа Кредарица, а следъ малко 

катерачъ, инж. Авчинъ, прекрасенъ тех

ник ь и водачъ въ качването, бодро слt

зе отъ върха и веднага замина за Люб-

врfмс пристигна и цtлата група отъ Jrяна. 

върха. 

Безспорно, най -много ни ингер~сув:.1-

ха катерачитt. Особено превързаната 

r лава на нашия водачъ Пипанъ. Преди 

да чуеме подробноститt по това неща

стие, трtбваше да се превърже наново 

пробитото Пипаново чело. 

Ьледенъ отъ изгубената кръвь, нав вр

но и изтерзанъ душевно отъ случайното 

нещастие по най-опаснот·J мtсто .1а се

верната стена, инж. Пи п а н ъ, въпр·вки 

Тримата катерачи, които се отпра~ш

ха преди зори къыъ стената (водачъ е 

билъ Авчинъ, вторъ Пипанъ и третъ -
-- Бtлката, навързани на тридесетметро

вото вжже) Cii'i се качвали по Словен

ския Пii'iть на Стената, като еж напра

вили два варианти. (Освенъ Словенск•ш 

пlriть има.10 още два Пii'iTЯ за катерене -
Австрийски и Баварски, който билъ най

тру денъ и опасенъ). Качването е про

дължило цtли единадесеть часа и би 

всичкQ, показваше завидна п.1анинарск .1 завършило съвсемъ безъ събитие, ако по 

твърдость и бодрость. една случайность водачътъ на 100 м. 
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Сн, инж. Фр, 1\вчинъ 

Северната стена на Триглавъ 

Сн. инж . Фр. f\вчинъ 
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подъ върха не откъртилъ ка~п,къ, който 

полетtлъ по го,1tмия нак ,1онъ. Авчиnъ 

извикалъ, но Пипанъ, вмtсто да си скр>1е 

ГJiавата - п диrналъ нагоре и камъкътъ 

го блъсналъ по дtсната страна на чело
то му, като пробилъ дебелия рiУiбъ на 

неговото кепи. 

Това е било единъ траrиченъ мигъ. 
Пипанъ, ззшеметенъ отъ у дара, ,1зпус
налъ вiriжето, на което е билъ вързанъ. 

Изобилна кръвь потекла по лицето iltY 
отъ дълбоката му рана. 

Бълката, който е билъ 7-8 ~1erpa по

долу, не е виждалъ онова, което ставаJю 

надъ него, а Ci'l'iЩO Ti\K'l е биJI ь неви

ди,1ъ и за двамзтз 1-!Е'rо~н другари. Въ 

моме1-:тътъ, когато усtтилъ Bi'l'iжe-гo :в) 

бедно, Бtлката е билъ на една едвали 

не НЗПЪJ!НО ГJ12ДКа ЧJСТЬ отъ стен1 г:~, 

придържаики се съ края на пръстиr-t, си 

п 11tкаква малка кам~наа бучка. 

- Ако водачътъ не бtше се плзсч

rалъ на удобно м·всто въ :ка.11ата и vда

рениятъ Пипанъ не се освести тутакси, 

неговото падащо тъло като перуши;1:{а 

щtше да повJ1tче и мене, - разказваше 

Бt.1ката. - Нtмахъ време дори да си 

прочета моJ1итвата. 

Все пакъ не би нн би,10 весело, ако 

експеднцията на именития йожа Чопъ 

бtше тръгнала да дири смазанитъ тру· 

пове на тримата ни другари по страхоr

ната Триглавска стена. 

Въ продължение на нъкоJ1ко ы:а 

отъ хубавъ и слънчевъ J1tтенъ день, ръ.з

ко прем :шахме въ сурuвз зюша вечерь. 
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Юлийскиг-1; f\лпи 

Студъ и дъждъ ни при;~;ружиха чакъ до 

Ал ек с а н д ров ъ дом ъ (240!), трие

тажна каменна хижа подъ Триглавъ, Ki'l'i
дeтo тръбваше да пренощуваме. 

Приятната атмосфера въ хю1< -эта, 

щастливото преминаване на най-тру дниЯ' 

дълъ отъ нашия алпийски издетъ и 

предвкусването 

ПО'IИВ'<а ПОДЪ 

Ллександровъ 

развеселиме. 

на дългата и желана 

пуховитt покривки на 

домъ, ни караше да се 

Освенъ това тукъ можахме да уста-

1-'ОВИме, че почти всачки бъхме си ра.ыа

J1или чистип български говоръ и гоно

рtхме на нtкакъвъ страненъ бълrаро

сърбо-хървато-словенски езикъ, съ кой

т~ великолепно се разбирахме съ всички 

славянски племена въ не малката юrо-

С-13ВЯНСКа държава. 

Току-що бtхме си легнали и из;зе_ц

нажъ ревна страшна алпийска буря. За

тракаха з;ювещо дървенитъ капаци по 

Ерозорцитt, сякашъ се бъ залюл·вла и 

тежката каменна хижа. Рукна и по, 

ооенъ дъждъ. Навремени екваха и rър

мотевици, които разтърсваха планината. 

1 ·вхното ехо цtли ~шнути се носtше 

изъ нощния мракъ. 

Не:::,абр:шима нощь въ Алпитъ! 

* 
Четвъртиятъ день отъ нашия излет-ь. 

61,ше вf.че день на слизане отъ Триrлаз·:а. 

Въ студената и дъждоr.на сутринь, ,1ри

;tружени отъ единъ югославянски rраш-1-

чарь, който отиваше да си заеме поста при 

ГI?~НИЧНIIЯ пунктъ дол и ч ъ на сама-



та итало-юrославянска граница, ние '<0,1-

чехме по-бодро, готови за нови пл-:1ни,·1-

ски завоевани-.~. Предстоеше ни ос~.У1ча 

совъ Пli'iть до новатэ. хижа на СПД на 

r1исокото плато Комна. 

Неусетно стиrнэ.хые до 

пунктъ Доличъ. 

гран;.~ч:-1 ,1н 

Значи, хей, на среща, е вече Игал,ш. 

Но, въ действителность, земята и ilJI 1-

нинскитъ върхове, които виждахме, не 

бъха часть отъ стара Италия. Тамъ до

лу, въ долинитъ и rрадоветъ, живвехэ. 

нъкоJrко стотинъ хиляди словенци, ат

кжснати отъ своята родна Словения. 

Лицата на нашитъ приятели слов~,ци 

се помрачиха. Не изпитваха .ли тъ -:ж

щото тягостно и болно чувство, което 

с1,мъ изпитвалъ винэ.rи, когато отъ зър

ховетъ на Осоговската планина ж ~.~но 

съмъ хвърJrялъ очитt, си къмъ бълата 

г.~1ава на Шаръ, въ подножието на който 

се гуши родниятъ домъ на моитt, дъди 

и прадъди? Проклето, трижди прок11 ·сто 

робство! 

Всич1ш сме Jrюбопитни да видиме ита

лианския граничарь. Едно остро под

свирване и ето отъ поста, чийто по

кривъ виждахме, се зап;у;ти къмъ :ы,:ъ 

дребенъ rраничарь-алпиецъ, съ алпи>'tска 

шапка, roJrфъ, виндяке и неизбъжната 

черна фашистка риза. Следъ него доти

ча и оскръбначката на планинската хи

жа, словенка, която щедро предлагаше 

да вкусиме на празенъ стомахъ отъ ней 

ното великолепно вино „Кианти", което 

бt, донесла. 

Почерпихме италианеца съ бълrар,:ка 

цигара, нъкой тикна въ р;у;цетъ на юг., 

славянския войникъ цъла шъпа цигари. 

И презъ седловината Хрибарице (2357) 
се насочихме къмъ Седемтъ триrлав

<:ки езера и отъ тамъ - къмъ хи1к,1та 

при петото и шест,ото езера, Kli'iдeтo 

тръбваше да бждеме точно по объдъ. 

Напустнахме вече снъжнитъ прес;~и, 

стръмнитъ урви, клинов~тъ и телен:пъ 

вжжета. Тукъ-таме се мърнаха дребни 

пл:шински цвътя: незабрзвка, ане~1ови, 

сини камбанки, а по-надолу - пла ,-~инсr<и 

карамфилъ, мащерка и второто три

глаnско езеро (п1..рво го е въ Италия) въ 

чиято незначителна водна повърх,ос гь 

не ~южеше да се огледа ръдко красивия, 

наведенъ като кулата въ Пиза, алпий·~!<И 

връхъ Зелнарица (2398 м.). 

Следъ малко почивка край езерото 

подъ шума на тихия дъждъ, който отъ 

рреме на врrме по-щедро се разливаше 

върху насъ, минавайки край маJ1китъ ir 
полупресъхнали триrлавски езера, отзо

ьахме се предъ малката и кокетна хнжа 

на СПД, при шестото триrлавско езеро. 

Два часа почивка и ето ни отново на 

11жть къмъ нашата днешна цель: хижа 

l(омна. 

Слизахме все по-надолу и по -надолу. 

Мълчал:шата смърчоаа гора въ нацио

рглния паркъ Комна, изъ който върв-вх· 

ме нъколко ч::~са, освежиха очитt, ни, за 

жадн·вли за зеленина. СJiедъ иглолист

ната гора, появиха се и ~1лади букс>ви и 

;~;;,;.бови гори облъчени ве"!е въ жълтJ 

премъна. Надвесихме се и край седмото 

и последно триrлавско езеро и по една 

нон1 и широка пжтска добре маркир:ша, 

ннс внезапно се стжпис:ахме на единъ за

r,ой - предъ !iасъ се откри рtдка по 

шоята хубость картина: далече нъкжде 

долу въ низината презъ разкжсаната мъ

гла б;~ъснаха водитъ на rолъмото Бохин

ско езеро, задъ насъ - хижа Комна, а 

по-далече - планинскиятъ масивъ Воrлъ 

съ алпийската Подрта гора (2050 м.), 

който ревниво криеше по севернит·в си 

ребра нестопени снtжни пръспи. 

Но съзерцанието ни бtше ~мутено 

на стотина метра отъ хижата рукна 

такъвъ пороенъ дъждъ, че тръбваше 

цъла нощь да сушиме мокритt, си дрехи. 

Ко~ша (1520 м.), най-новата хижа на 

С. П. Д., се оказа по-скоро планински 

хотелъ, отколко·то обикновена nланин

ска хижа. Най-модерна архитектура, 

стаи съ по едно и две легла, топла и 

с1удена ~юда въ всъка стая, парно отоп

ление, обширна и луксозна трапезария, 

отъ чиито прозорци се вижда, като на 

11,J1ань, прекрасното Бохинс!<о езеро. 

Всичко това предизвика у насъ, ако 

не зависть, то поне истинско безвърие, 

че нъкоrа и по нашитt, плани:rи ще из

ннкнатъ подобни хижи. 
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Дай Боже! 

Мъглата и непр,естанниятъ дъждъ, ни 

.задържаха и на следнип день до объдъ 

въ хижата, объркаха ма;rко Шi'iтнитъ ни 

планове и ни лишиха отъ възможность 

да поздравиме телегра.фически конгре
са на югославскитъ туристически дру

)J,ества, който тоя день бt, откритъ въ 

Сараево. 

Но къмъ объдъ времето се поправи 

и ние дружно се спустнахме по стръм

нитъ склонове на Комъ къмъ равнината. 

По общо решение, отбихме се за . малко 

.до забележителнРя и красивъ водопадъ 

Сt,вица и по идеално шосе, което л1nка

тушеше край бръга, на Бохинското езе

ро, надвечерь се добрахме до хотеJ1а 

Св. Янецъ, собственость µа С. П. Д., Ki'ii

ДET·O тръбваше да пренощуваме. 

!Uестиятъ день бt, великшrепенъ 

слънчевъ день. Още въ р2нна сутринь, 

съ лодки обиколихме красивото, дълго 

пе·ть километра, езеро, чиято романтика 

не бихъ могълъ да забравя никога. 

Сжщиятъ день презъ Бохинска Бистри

ца се отправихме къмъ единъ отъ най

хубавигt, свътски курорти въ Централ

на Европа - Бледъ, к1nдето само преди 

;.;ва дена бъха се отбили, идещи стъ 

И:талип, Н. В. Царя и Царицата. ' 
Простата красота на Бохrшо и кул

тивираната хубость на Бледъ бъха за 

насъ следъ Триглавъ, който само за ед

ыа нощь побълъ, едно ново утвържде

ние на радостьта ни, че се намираме въ 

една славянска страна, върху която та-. 
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кэ изобилно и безмърно се е излъла Бо

>!,ията благодать. Късно ·вечерьта ние се 
намърихие за втори пmть въ. Люqляна, 

за да останеме въ нея н.:'1 следния день, а 

rледъ това - да започнемъ нашето връ

щане съ еднодневни престои въ За

гребъ и Бtлградъ, като гости на Хър

ватското. и Сръбското планински дру

жес·тва. 

Не мога да отмина -неочаквания и 

сърдеченъ приемъ, който ни оказа Хър

ватското планинарско дружество. Въ

пръки краткото ни престояване въ За

гребъ, симпатичнитъ представители на 

дружеството г. г. Вайлеръ и Хорватъ 

съ автомобили ни заведоха до т·t,х

ния великолепенъ „Томиславовъ до~,~ъ" 

(1012 м.), на Слемие - Медведница -
малъкъ, но гористъ планински масивъ 

нг.дъ Загребъ. 

И тамъ, както въ Любляна, на импро

визираната вечеря въ ресторанта на хи

жата, здраво с<с положи началото на 

връзката между бъл.rарскитъ и хърват

ски планина.ри. 

Споменътъ ни · за незабравимия из

Jf(ТЪ въ Юлийскитъ алпи, сърдечното и 

братско посрещане на нашата група въ 

J1юблян2. н Загребъ, вниманието, което 

б·t,ше отправено къмъ насъ, което бъше 

сжщевременно и I:'ннмание къмъ Б. Т. С., 

винаги ще ни изпълва съ чув::тво на 

най-топла благодарность къмъ нашитъ 

словенски приятели, ще ни кара да опоз

наеме и обнкнеме тъхната прекрасна 

земя още по-добре. 

На югославяно· 
италиянсната граница 

Забележка. Снимкитi; на стр. стр. 
292,295,297, 293 и 300 еж отъ Т. Пеловъ 



ЕВЕРЕСТЪ: 1936 ГОДИНА 
Шестата обсада на Еверестъ прЕзъ 

настоящата година, за обща изненада, 

завърши с,,,.-,що неуспъшно. Противно на 

друrитъ експедиции, отъ тазигодишната 

се очакваше пъленъ успъхъ, защото ни

кога къмъ върха на земята не СЕ е от

правяла една така добре подбрана и 

подготвена експедиция. 

Въ Дарджилингъ въ началото на 

мартъ се бъха събрали дванадесеть ан

глийски алпинисти, цвътътъ на тъхното 

планинарство. Ht по-малко отъ деветь 

отъ т·вхъ бъха стари познати на Еве

vестъ: Ржтледжъ0 водачътъ, Смитъ, 

Шиптън1.,, ларисъ и Уиндхъмъ бъха уча

стници въ експедицията 1933 г. до вър

ха, Кемпсънъ1, Уоррснъ и Уигра.11ъ с~ 

запо·знаха съ него презъ последната под

готвителна експедиция 1935 г., а Морисъ 

още презъ 1922 г. 

Още на 30 я.прилъ, обаче участници

т·в преживъха първата изнЕнадз: неочак

ванъ снъженъ валежъ поржси цълата 

планина съ новъ снъгъ, но това не е на

малило ентусиазма на експедицията, коя

то - благодарение на rолъмата си опит-

1-:ость - въ нъколко дни само успъва да 

изгради лагеритt, 1, 11 и най-после III на 
Rисочина 6550 метра. На 15 май вече 

Смитъ и Шиптънъ достигнаха съ 41 но

сачи лагеръ IV на височина 7010 м. 

Отъ лагеръ IV, обаче, Шиптънъ из

пращалъ радиосъобщения н:~ Рътледжъ 

за невъзможно лоше време вJюшаващо 

се отъ день на день. За да се· избъrне 

опасностьта отъ отръзване 1на 1челната 

група, тя се връща успъшно на 18 май 
въ лагеръ III. Водачътъ Ржтледжъ ре-

шава съ тежко сърдце да прибере цъ

лата Експедиция въ лагеръ I за събира-

не на нови сили. 

Между това отъ Индия метеоро;ю

rичнитъ съобщения гласъли, че време

то на монсума наближава. И отъ тукъ 

започва комедията съ тия метеорологич

ни съобщения, които еж като че ли 

Единствената причина за неуспъха на 

експедицията". Споредъ „науката" монсу

мътъ е тръбвало да дойде отъ Индия 

до Хималаитъ за 14 дни и при тази 

смътка челната група отишJrа отново въ 

лагеръ III, гдето обаче е била изненадана 
отъ страшенъ валежъ: монсумътъ въ 

сжщность се дотътрилъ само за 4 дни. 

Въпръки понататъшнитъ съобщения отъ 

станцията Алипоре, ч е монсумътъ ще се 

задържи и затова групата се върнала 

отново въ лапръ I, на 27 май единъ си
ленъ в·втъръ очистилъ цълата планина 

отъ снъrъ и създалъ идеални условия за 

изкачване. Веднага се започнало ново 

изкачване, защото - и споредъ „ наука

та" - монсумътъ тръбвало да престане: 

1,0 сега пъкъ се случило обратното -
времето се влошило и силни валежи за

държали челната група въ лаге9ъ II н·в

колко дни. Съ 5 планинари и 42 носачи 

билъ направенъ въпръки това безуспъ

шния опитъ да се достигне северното 

седло, но поради опасния снt.rъ, опитътъ 

пропадналъ. На 6. VI. лаr. III билъ опраз

ненъ окончателно и следъ странични 

опитни изкачвания па 18 юний цълата 

експедиция потеглила дългия си пжтr, 

обратно. Еверестъ усп-h и тази година да 

стблъсне своитt напя.датели. 
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ОБЩАТА ХУДОЖЕСТВЕНА ИЗЛОЖБА 1936 И ПЛАНИНАТА 

Десетата юбшrейна обща художестве

на иэложба, открита на 11. Х. въ София, 

за съжаление подчертава все още от 

чужденостьта на бълrарскитъ ху дожни

ци отъ планината. Безъ да можемъ тука 

надълго да се впускаме въ размишле

ния по този поводъ, налага ни се да от

белсжимъ, че е крайно време вече на

шитъ художници да разбератъ, че пла 

ЕИнf!та сама нъма да отиде въ ателие

-, · ата имъ, а тъ ще тръбва да отидатъ 

въощrшевени при нен, да навлъзатъ въ 

нейнитъ гънки, да се сближатъ съ ней

нитъ елементи и да създадатъ така 

едно възвишено изкуство. 

Количествено пейзажната ж<1вопись 

не отстжпва много. Но качествено тя е 

БСе още на нивото на начвното превъ

r.:ющаване природата и планината или на 

Mlr'iкaтa да се долови тайната на тъхния 

чарь (В. Бараковъ, Тр. Василевъ, Д. ~ан

J<овъ, К. Гърневъ и Ал. Миленковъ). 

Върно предаване на багритъ и съ това 

отиване къмъ цвътната фотография ни 

дава П. Джамджиевъ (село Ракигово и 

Родопски лъсь), пресиленъ и претру

панъ е Н. Кожухаровъ fРодопитъ ). 

Хубави обещания и надежди вдъх-
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!.)ЗТЪ С"> своята декоративность А. Стай

ковъ (скаJIИ въ Пашмаклий) и съ своята 

свътла свежесть йорд. Гешевъ (Пролъть 

и Пиринъ). Последниятъ трtбва обеза

·1 елно да се отдаде на планината и про

Нi{Кне повече въ нея. Изненадващо ху-

6.:.ви Clr'i картинитъ на Ив . Тричковъ (две 

пейзажа), въ които личи едно овладява

не на цвътоветt, и подробноститt (ако 

r-;a № 361 не бt, сложилъ ненуждния те

жъкъ букетъ цвt.тя въ дъсно). 

Простотата на сюжета улеснява до

нъкlr'iде проф. С. Велковъ (ливади въ 

Рибарица), макаръ че сlr'iщиятъ сюч,етъ 

блика отъ естествено богатство у Б. 

Деневъ. 

Отъ другитt, стари майстори П. Мо

розовъ съ „Борове изъ беглика" догон

ва Решрайтеръ, Райко Алексиевъ (Чере

пишъ) е доловилъ много въ природата 

и се справя лесно съ сюжета. К. Щърке-

1ювъ е винаги добъръ (но и това не е 

напредъкъ) . Единъ, който е успълъ да 

улови и предаде тайната на планинското 

настроение е Г. Желъзаровъ (планинско 

поточе), а Ат. Миховъ (Рила зиме), Кри

скарецъ и Пав. Францалийски оставатъ 

съ обичьта си къмъ планината. 



Горе: Райко 1\ленсиевъ - Черепишъ 
Долу, Борисъ Деневъ - Пейзажъ 

На предната страница: Йорд. Гешевъ - Пиринъ 
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КАРТИНИ ИЗЪ ПРИРОДАТА 

Изобщо, Пlilтуването е незамtнлю 

удовоJ1ствие, най-вече ако не сте свър

зани съ нtкое превозно rptдc1'BO. То

гава з:1 вас"):, нtма Пli\Tb, нtма посока. 

Когато напустнахъ върха, слънцето 

високо бt отскочило надъ Ст~щово. Ле

ки сутренни мъгли покриваrъ долината 

на Луда.Камчия. Следъ кратко спущане 

пс• стръ~шата Пli\тека, изоставихъ я и liЗ· 

в.пtзпхъ безъ Пli\Tb подъ сtнката на ста

ра букова гора. Тукъ бъ тихо и прох.пад

но. Само листата по върховетt на буки

тt шумяха въ нtжна непрекlilсната ме

.юдия. По нtкога попадахъ на изоста

Бена п,v.тека, последвахъ я, но тя скоро 

се изгубваше изъ гората. Тукъ-тамъ 

снопъ отъ слънчеви JI;;;чи нахлуваше 

ыежду KJIOI-1 eтt, огрtваше покрититt съ 

~1ъхъ букаци и за мигъ гората се пре 

(1брdзяваше. Изплашени отъ присli\тс rви

ето ми птички прехвъркваха предъ менъ 

и съ писъкъ изчезваха изъ лист[]та на 

букака. Високо отъ върховетt на гората 

долиташе Тli\Жното гукане на гривека

самотникъ. И наново гората затихваше. 

СкJiонътъ, по които се спущахъ къмъ 

ръката, заБърши съ малка скаJiиста шю

щадка, цtла по:<рита съ мъхъ и здра

с1ецъ. Къмъ ръката скалата се спущаше 

стръмна, ~,едостъпна на повече отъ 20 м. 
;1ълбочина . А т.;мъ до.пе - бистро по-

1 оче обхождаше скаJ1ата почти въ по· 

;1укржгъ. В0д11тъ на П·Jточето безгриж

но се roнtxa пс кзмсното корито, цtло 

потопено отъ с.1ънчеви лlilчи. - Нъкол

ко малl(И вирчета кат::~ сини насълзени 

очи, се вглеждаха въ небето. 

С ледъ уморителното Пlilтуване пло

шидката бt. от J1 ично мъсто за п::>чивка. 

Набързо снехъ раницата и ЛЕ гнахъ на 

гръбъ върху дсбе,1ата по ::.т елl(а отъ 

мъхъ. Въ гората бt тихо. Само шумътъ 

на поточето l(ато недовършена приl(а31(3 

долиташе изъ дъ,71бочинnта. Слънцето ме 

препича, слабъ прохладенъ вtтрецъ ме 

гали и унася на сънъ. Лежа :-1а гръбъ и 

се чувствувамъ като въ дъно на голt

ма конусовидна яма, стенитt на която 
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Г. ГЮЛМЕЗОВЪ 

еж поl(рити съ зеленз гора, а надъ нея 

закрепено парче отъ синьо ненаг лЕдно 

небе. Задрtмалъ съмъ. КоJшо е траяло 

не знамъ. Нtl(аl(ъвъ остъръ писъкъ ме 

стресва. ВсJ1ушамъ се. Писъкътъ се пов

тори и се носи току подъ МЕнъ отъ къмъ

долътъ. Предпазливо надничамъ къмъ, 

поточето. И това коеrо видtхъ ме из

ненада. Тамъ долt, - голtма сива меч· 

ка, потапя въ водата малко мече, което 

е хванала съ зжби за врата. То пищи,. 

рита и се мжчи да се освободи отъ 

устата на майка си. А тя СПОl(Ойна, не

възмутена, ту го потаilя, ту го вдига 

надъ водата, задържа го за малко и на

ново го потапя. На брtга, друго меч~:,. 

се овъртва неспокойно Оl(ОЛО майка си и 

очудено ГJiеда братчето си, · което пр11 

i;ctкo потапяне въ водата силно изпи

щяЕаше. ПотапянЕТо продължи нtl(олко 

минути. Следъ това мечката се покачи 

на бр·J,,гътъ и внимателно сложи мечето 

на поляната, l(ОЯТО бъ цtла orptнa отъ 

с.~ънцето, а то J1удо затича Оl(ОЛО и l(ато 

често се търкаJiяше по тревата. Но из

г локдаше, че работата още не бtше за

аършена. Мечl(ата се обърна къмъ дру-

1 ·ото мече, което бъгаше подир ь изl(ъ 

паното си братче. Хвана го. То запищя. 

Легна на гърбътъ си и се пом.v;чи да 

ухапи майка си. Но тя сърдито изръм

жа. Хвана го съ зжби за вратътъ . От

несе го до вирчЕ то и започна· да го по

тапя въ водата. А то рита и, пищи, до

юно мзйl(а му отнесе и него на поляната. 

Гледахъ и не вtрвахъ на това, кое

~ о видъхъ - НИl(ОГа не предполагахъ, че. 

~.1ечката е тоJiкова чистоплътна. 

Картината бt и художествена и заба

вителна. Щастливата майка спокойно Jiе

жеше съ ИЗl(ЪПанитt си деца, подъ пъ

страта ctнl(a на стария буl(ъ. Поточето. 

румолеше, своята вtчна тиха пtсень, 

всрtдъ божествената тишина на гората, 

Но Ето отъ къмъ „Дебела могила" зала· 

ОЕчарсl(о куче. Мечl(ата стана. Вслуша 

се. Подбра мечетата предъ себе си и ка

то ctнl(a, потъг1а и се загуби изъ гората, 



Есень въ планината Снимка Йос. Шнитеръ 



ПЕЧАЛБАТА НА л·ыото: 

ТРИ ХИЖИ 

ОСВЕЩАВАНЕТО НА ХИЖА „БУЗ

ЛУ ДЖА" 

На Илиндень, r;ъ 1866 год., когато па-

JIЯщото слънце огаряше жетварката-роби

ня, а тихиятъ в·втрецъ носtше нейната 

тъжна пtсень по златната Розова доли

на, на Бузлуджа шепа юнаци се борtха 

срещу стократно повече озвtрени ти

рани .. 
Въ неравна борба намtриха смъртьrа 

си Хацжи Димитъръ и другаритt му. 

ПобедителигJ,, отръзоха главитt на 

четницитt, набиха ги на колове и па

пусш:ха Балкана. . . 
Останаха да лежатъ обезглавенигh и 

окървавени трупове, а на небето черни 

сбJ1аци плътно се настилатъ. Проливенъ 

дъждъ изплака, сякашъ, сывитt на цtлъ 

народъ, изми окървавенитt тъла, а по

роитt отнесоха кръвыа имъ по долини 

н полета и напоиха родната земя, за да 

стхрани тя стократно повече герои. . . 

Tt, умрtха, но оставиха една искра, 

която времето разпаляше въ сърддзта на 

тtхнитt братя да умратъ и тt за свобо

дата на родината. 

Минзватъ години, докато на Илин

день, въ 1884 г., по инициатива на Казан

J1ъшкото читалище „Искра", на Бузлуд

жа се отслужва панихида за падналитъ 

чrтници, и отъ тогавз, всtка година на 

този день на Бузлуджа се стича хиля

денъ народъ отъ дветt страни на Бал

кана, за да се поклони предъ паметыз 

на падпа,питt герои ... идватъ .. и си 
с тиватъ, като оставятъ полу-съборени 

колиби, разхвърлени прtсно отсtчени 

клони и загасващи пепелища. 

Години наредъ, беа:УIИJюстната брад

ва изсича гората около лобното мtсто и 

то става все по-пусто и по-пусто ... 
Казанлъшкитt туристи, въ желанието 

си да запазятъ това свято мtсто и го 

направятъ достжпно въ вctJ{o време на 

годината - съградиха хижа-паметникъ 

„Бузлуджа". Тtхниятъ непосиленъ трудъ 

въ продължение на около 4 години, се 

увtнча съ успtхъ. Тая година, на 2 ав

густъ, Илиндень, осветиха хижата. 

Двойното тържество на F,узлуджа -
освещаването на хижата и панихидата 

&а падналитt четници - привлече хиля · 

денъ народъ. 

Красивата и кокепrа хижа, окрасена 

отъ трудолюбивитt туристи, съ гир1ш,1-

ди отъ вtчно зелени лав.ри, привличаше 

погледа на всhки новоприсгнгналъ гостъ. 

Още отъ сжбота сутриныi! Бузлуджа 

гъмжеше отъ народъ. 

Слънцето потъна въ пурпурния за

падъ. Черни облаци бавно настжпваха 

заедно съ нощыа и се настилаха надъ 

Бузлуджа. Въ далечината се чуваха гръ

мотевици - по всичко личеше, че ще 

вали. В·втъръ_тъ донесе гъсти мъгли, 

които лудо се гонtх:~ по върха и гора· 

та. Всtки имаше желание да бжде въ 

лижата, но тя бtше вече запълнена. 

Мчог.о хора разбраха сега, колко 

цення е ·хижата въ планината и ко1п,о 

голtмо е · дtлото на туристигh. . . 
Особено красиви бtха моментитt, 

когато мъг,1итt, подгонени отъ вtтър1, 

потъваха въ долинага и надъ Бузлуджа 

блtсвsха затъентt между облацитt -
пълната луна и треперящитt звезди. Всt.

ки тогава неволно почваше да шепти: 
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Настане вечсрь, л1есецъ изrрtе, 

Звезди обсипятъ свода небесенъ. 
Гора зашуми . . . 

и недоизкаралъ още стиха, мъглитt на

~юво му отнематъ луната и звездитt, но 

го оставятъ да чуе кзкъ гората пtе хай

щ:шката пtсень и листата на старитt 

букаци - едничкитt свидетели отъ онова 

1·ероично време . . . 
Цtла нощь надъ Бузлуджа ту се го

нtха мъглитt, ту надничаха луната и 

звездитt ... 
Още съ пукването на зората гоститt 

се раздвижиха. 

Илинденското слънце плуваше по си
ньото небе, а вtтърътъ все още гон·tше 

разкжсанитt мъгли. 

Къмъ 8½ часа, при гробоветt на за
гиналитt четници, се отслужи панихида 

и поднесоха вtнци. 

Въ 10 часа Н. В. Преосвещенство Ста. 
розагорскиятъ митрополитъ Павелъ, въ 

съслужие съ нtколко свещеника, освети 

хижата и следъ кратко с.1ово я откри. 

Председательтъ на хижо-стротелния 

комитетъ г. Дим. Вtнковъ даде отчетъ, 

в1, който изтъкна значението, което хи

жата има, като такава, построена на то

ва историческо мtст,о. Изтъкна трудно

ститt, срещнати при изграждането на 

хижата и публично благодари на щедри· 

тt дарители. 
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На края г. Вtнковъ подчерта, че съ 

изграждането на хижата туриститt не 

смtтатъ, че еж направили нtщо много 

rо.лtмо. Tt не се ласкаятъ, че тtхното 

дtло е първо, нито пъкъ, че ще бжде 

послЕдно. Ала все пакъ то е единъ при

носъ къмъ нашата бедна материална 

култура въ планината - все пакъ то е 

единъ подвигь за времето, въ което жи

в·вемъ и единъ примtръ за патриотич

нос1ъ и родолюбие. 

Сдедъ отчета, поднесоха поздравле

ния: г. полк. Велчевъ - началникъ на 

Казанлъшкия гарнизонъ, г. Г. Серафи

мовъ, който произнесе прочувствена 

речь и, между другото, даде тържестве

но обещание, че ще издействува предъ 

сбщинския съветъ да се гласува сума за 

пристройка къ:v1ъ хижата. Поздравиха и 

г. полк. Стефановъ - началникъ на Ве

,;икотърновския гарнизонъ, г. Дочевъ -
представитель на читалище „Искра", 

г. Г. Х. Генчевъ - представитель на за

паснитt офицери, г. Л. Брънековъ - . 
представитель на Ю. Т. С. и представи-

1 еля на габровския клонъ (Б. Т. С.) 
На всички отговори председателя на 

казанлъшкия клонъ г. Манолъ Черневъ. 

СJiедъ обtдъ гоститt, се бtха вече 

пръснали по различни посоки и Бузлуд

жа остана пакъ самотна .. 
К. Бъловъ 

--- __,.,,.,------1 
i 
1 

Освещаване на хижа 
.Бузлуджа" 



ХИЖА „ЕРЪ-I<ЮПРИЯ" 

Освещrването на хижата „Еръ-Кюпр:-~я" 

<бв извършено на 29 августъ въ присil'iт· 

~1вието на повече отъ 400· души посети
rели-туристи и нетуристи, граждани и 

,,селяни. Село Орвхово, въ чието землище 

,е построена хижата, бt. най-многолюдно 

лредставено. Това многолюдно посеще

.F.1-,е е най-красивото и убедително до:<а

зи елrтrю за пр::шотата на турист. ид~п. 

Следъ нt.колкото слова, които Хв,Jй

ненскип свещеникъ каза, говори отъ име

то на туристическото дружество „Кал,Jя

Еовъ върхъ" председатели г. П. Карапе

тровъ. Смщиятъ следъ като подчерта 

възвишенитt. задачи на българския ту

р?.зъмъ изтъкна слабата подкрепа, коя

·то държавата дава на туристическитt. 

-организации, които се издигатъ и разви

ватъ изключително на собственитt. си 

срвдства. Направи следъ това изложение жиментъ. Сжщиятъ направи апелъ къмъ 

·при какви условия е изградена хи,ктrа всички да използуватъ хижата най.вна-

и ижчнотиитt., при които е реаJшзирана 

,ази инициатива. Изказа благодарность и 

.признателность къмъ с. Орt.ховската об

•щина, която е отпуснала 5 декара мt.

--сто за постройка на хижата, къмъ щед

:рия даритель r. Ангелъ Груевъ съ чия

-то материална и морална подкрепа се 

·изгради тази постройка; благодари на 

.архитектитв г. г. Скордевъ и Тума:1ге

ловъ за изработения отъ тt.хъ планъ и 

ржководство, както и на предприемачи

·тi; строит~ли, които най-добросъвt.сгно 

•еж изпълнили поетиятъ отъ тt.хъ анга-

мателно и це.1есъобразно и я пазятъ ка

·1 о оч,-1тt. си. Направиха се ова

ции на дарителитt.. По~несоха се поздра

ви: отъ кмета на сборната Хвойненска 

община г. Антоновъ, отъ подпоручикъ 

Ко,1евъ, отъ името на началник а на 

Пловдивския гарнизонъ, отъ г. Бойчев ь 

отъ името на централното управление на 

Ю. Т. С., отъ г. д-ръ Павловъ отъ 11ме

то на Пловдивското ловно д-во „Соколъ" 

отъ г. Ст. Атанасовъ отъ ю1ето на Асе

новградското туристическо дружество и 

отъ г. Н. Жаловъ родопчаыинъ. 

Следъ поздравленията, пред

седателыъ на дружеството r. 
Карапстровъ, съ нt.1,.олко сло

ва прерt.за лентата и обяви 

хижата за открита. Поднесоха 

се и нtкои подаръци за обза

веждането и увеличаване ин

вентаря · на хижата. Следъ 

обt.да се устроиха веселия, на

родни хора и забави. Наисти

на, освещаване хижата „Еръ 

Кюприя' бt. едно истинско и 

пълно съ смисъль и значею:е 

народно праздненстЕо. 

Освещаване на хижа „Еръ-Кюприя" 
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Съ общитъ усиJiия на пJювдивскитt и 

карJiовскитъ туристи, тази година е реа

.1изирана още една .:~.овчераш,1а ~1ечта. 

Построи се първия ВИСОКОПJiанински за. 

слонъ въ Стара-планина -заслонъ „Юм 

рукъ ЧаJiъ", на 2200 м. надъ морското 

равнище, въ самото подножие на едно. 

нмения връхъ. Той ще даде възмож

ноi::ть на туриститъ и любителигв на 

природата да посещаватъ по-често най

непристifiпния, но нзй-красивия старо

п.'!анински к;у,тъ. 

Най-важното предназначение на за

слона „Юмрукчалъ" е да у.'!есни изкач

ването до върха „Юмрукчалъ", този 

старопланински нспоJiинъ, който, въчно 

намръщенъ и обвитъ въ мъгли, отдзвна 

е спечелилъ име на единъ отъ най-него

стоприемнитъ върхове. Ръ.:~.ко туристъ, 

наканилъ се на пок,юнение отъ далечни 

български покрайнини, ще запази CKifiПЪ 

спом.-нъ въ сърдцето си за него. Или ще 

нзгуби търпение да чака вдигането на 

~rъглитъ и ще се върне или пъкъ, тък

мо изкачилъ съ MifiKa самия връхъ, из. 

Р.еднъжъ ще връхлети мъгла и ще зату

,1и цълия кр1r,гозоръ, следъ което поч

ватъ опаснитъ лутания по еднообразни. 

тъ чалове и бездънни джендеми, които 

г.ри най-благоприятни случаи ще го заве

датъ въ северна България, вмъсто въ 

южна или обратно. 

Съ така построения зас.1онъ, ще мо

же всtкога сутринь, преди изгр·ввъ 

слънце, да се издебне у добенъ момент-~, 
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ЗАСЛОНЪ „ЮМРУНЪ ЧАЛЪ' 

Завладяването на най-високия 
старопланински върхъ 

за изкачване, а съ направата на пжтека 

,::о върха, сигурно „ЮмрукчаJ1ъ" ще пре

стане да се подиграва съ своитъ посс- · 

тители. 

А какао може да се види тамъ? Прt'· 

ди всичко, почти всички български пла

нини съ най -високитъ имъ върхове. Две

тъ най-го:1ъ:v~и български равнини: ду. 

навскf'.та и тракийската, съ всички ръки, 

1-..оито ги напояватъ. Най-сетне, двегв . 

розови :tолини - Стръмската и Казан 

J1ъшката и цълата Стара-п,'!анина. 

Южно подъ „Юмрукч :мъ" еж добре 

известнигв на всъки туристъ - Дженде

ма и Рая - два J!абиринта съ стръмни 

балкrнrски по rсщн. Първиятъ отъ тъх ь -
Джендемътъ е обрасълъ съ непроходима 

гора, а Рая - съвсемъ обезлесенъ, изо

билствува съ много красиви пръскала и 

представлява действително рай, но рай 

населенъ само съ диви кози. Въ Джен

дема се намира и голъмото пръскало, 

което, събирайки водитъ си отъ въчната 

преспа подъ в. ,,Юмрукчалъ", пада отъ 

една отвъсна скала по-висока отъ J 00 
метра. Близо до него се на:v~ира голъма

та пещера „Ханъ Маарж", която служи 

за подслонъ на овце. 

Имайки заслона „Юмрукчалъ", ние 

ше бродимъ волни изъ най-непристжп

ната, но най.красива часть на Стара

планина презъ всъки сезонъ, защото 

знаемъ, че и при най-лошо време има 

где да се ПОДСJJОНИМЪ. 

Иванъ Златаревъ - Карлово. 



J-IЕВРОКОПЪ 

д-ръ Х. П. КОЗАКЪ 

Градътъ Неврокопъ се намира въ ед

на отъ най-неизвестнитt, части на Бъл

:·ария. Тамъ, дето долината на р. Мъста, 

заключена отъ голъмитt планини Пи

рш,ъ, Рила и Доспатъ, излиза за пръвъ 

пжть на югъ отъ тtсната Момина Кли

·Сура въ една равна котловина, се нам,;

-ра неврокопското поле, чието простран

ность се изчислява на 75 кв. i{JJM. (ши

рина 5 и дължина 15 клм.). 

Гази котJювина представя едно старо 

езеро. То е покрито съ шшоцено:зи от

.~ежавания, които, обачЕ., въ сръдната 

часть СЕ: задълбочаватъ върху алувиал

;:~,,, значи върху съвсемъ нови часлоява

ю1я отъ р. Места. Наслояван~то е поч-

1-,а:10, може би, въ Миоцена, но при все 

· то13а миоценови п,1астове не се виждатъ 

нийдt'. Горнитt пластове (пъсъкъ) азъ 

намърихъ за явно понтийски гJшни и на

носъ. Плиоценовитt пластове Ci'ii сi,1у

щавани; тt се спускатъ къмъ срtдата на 

-котJiовината, но по-нататъкъ сж смутени 

пакъ, защото дилувиалнитъ наноси с;;;

що иматъ несъгласуване. Докато нъ 

Пиринъ нtма никакви равнини, които да 

отrоварятъ на пtсъцитt въ котловината, 

uъ Доспатъ се вижда ясно една равю,-

1:а, която се мtстн къмто югъ, при <;,о

тавище. 

Котловината, по-рано еднообразна, се 

раздt,ш отъ диJrувиално размиване и 

днесъ има едно терасуване отъ 5 реда. 

Най-високата тераса (J00- 120 м.) минава 

.на северъ и на изтокъ презъ едри ка-

мъни съ старовуJiканиченъ произходъ*) 

и е силно разрушена отъ по.късни 

събития. Втората тераса (60 м.) се нами

ра право при Неврокопъ, и~rенно въ юго

:.:зпадната окрайнина на града, но се cpt,. 
ща Cil'iЩO и при други мъста на котло

вината. Третата тераса (35 м.) обхваща 

11tлата котловина и представя господ

ствуващата форма на града. Хълмътъ 

отъ пtсъкъ и наноси на северната 

~крайнина на града представя една 

часть отъ нея, cil'iщo както и равнинитъ 

на Пil'iтя за Топлица, югоизточно отъ 

Неврокопъ. Тер·асата е била смущавана, 

което JIИЧИ отъ едно предвижване презъ 

г,реме на напукванията въ дилувия. На 

J 2 метра терасата представя само една 

~-ънка ивица при рtкитt; тя е отстране

на отъ алувиални размивания. Терасата 

отъ 5 м. е отъ предисторично време и 

представя собствената почва на котлови

ната, състояща се отъ сива пръсть и 

п1,съкъ и върху неп почива по-голtмата 

Ч?сть отъ града. Само зданията отъ 

кметството до градската ръка почиватъ 

в1..рху пъсъчни основи отъ новъ алу-

1.;иумъ, който е образувала рtката съ 

своитъ силн:1 течения. Азъ видtхъ това 

прекрасно на 23 и 24 юлий т. г., когато 

при наводнението водата течеше като 

порой. 

*) в. Геоложката карта на срtдна и 
изтС,Чна часть на Балк2!-!ския по.1уостровъ 
отъ Ст. Бончевъ. София, 1936. 
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Основитъ на града еж вече**) стари; 

~·юже би тукъ еж живъ,1и въ долината тра

кийци, но това не е доказано съ по.~ожи

телно:ть. Известна положителность от

носно първия градъ, разположенъ въ 

ко1ловината, имаме отъ римско време, 

на име Никополисъ на р. Нестумъ, коЙ'ГО 

се е Н,Jмиралъ на единъ часъ юго-източно 

отъ днешния градъ. Като военна база, 

той бъше много познатъ и днешнитъ 

негови rазвалини свидетелствува rъ ясно 

за това, как;-о и за неговото минало ве

личие. Траянъ бъше далъ градски права 

на този градъ, но апогеятъ на сжщия бъ

ше по-късно, именно къмъ 5-6 в·вкъ, 

което се потвърждава отъ находкитt на 

~юнети. Тукъ еж се срещнали източно

римското и западноримското влияния, но 

надмощието останало на първото. Не се 

знае кога е загиналъ, но се предполага, 

че първото навлизане на българит·Ь 

(Исперихъ) е дало поводъ за това. Презъ 

време на 1 и на 2-рото царства вече не 
се говори за такъвъ единъ градъ въ та

sи долина, а едвамъ презъ турско време, 

когато за този градъ се говори вече ка

то разпоJюженъ отъ равнината въ до.11и

ната, дето се премъстилъ, дето се нами. 

ра и днесъ. То.й бtше всецtло подъ тур

ско влипние и носtше основнит·в черти 

на ориенталскитъ градове, съ мнозин

ството на населението турско, предста

'lс!ЯЩИ търговското и работнишкото съ

словия. Но тогава още бългзритъ пред

ставяха една здрава часть отъ населе

нието. Тукъ била премъстена Неврокоп

ската митрополия, чийто районъ обхва

щаше турската долина на Струма, обла

стьта на Места до Разлага и Петричко и 

играеше огромна роля въ течението за 

обединението на народностния елементъ 

въ тази часть на Македония. Българско

то население се занимава главно съ зем

.11едълие. 

Какъ еж били представени тамъ раз

нитъ народности тогава, къмъ които то

гава еж придошли и цигани и евреи, не 

се знае, но при първото преброяване въ 

**) в. Миковъ-Орманджиевъ, ,,Бълга
рия", стр. 41, София, 1936. 
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1920 г., значи следъ осемгодишна свобо

да, българитъ еж брояли 4.759 души,.. 

'!урцитъ - 900, циганитъ - 248 и евреи
тъ - 225 души; но турцитt. тръбна да,, 

Ci'ii били въ турско време много по.сJш

но застi'iiпени, понеже виждаме въ града 

преди освобождението 14 джамии. Днесъ. 
турци има още по-малко - около 20!!· 
души само и съ една джамия. Циганитъ. 

бъха наполовина мохамедани и тt. на

малъха силно. 

Днесъ градътъ брои 8.878 жители и 
има площь 6 кв. клм., следователно, съ 

една Гi'iiстота на населението о·тъ 1.43(}.> 
души (София има 10.541), т. е. съ слаба на
селеность, което проличава и отъ самото. 

устройство на града: площадитъ и празд

нитъ мъста преобладаватъ. Но има изра

ботенъ строителенъ планъ за долната, 

часть на града, датиращь отъ 1922 г, 

още и предвижда улици подъ правъ. 

i'iiгълъ, тротоари и пр. 

Населението въ своето мнозинство е

зем.Тiедt.лско. Най-главниятъ артикулъ е 

тютюнътъ, съ сrойность 20.224.811 деоа, 

презъ 1934 г., или 1.850 лева хектарътъ. 

Цифритt. за съянитt. р а с т е н и и 

показватъ голъмата в а ж н о с т ь. 

на тютюна, ръжьта, овеса и вино

то твърде ясно. Съянето на оризъ е осо-· 

бено силно въ тази долина, защото тука. 

имаме вече срt.дноморски климатъ*). 

Стопанската форма е екстензивна: лип

сватъ машини и земледt.лски уреди, ви

п.t.хъ още 6 дървени плугове на единъ. 

желt,зенъ, а модерни земледt.лски маши. 

шини не срещнахъ никжде, но разчита 

се съ положителность за засилени дv

ставки на тъзи стоки въ близко бlriдеще. 

Добитъкътъ въ окрi'iiгз брон 12.000, 
вола и крави, 3.500 коне и кобили, коетсо
с твърде малко и което говори ясно. 

за преобладаващия начинъ на съобще

ния, именно съ волски кола, и съ кола, 

въобще. 

Покрай земледt.лието и занаятитi:.. 

заематъ видно мъсто, предимно дърве-

*) К. Кировъ „Климатична скица на, 
България", ,,Сборникъ на Бълг. Акад. н.ь 
наукитъ" 25, София, 1929. 



~;ата индустрия**): семери, дървени п:1у

гове, материалътъ за които се взема отъ 

Пиринъ. Иначе Неврокопъ има слаба 

индустрия. Има само една електрична 

работилница съ оксижененъ моторъ, ед

на оризова фабрика за произведенията 

отъ долината на Места и една фабрика 

за изкуственъ ледъ. Каменовжrлената 

мина, намираща се недалечъ отъ града, 

още не работи. Нейнитt вlfirлища еж по

доброкачествени отъ тtзи на приоценова

та долина въ югозападна България, но 

съ по-малко калории отколкото вlfirли

щата на западния Балканъ. Проучвания-

ще на града, въ това отношение трtбва 

да се очакватъ много работи. Мекиятъ 

климатъ, повJшяванъ отъ планинит-!о, 

(срtдно 13 rp. С.) придава на града по
тръбното значение като курортенъ 

градъ за к:rиматинчо лtкуване. Топлитt 

бани, които, споредъ новия планъ на rpa. 
да, се предвиждатъ като основа на нови 

бани, ще се радватъ на популярность. 

Най-сетне градътъ е изходенъ пунктъ 

за излети изъ Пиринъ-Планина (къмъ 

Елъ-тепе, Папазъ-rьолъ), къмъ Доспатъ 

и къмъ планинит·в на гръцката rраниuа, 

които още не еж изследвани въ тури-

та въ това отношение още не еж свър- етично отношение. 

шени. 

Поради лошитt пжтища къ~1ъ северъ, 

гръцката граница се намира на 14 к.1~1. 

отъ тукъ. Орrанизуването на обществе

нитt учреждения и предприятия тукъ не 

е привършено и продължава развоя си. 

Въ града има пожарна команда, окрlfiж

на болница, метеороложка станция (3-то 

разредна), която работи тукъ отъ 1914 r., 
смtсена гимназия. 

Що се отнася до туристичното бжде. 

**) Данчовъ, ,,Българска енцик.1опе 
дия\ СоQJия, 1!)?.6. 

Когато ж. п. линия отъ Чепино се 

свърже съ Неврокопъ, съобщенията ще 

бждатъ сжществено подобрени, а днесъ 

съобщенията ставатъ съ автобуси отъ 

София, презъ Симитли и Разлоrъ (д-во 

,,Югъ") и.1и отъ Чепино презъ Разлоrъ. 

И:1-1амъ да изкажа признателностьта 

си на r. Мъ.1чанковъ, секретарь въ общи

ната за оказаното ми съдействие и разни 

инфор:'.rации. Дано дойде скоро деньтъ, 

когато този най-откжснатъ отъ Бълга

рия rрадъ се издигне стопански и ку.1-

турно, отъ каквито има нужда 11ирнJто, 

трезво и свободолюбиво население. 

Хижа .,Яворовъ• въ Пиринъ, която на 8. VIII праэднува тради
циония си годишенъ праеднинъ. 
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КАРТОГРАФНАТА ИЗЛОЖБА И НАШЕТО ПЛАНИНАРСТВО 

Съборътъ на- славянскитъ географи и 

етнографи въ София презъ 1936 се озна. 
менува съ една ценна картографна из

JlОЖба, уредена съвмъстно отъ двата 

наши географски инстиути. Това куJ1. 

турна събитие пожъна голъмъ успъхъ 

всръдъ нашата общественость не само 

защото несъмнено бъ една ръдка проя

ва на научно-технична Г3 дейность въ 

страната презъ годината, но и защото 

тукъ, за пръвъ п.v;ть, публично се изне

соха на показъ първитъ завършени ре

зултати отъ грандиозното наше дъло по 

триангулачното и невилачното измърва

не н топографното снимане на българ

ската земя. Поради това не е никакъ 

странна ПР!iятната изненада, която доне

се за всички ни тая необикновена науч

но-културна манифестация. Географски

ятъ институтъ повече отъ петнадесеть 

години безшумно и упорито изгражда 

едно голъмо национаJ1но дъло, което по 

строго научната си оргз.низация и точно 

изпълнение винаги ще буди гордость у 

племето ни и ще прави честь на нашето 

м,1адо технично съсловие. 

Външно изложбата прави впечатление 

съ две нъща: вложеното отъ уредници

тt усърдие и J1юбовь къмъ работата и 

го,1ъмата системность въ подреждането. 

Благодарение на това и неосведомениятъ 

посетитель добива свързана представа 

за твърде сложната и бавна работа по 

изготовлението на една съвременна то. 

пографна карта. 

Съ наг,rедни таблици и диаграми е 

изясненъ напредъка на досегашнит·в ра

боти и ония, които тепърва предстоятъ. 

ИзJюжени cm разнообразни измъритеJrни 

уреди и други съоржжения, съ които си 

служатъ отдълитъ и службитъ при ин

С1Итута. Особено добре е представена 

фото г р а метри ята (обикновена и 

стереоскопна, въздушна и земна), която 

зае)1а голъмъ дълъ въ новитъ СНЮ'!ЗЧНИ 

работи, като важно помощно срtдство. 

Тукъ се виждатъ~ фототеодолити, аеро-
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камери, трансформатори и др. Стерео

автографътъ „Вилдъ", това чудо на пре

цизната механика, който чертае автома

тично хоризонталитъ на терена само 

възъ основа на фотографни снимки, не 

е изложенъ, поради нуждата отъ непре

кжснато използуване въ института. 

Дежурни служебни лица във~ждатъ 

любознателния посетитель въ последова

теJiностьта на работата: отъ опредъляне 

на първостепеннитъ триагулачни точки 

дори до окончателно завършения и из

теrJiенъ въ тушъ ориrиналенъ планше

тенъ листъ, отъ който се отпечатватъ 

чрезъ „о ф с е т ъ", (за сега само въ 

мърка 1 : 50.000), четирицвътни листове 

на картата. Оригиналнитъ планшетни ли

стоr;е се сниматъ въ мърка 1: 25.000. Нз
_11сък;у;де личатъ ржководнитъ начала: 

голъма изисканость, точность и чистота 

еъ работата, които качества придаватъ 

художественость и прегледность на 

крайнитъ резултати. А надъ всичко вла

дъе единъ общъ стремежъ: чрезъ из

ползуване новитъ методи на Геодезията 

и Картографията да се извлъкатъ макси

малнитъ резултати при бълrарскитъ 

условия на работа, въ което е и сполу. 

чено напълно. Предъ rероичнитъ усилия 

на шепа скромни труженици и безшу~rни 

творци на българската култура съзнател

ниятъ посетитель неволно се преизпълва 

отъ чувство на национална rордость. 

Остава да се съжалява само задето кар

тнитъ листове се отпечатватъ бавно и 

съответно напредването на предварите.1-

нитъ работи. По тая причина, за окон

чателното имъ отпечатване и довър

ш~:;ш-1е, при днешната скорость на рабо

тата, ще сж необходими, може би, още 

OKOJJO 10 ГОДИНИ. 

Но за бълrарскитъ планинари дъ,10-

то на Географския институтъ представ

лява и другъ интересъ. 

Взаимното сътрудничество между свъ

товното планинарство и Картографията 

стществува отдавна като безспоренъ 



•фактъ. Въ културнитъ страни съ разви

--rо ПJ1анинарство не е мислима никаква 

-сериозна планинарска дейность, безъ по-

:~10щьта на топографни карти, каквито 

-сmществуватъ въ разни мърки и на до-

-стжпни цени. У насъ поJ10жението е по-

.друго. Макаръ българскиятъ инстинктъ 

за поJ1зуване отъ карти при излетитъ и 

за осмисляне на планинарската дейность 

.да е рще въ зачатъкъ, презъ последнитъ 

години картитъ на г. г. Делирадевъ и 

д-ръ Луизъ започватъ да ставатъ все 

по.често неизбъжни наши съпжтници. 

Бързо растящиятъ интересъ къмъ Рила 

и Пирина и въобще развоя на високо

планинския ни лътенъ и зименъ турн

зъмъ, подсилванъ често и съ сръдствата 

на аJIПИйската техника, даватъ основа

ние да се върва, че въ скоро време кар

тата ще се н,1ложи масово и на бъ .пгар

ския ш1анинарь като вещь отъ първа 

.нсобходимость. 

Опитътъ въ другитъ страни отдавна 

•е показалъ, че нуждитъ на планинаря не 

)югатъ да се задовоJшватъ отъ така на

реченитъ „военни карти", които обикно

вено се чертаятъ въ по-дребни м·врки 

(1: 40.000 до 1: 100.000) и съдържатъ по-

дробности, които 

народната отбран~ 

интересуватъ повече 

Първа Швейцария, 

к.1асическата страна на алпиниз~1а, е 

~ъзнала нуждата отъ особени планинар

Сk.И, а по-късно и скиорски карти и се е 

погрижил.~ за т·вхното създаване. На 

нейния алпийски к,1убъ се пада голъмата 

заслуга още презъ 1865 по приспособя

ване на швейцарската военна карта и за 

n.1анинарски цели. 

За сега, отъ особенитъ планинарски 

карти се иска да отговарятъ на две 

условия: да изобразяватъ възможно най

върно планинската природа и да обхва. 

щатъ повече планински подробности (ка

~1енни грамадаци, сипеи, тъснини, есте

'{:твени стени, моренни валове, циркусни 

прагове, по-значителни групи дървета, 

п.1анински пжтекн и вървища презъ го

ри и на открито, отдълни скални блоко

ве, малкитъ гънки на терена, планински 

постройки, хижи, заслони, горски домо

:ве, чаркове, въроятни скиорски пжтища, 

опасни ыъста отъ лавини, иглолистна, 

широкОJшстна и клекова растителность, 

млади посаждения, строго охранителни 

периметри и зони, кариери, пещери, езе

ра, водопади, блата, тресавища, истори

чески мъста и развалини и др.). Опи

тът ъ показ в а, че т ъ з и изисква

н и я могатъ да се задоволятъ 

само отъ топографни карти въ 

м ъ р к и н е п о - д р е б н и о т ъ 1: 20.000 
и л и 1: 25.000, защото при 200 или 250 
мтр. въ сантиметъра още е възможно 

графическото изобразяване на сравни

теJшо малки повръшни форми почти 

б е з ъ ни к ак в о о б о б ще ни е. Освенъ 

това, тъзи карти моrатъ да задоволятъ 

11уждитъ и на ьъкои хора на науката 

(геолози, rеоморфолози, ботаници и др.), 

1,оито много пmти теглятъ важни заклю

чения и отъ грижливото наблюдение на 

едва доловимитъ неравности f!a земната 

повърхность, отъ пречупването на скло. 

новетъ, отъ малкитъ негативи и пози

тивни форми на природната скулп гора, 

отъ следитъ на ледниковата ерозия и т. н . 

Съ карти въ сравнително едри мърки, 

тъзи проучвания моrатъ да се подготов

ляватъ още отъ кабинета. Прочее, кар

тографнитъ нужди на нъкои учени, кон

то се заню1аватъ съ така нареченитъ 

„наблюдателни науки", съвпадатъ съ 

нуждитъ на планинаритъ. 

Но за нашия планинарь и ученъ пред

ставлява особенъ интересъ и важния 

въпросъ за в·врното изобразяване на ска

литъ, ска.~нитъ формации и въобще де

нудиранитъ части на нашитъ високи пла

нини. За жалое1ь, досегашната ни офи

циалн:~ карта, -основана на даннитъ на 

руск<1та топографна снимка на Бълга

рия презъ освободителната война, е най. 

слабата тъкмо тукъ. При една сравните.,,

но дребна мърка (1: 40.000), скалитъ въ 

нея не Cli'i изобразен и, а само о з-

1! а че ни съ условенъ знакъ - кръсто

сани щрихи - на мъста даже доста про. 

изволно. Истина е, че щриховото изо

бразяване може да даде по-нагледни и 

ясни образи, но то е ценно само когато 

възпроизвежда 

НО И В'БрНО 

напълно р е а ли с ти ч

повръщнитъ форми на 
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скалитt, както това е сторено въ пре

красната швейцарска карта, известна 

подъ името Зигфридъ. Съвремениятъ 

стремежъ въ новата Картография е на

соченъ тъкмо къмъ такъвъ начинъ на 

изобразяване на скалитt.. Но ако щрихо

вото изобразяване се комбинира и съ 

лоризонтаJшитt. сt.чения на височинит-h 

въ скалнитt. формации, по такава карта 

могатъ да се опредt.лятъ точно и висо

чинитt. имъ (когато не еж коти съ озна

чени въ картата височини), а с;v;що и 

mглнтt. на наклонитt. имъ, което е отъ 

значение въ катерачната техника. 

Българскит-в планинари трt.бва да се 

считатъ щастливи, че нашата нова карта 

се снима въ основна мt.рка 1: 25.000, коя
-;· о о rкрива възможности за задоволяза

не и на тt.хнитt. особени нужди. На из

ложбата е представенъ едмнъ оригиf-fа

лснъ шrаншетенъ листъ № 1888 въ Cli'i· 

щата мt.рка, обхващащъ часть отъ ска

листпя централенъ Пиринъ (части: отъ 

Елтепенския дt.лъ, централнип масивъ 

на Тодоринъ връхъ, Мангъртепенския 

дt.лъ). За жал,ость, отъ тоя листъ се 

вижда, че и въ новата ни карта не е 

отдадено необходимото значение на ска

J:итt.. Т·в не еж възпроизведени въ абсо

Jiютно вt.рнитt. имъ форми, а само при

близително и по.скоро даже съ условенъ 

:<накъ. При това положение, явно е, че 

картата не ще може да задоволява на-

11ъ.шо и особенитt. планинарски нужди. 

Усвоениятъ начинъ за изобразяването на 

скалитt. е, може би, достатъченъ отъ 

гледището на общитt. цели, за които се 

снима картата, но очевид!-!о е твърде не

:с;адовоJштеленъ отъ гледището на наши

тt. особени нужди. 

Сега, когато е започната публикация

та на н·вкои вече готови листове отъ но. 

вата карта предимно отъ по-низкитt. мt.

ста, кр,1йно време е да се предяви молба 

предъ съответното мвсто щото листове· 

тt., отнасящи се до високитt. ни п,~анини 

{Рила, Пиринъ и Витоша), да _се обрабо

тятъ съ по-голt.ми подробности, като .:е 

,1ържи смt.тка за нуждитt. на българ

ското планинарство. Едно крупно дt.ло, 

изпълнението на което трае десетилt.тия 
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и което, по естеството си не може да се

повтаря често, трt.бв:э. да задоволи по

Рече културни нужди наведнъжъ. Отъ 

това нt.ма да пострадатъ въ нищо инте

реситt. на народната отбрана, нито пъкъ. 

ще се предизвика чувствително одължа

вгне на работата. 

Нt.ма съмнение, че инициативата за 

подобна постжпка трt.бва да изхожда 

преди всичко отъ непосрt.дно заинтере. 

сс-ванитt. туристични съюзи и планинар

ски организации. Тя трt.бва да получи 

подкрепата и на други културни органи

зации, имащи сжщия интересъ, като: 

гс-ографското дружество, пещерното дРУ· 

r.<Е-ство, дружеството на геолозитt. и дР-~ 

за да се под чер гае масовия характеръ. 

на искането. 

Въ кр;v;га 

възможности 

на оск;v;дr-штt. български 

и до изготовлението на 

.:истоветt. отъ новата карта, които ни 

vнтересуватъ, българскитt. шrанинари и 

туристи ще се задоволяваме, доколкото, 

с възможно, съ с;v;ществуващитt. cer:i 
карти на Рила и Пирина, като поп ьлва:11е

и изправяме тt.хнитt. недостатъци би;ю 

съ JIИЧНИ бележки, било съ фотографни 

панорами, каквито всt.ки планинарь, кой-

1 о вющt.е фотографния апаратъ, -1оже· 

самъ да си приготви. Еъ това напразле. 

ние могатъ да б;v;датъ особено полезни 

и аерофотографнитt. снимки, защото тt.. 

обхващатъ по-голt.ми земни участъци. 

Нашата Дирекц1ш на въздухоплаването, 

притежава богата аеросбирка отъ пано

рамични и отдt.лни изгледи отъ нашитt.. 

прекрасни планини Рила и Пиринъ. Тоа~ 

ценно отъ планинарско гледище богат

ство, при известни условип, може да се

използува за нашитt це.1и, стига ржко-

годнитt. туристични организации да !13· 

правятъ съответнитt. постжпки дето 

трt.бва. 

Накрая нека се знае, че подробната, 

карта, въ повечето случаи, може ::i:a за

мt.сти почти напълно и най-добритt. п,'l'i· 

~·еводители, а сжщо и да улесни много

уредбата на винаги болния за насъ въ· 

просъ: маркировката на плаюшитt.. 

Прочее, да не пропускаме благоприят. 

ния моментъ. 



ЗЛОПОЛУКАТА НА АИГЕРЪ 

На високия 3974 м. връхъ Айгеръ 
(въ Бернския Оберлзндъ) презъ ме
сецъ юлий т. г. се случи една злопо
лука, която струва живота на четири

~1а германски алпинисти. При опита 
за изкачване на неизкачената досега 

северна сrена, четиримата алпинисти 

попаднаха въ снt.жна буря и, следъ 
четириднев!!а защита отъ снt.жни и 
каменни лавини, загинаха единъ следъ 

другъ, въпрt.ки свърхчовt.шкитt. уси
лия на швейцарски водачи да ги спа
сятъ. 

Следъ миналогодишното нещастие 
съ двамата нt.мски алпинисти Ме
рингеръ и Седлмайеръ, тази нова ка
тастрофа потърси цt..'!ото европейско 

общество. Нададоха се много викове 
на упр·lщи и осжждане, което даде 
поводъ на кантонатюто управление 

прибързано да забрани изкачванията 
по тази стена. 

Ние счита;,1е за неизлишно да за
познаемъ читателитt. съ фактитt. по 
тази катастрофа, както ги намираме 
въ списанието „Деръ Бергщайгеръ", 
септемврийската му книжка. 

Когато планинската зима премина ра

но надъ високата планина, спускаща се 

на северъ стръмно 1.800 м. до полянитt. 

на Алпигленъ, тя покри съ бt.лъ саванъ 

първитt. мъртавци Мерингеръ и Седл

~1айеръ, на които твлата останаха, за

снt.жени и вледени, като пазачи на мър

твото планинско царство. Въ Мюнхенъ, 

::>баче, планинарит·I, сключиха едно съ

глашение, никой да не изкачва стената, 

преди да еж намt.рени и погребани тру

поветt. на заrиналитt. другари. 

Въ ранното тазигодишно лt.то, много 

по-рано отъ обичайното време, върху 

полянитt. на Малкия Шайдегъ израстна

ха нt.колко палатки - събраха се три

четири вжжета, обреюrи се на Северната 

стена на Айгеръ. И докато тази весть 

с1 ане известна на Европа, пристигна и 

съобщението за първото нещастие: отъ 

двоицата Хербсъ и Тойфелъ послед

ниятъ се откжсва при слизането, а 

Хербстъ се спасява едва тежко раненъ. 

Разузнавателни вилазки за откриване 

въздушнитt. гробове на загиналитt. свои 

другари правятъ нt.колко вжжета. Въ 

щвейцарскитt. водачи, обаче, възбужде. 

нието расте, защото повече и по-ясно 

отъ самитt. изкачвачи тt. разбиратъ не

обхватната опасность на пред.приятието 

и предвиждатъ трагичния му край. Тt.х

ниятъ водачъ даже се явява предъ свое

то началство съ молбата въ случай на 

нещастие мt.стното водачество да бжде 

освободено отъ задължението да дава 

помощь, защото такъвъ опитъ би билъ. 

едно изискване, което слага и живота на 

спасителитt. на карта. 

Но дветt. вжжета Хинтерщойсеръ

Курцъ и Ангереръ-Райнеръ въ надвече

рието се съединяватъ и на 18 ю:шй, 

тръгватъ нагоре къмъ . . . своята 

смър·:ъ! 

Въ продължение на първия день че

тирмата достигатъ въ стената височи

ната 3.200 м., кждето установяватъ пър

вия си бивакъ. Анrереръ вече е ране!-lъ 

отъ падащъ камъкъ въ главата, защото 

- наблюдаващитt. бинокли виждатъ яс

но това - бива крепенъ отъ Райнеръ и 

двамата изтеглени отъ първото вжже. 

19 юлий: Стената е обвита съ мъгла 

и позволява временни и само частични 

наблюдения. Напредването на четирмата 

е значително по-бавно. Презъ този день. 

т1, печелятъ на височина само надъ 

100 м. и достигатъ сн·l,жното поле въ 

подножието на челната стена, която 

представлява последната трета отъ цt.

лия възлазъ. 

На 20 юлий четирмата решаватъ връ. 
щане: преумората прави 11зкачването на

горе технически неизпълнимо. При сли

зDнето къмъ долното снt.жно поле, кое-

10 на отиване еж изкачили за петь часа,. 

тt. правятъ опасни маневри по вжжето в 

едва презъ нощьта успъватъ да устано

вятъ третия си нощенъ бивакъ на 3.050 м. 
Презъ този день тъ еж слъзли всичко 

300 м., подъ Т'ВХЪ З'ВЯТЪ още 900 м. ОТЪ 
черната стена. 

21 юлий: Небето показва влошено

време. Около планината вече се носи 

1ънтежъ. Четиримата стигатъ до отвес-
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:ния прекосъ, К<fiдето Айrеръ е поставилъ 

сЕоята примка: напраздни C<fi всички уси
.Jtнп - скалата е хлъзгава, силитt. с;,; 

изчерпани. Цt.ла сутринь бива загубена 

1n т'hз,1 опити и по обt.дъ тt. вземзтъ 

отчапното решение да се спуснатъ по 

ь<fiже направо 100 м. Вкопчването въ от

вес1;ото ребро успt.ва. Но Айrеръ спуска 

тежка облачна завеса надъ страховитата 

·траrедчя, която почва да се разиграва. 

81, р~•нния следобt.дъ отъ отвора въ 

'(Тената за изсипва~1е сгурия на лин;-шта 

Юнгфрау изJ1иза единъ пазачъ и чува 

викове за помощь. И съ чудна бързина 

започва опита за спасение. Въ станцията 

Лйгеръ и~1а случайно трима швейцарски 

водачи и тt. се впускатъ - забравили 

парола зз нена1У.t.са - да спасяватъ пла

нинаритt. въ беда: Кристенъ Руби, 

.Лдолфъ и Хансъ Шлунеrсръ се казватъ 

1 ия храбреци. 
T'h се опитватъ да се изкачатъ въ 

стената всрt.дъ падащи камъни: невъз

!Уюжно, защото една втора катастрофа 

би би.1а неизбt.жна. На единъ недосп-;

)~;имъ скаленъ издатъкъ е залепналъ 

човt.къ, подъ него виси другъ мъртавъ. 

Презъ фученето на бурята и свисrенето 

на камънитt, водачитt. усп·tватъ да се 

рz.збератъ съ живия още Тони Курцъ: 

- Трима еж мъртви. Нt.махме повече 

куки за траверсиране. 

- Можешъ JIИ да издържишъ още 

една нощь? 

- Не! 

Нощьта настжпва и съ тежко сърдце 

·ьодачитt. тръбва да изоставятъ Курцъ въ 

скалата като осжденъ на смърть. 

22 юлий е последния день на траге

дията. Въ 5 часа сутр~щ"та водачитъ. 

nодсилени съ Енергичния Арнолдъ Г лат

хаµдъ, започватъ своето мжчително д·в

ло. Tt. успt.ватъ да прекосятъ 200 м. въ 

с1ената и се отзоваватъ само 40 м. подъ 

висящия Курцъ. Но тt.зи 40 м. еж единъ 

оrромеI-!Ъ отвъсенъ издатъкъ. К::~то чу до 

проехтява надъ тt.хъ гласътъ на издЪР· 

жалия и тази четвърта нощь Курцъ. (JIЭ· 

ва Богу - сега той ще бждЕ спасенъ! 

Помощь ! - вика Курцъ отгоре. 

- Имай търпение, - му отговарятъ 

3 16 

водачитъ. - Ще те спасимъ. Кжде еж 

другитt.? 

- Всички мъртви! ~ Кога? 

- Вчера. Са~1ъ rъ1У1ъ Единъ падс1а 

вчера долу. Ангереръ замръзна горе, 

Райш ръ виси тука. 

- По указаш1е на водачитt. Курцъ раз

ръзва съ нечовt.шки усиJ1ия (дt.сната му 

pi>l.кa и рамо еж замръзнали) вжжето на 

::шсящия мъртвецъ и той отлетява надъ 

водачитъ 1000 м. надолу. Дълги часове 

СJ1едъ това -- въ които водачитt. мръз

натъ беззащитни въ падащитt. лавини -
Курцъ развързва и спуска вжжето, по 

което му изпращатъ две вжжета, куки и 

карабинеръ. Най-послt, следъ нови 4 ча
са, Курцъ започва да се спуска по вж

жето, бавно, метъръ по метъръ. Достиг

налъ до вжжения възелъ, той спира и 

продължава да си говори н·вщо, висящъ 

тъй близко надъ водачитt., че тъхнитъ 

издигнати пикели достигатъ зжбитt. на 

коткнтъ му. 

- Развържи възела и ти си спасенъ! 

-- го окуражаватъ водачитt.. Курцъ опит-

ва съ зжби, мърморящъ неразбрано на 

~:;одачитъ. Пс тъхно искане той имъ 

хвърля ппкела с!-1. Вt.търътъ го люлt.е 

настрани, снъжни лавини се сrромоляс

ватъ върху него и водачитъ. Внезапно 

Тони Курцъ простенва три, четири пжти 

и TЪJIOTO му пада предъ водачитt.. По

следниятъ отъ стената на Айrеръ Е мър

тавъ. 

Напраздни бt.ха смt.лостьта и пожерт

вувателностьта на швейцарскитt. водачи, 

напраздни бt.ха усилия.та и на притекли

тt. ,~ съ аеропланъ отъ Мюнхенъ дру 
гари - на тt.хъ остава да изпълнятъ 

тжжната помощь на погребването: Ай

геръ НЕ изпусна никоя отъ своитt. 

жертви. 

Въ цt.лата а:шийска и обща преса се 

надигна ураrанъ отъ укори, забележки 

и ... честни съчувствия. Безъ да изла

гаме по.дигналата се по този случай по

щ:мика, ще цнтираме само най-хубавитъ 

думи на „Бtрrщайrеръ": 

,,Предъ тжrата по нашитъ добри дРУ· 

сари, дребнавитъ въпроси „защо" трt.бва 

да замлъкнатъ ". 



ТУРИЗЪМЪ И ХРАНЕНЕ 

Правилното разрешение на в·опр')СJ 

за храненето презъ вpehre на планин

с.кит·L нзлети се налага по дБе съоGра

ження: 1) че турнстътъ при излетузане. 
то се поставя при усJrовия раз.1ични отъ 

тъзи, при които той обикноr:;енrrо живъе 

н следов. изискванията по отношение 

хра,:ата се промънятъ и 2) че последи

цитв отъ едно неподходящо и нецеJiе

съо6разно хранене не могатъ да бждr1тъ 

.-,есно отстранени, бИJrо поради особен

нитъ условия презъ време на излетува

нста (пжтуване, умора, неудобства), било 

поради невъзможностьта да се приложи 

ефикасна и бърза медицинска помощь. 

По отношение на храненето тр·вбва 

да се знае единъ основенъ физиолоrи

ченъ фактъ: че храната не е само ве

щесгво, което хр1:-ш, но и вещество, кое

то дразни и което, споредъ с:rучая, тро

ви. С.1едоватеJrно, стойностьта на даде

на храна тръбва да се опредtля не са

мо по отношение на хранитеш-штъ ве

щества, които тя дава на организма, но 

и по отношение на способностьта и да 

дразни храносмилателнитъ органи, както 

и по отношение вреднитъ продукти, кои

то съдържа и които създаватъ умората. 

Въ процеса на храненето има едно 

интересно явJ1ение, за което малцина си 

даватъ смtтка. То се състои въ това, 

че още въ време на яденето и твърде 

;;аскоро следъ него се усеща едно бър. 

зо придобиване на сили и енергия, едно 

благоразположение и то (забе.пежете!) въ 

единъ моментъ, когато и дума не може 

да става, че храната е претърпtла вс.1ч

китъ промtни на своето смилане и е 

11ост;у;пила, чре3Ъ кръвьта, въ тъканит·i; 

за да попълни загубитt. Това благоразпо

ложение е отъ рефлексенъ произходъ и 

се дължи на дразненето, което храната 

упражнява върху смилатеJJНитt органи. 

Допуща се, че това дразнене, на чисто 

нервенъ Пmть, става причина да се осво

бодятъ енергии, чийто пазители еж нерп

нитъ центрове. Тръбва, ')баче, да се знае, 

д-ръ ИВАНЪ ПОПИВАНОВЪ. 

че така действува само храната, коятu 

подхожда на смилателнитt органи. Ако 

па тtхъ се даде неподходяща храна ил,r 

храна, която тt не могатъ да понасятъ, 

резултатътъ е обратенъ. Стъ тука се 1шж

;~.а колк') в а ж но е правилото: че по 

начало храната тр·вбва да бli'iдe такава, 

съ която храносми.1ателнитъ оргас1и еж 

свикнали. 

Най-пос.1е, силата и енергията се усе

щатъ до тогасъ, докато стом1хътъ е 

заетъ съ работа; почне ли той да из

празва съдържа:-шето си въ червата, тt 

почватъ да чезнатъ и когато се опраз

ни напълно, настжпва отпадналость и от. : 

малшюсть, които ни подтикватъ отно

во да се хранимъ. Отъ това се вижда, , 

че тръбва да се поддържа бавно, непрс-

1..:жснато, безъ рtзки промъни работата 

на стомаха, чрезъ една подходяща и це- 

лесъобр2зна храна. 

А кои храни еж най -подходящитъ ?· 
Кои храни еж най-богати източници на 

сила? 

Честно казано всъка храна е източ

никъ на сила; но отъ гледище на целе

съобразность при опредълени случаи нз

вестни храни тръбва да се предпочитатъ 

предъ други. 

Туристътъ презъ време на излетува

нето се нуждае предимно отъ т. н. ,,д и

н а м о г е н н и х р а ни ". Това еж хра

«итъ, които бързо се трансформиратъ въ 

мускулитъ. Такива еж захарьта и неше. 

стенитъ (брашнени) храни. 

3 ах ар ь та е най -rолъмия източ

никъ на динамична сила и при това най

бързо и най-.1есно се преработва въ ор

ганизма. Следов . тя е най-подходящата 

храна при случаитt, когато има да се 

правятъ продъJ1жителни движения (хо.1ъ) 

или да се развива скорость. Тръбва, оба

че, да се знае, че когато въ организ~а 

постжшrтъ отведнажъ rолъми количества 

захарь, превръщането и не става пълно 

и се образуватъ химически продукти, 

които засилватъ умората. Заради това, 



::захарьта трtбва да се приема по начинъ, 

-<Ie да се избtгне натрупването и навед
нажъ въ голtми количества. А това най

лесно се постига, като се използува не 

концентрираната тръстена захарь, а прес

нитt (или сушени) сладки узрtли пло

дове, компотитt, мармаладитt, сладката, 

меда, гроздовия сокъ, шоколада. Тtхнz.та 

sахарь по.лесно се усвоява и по-мжчно 

довежда до претоварване на организма 

-<:ъ несмлtна захарь. 

На второ мtсто по производство на 

динамична сила стоятъ ни ш ·е стени

т t, х р а ни: хлtба, брашненитt (тесте

ни) произведения, ориза и пр. Качествено 

тъ не се различаватъ много отъ захари

·rъ, защото въ процеса на своето смилане 

тt се превръщатъ въ захари и даватъ 

Са,.щитt крайни продукти, както тtхъ; 

разликата е тамъ, че смилането имъ ста

ва по-бавно, а поради това и опасностьта 

•отъ бързо натрупване на захарь въ ор-

1·анизма е отстранена. Това 11рави нише, 

.-:тенитt храни най-подходящи при слу

чаитt гдето е нуждна издържливость. 

Едно много важно условие за правилното 

и пълно смилане на тtзи храни е дъвче

ыето. Непромtненитt отъ плюнката при 

дъвченето нишестени храни преминават'!' 

въ стомаха '-1 при по.нататъшната си пре

uаботка се промtн,{ТЪ въ продукти, кои· 

1'0 създаватъ умора. Затова, специално 

при тtхъ дъвченето играе грамадна роля. 

Цененъ източникъ на енергия еж и 

1'лъстинитt, но механизмътъ на тtх

ното превръщане е твърде бавенъ и сло

женъ. Tt се отнасятъ къмъ т. н. ,,т е р

м о г е н н и х р а ни" т. е. къмъ хранfп·в 

nроизводители на топлинэ, затова r.той

ностьта имъ се състои въ това, че заба

вятъ изпразването на стомаха и отд·вля

нето на сокове. Това при здрави стомаси 

не е отъ значение, но у хора съ лениви 

стомаси може да бжде причина за хра

носмилателнн разстройства. 

Добри храни еж: млtкото, спец. ки

селото млtко, млtчнитt продукти (каш · 

ЗtS 

кавалъ - не много старъ, масло, кай

макъ, сирене), яйцата, зеленчуцитt и 

плодоветъ. 

Бъшъчнитt храни (месо, риба и всич

китt произведени отъ тtхъ консерви) 

не еж подходящи при излетуванет'). Тъ 

принадлежатъ къмъ т. н. ,,п л а с т и ч н и 

х р а ни" и предназначението имъ с да 

дадатъ на организма строителенъ, пласти. 

ченъ материалъ. Източници на сила тъ 

не еж. Независимо отъ това при своето 

разпадане даватъ много киселинни про

дукти, които създаватъ и усилватъ умо

рата. По тtзи съображения тt тр·вбва 

да се избъгватъ. Хора свикнали съ тъхъ, 

а несвикнали съ други храни, могатъ да 

ги употръбяватъ, но винаги въ ограниче

но количество. 

Много важно е храната да бжде по

насяна отъ храносмилателнитъ органи. 

Тя може да бжде неподходяща отъ гле

дище на целесъобразность при спецнал. 

нитъ изисквания на броденето изъ пла

нинитъ, но въ тtзи случаи тя тръбва да 

бжде само приспособена, а ае замtнена 

съ храна, съ която смилателнитt органи 

не еж свикнали. Рtзкитt промtни въ 

хранителния режимъ се съпровождатъ 

винаги съ разстройство. 

Накрая, трtбва да бжде обяснена ро

лята на т. н. ,,възбудител и": алко

хола, чая, кафето, какаото и др. Трtбва 

да се знае, че т t н · е с ж х р а н ,~, 
защото не даватъ на организма нищо. 

Тtхната роля се свежда до едно активи

зиране на организма, при което той моби

лизира повече сили и става способенъ дз 

прояви по-голtми усилия. Имаме, значи, 

едно по-голt.мо изразходване на готови 

сили безъ да се създаватъ нови - това 

:•аси,1ва умората още повече. Tt. могатъ 
да се използуватъ въ планинарството са

мо при единъ случай - когато трt.бва да 

се прояви голt.мо усилие, но следъ това 

организмътъ има възможность да се под

крепи съ почивка и добра храна. 



АЛПИЙСКИ I IИСА ТЕЛИ (6) 

ФРАНЦЪ НИБЕРЛЪ 

Отъ многото писатели, които издател

с1 вото Ротеръ направи известни на ши

рокия крti'iгъ планинарска публика и -<0..:1-
то и сега продължаватъ да се мtркзгъ 

редовно изъ алпийскитt с пи с а ни я, 

Францъ Ниберлъ е може би най-непре

.,. е н ц и о з ни я: той свежда всичко до 

простъ разказъ, който има едничката за

дача да пресъздаде повече прежиn-1:,н::>

то, отколкото обстановката. Затова ..:1 у 

-него въ двустранното отношение чо

Бtкъ-планина ударението е поставено 

повече върху човtка. ,,Преживtно и пре

мислено" е надсювътъ на неговата кни

га, по начало нtщо значи като „Дtло 

и блtнъ" на Оскаръ Ерихъ Майеръ (вж, 

бр. 1). Но НиберJ1ъ самъ подчертава го

лtмата разлика - въ дълбочина и из. 

разъ - между своето и „най-знач;пеJI· 

ното събитие на цtлата европейска ли

тература", за каквото той счита книгата 

на Майеръ. 

И действително, Нибер.1ъ е може би, 

авторътъ, кой10 най-много би допад

налъ на нашитt четци. Мti'iчителната и 

nонtкога неразбираема проблематика на 

духа и е;ъзнанието, която измti'iчва Лам

меръ, възвишената до недостti'iпность 

симnолнка на Майеръ или СЕедената до 

абстрактность естетика на Пфанлъ у 

Ниберлъ JIИпсватъ: тамъ всичко е сведе

но до нормалното ежедневие и обикно

ве;ность, съ която живtе всtки човtкъ. 

Ниберлъ не пресъздаЕа планината, не 

nрави отъ нейния посетитель рtдъкъ 

герой - той му приписва само една от

.личителна жизнерадость, която му ПОсJ 

волява да допълни обикновения си жи

ьотъ сь по-висши и здрави преживt

nания. 

Както всички други автори, и Ни

бср.~rъ завършва планинскитt си разкази 

съ обяснението „Защо отивахъ и оти

вамъ въ планинитt" (стр. 123-136), въ 
което се Mti'iЧИ да отговори на себе си на 

въпрос1 „защо", който измti'iчва всtки 

<:ъвtстенъ планинарь. Отговорътъ, който 

ни дава Нибер,JJЪ, е, може би, твърде 

„баналенъ" и известенъ на насъ. Той не 

се влияе отъ мирогледи, не вижда въ 

планинитt нtкакъвъ особенъ свtтъ и не 

~ърси особени прояви на духа, освенъ 

твзи, които съпti'iтствуватъ обикновения 

животъ въ една промtнена обстановка . 
1{1,кто казаме, Ниберлъ е лишенъ отъ 

всtкаква проблематика и за него живо

тътъ въ планината не е мжчителната н 

спасяваща протизоположность на този 

· въ града, а едно радостно негово допъл
нение. 

Ниберлъ приема, че всtки отива въ 

планината „отъ радость" и единстве

ниятъ въпросъ, на който се стреми да 

от говори, е многостранния изворъ на 

тази радость. Ниберлъ не отдава плани

нарството на нtкаква Вti'iтрешна потрt

ба или нtкакво особено предназначение, 

пресилено до предопредt.JJение, които 

пращатъ човtка въ планината и го из. 

правятъ предъ една друга С<'hдба, а той 

отдава планинарството на чувството за 

радость, което всtки търси и - за ща

стие! - намира въ планината. 

И за Ниберлъ планинарството преми

нава едно тристепенно развитие, което 

въ планинарската си кариера преминава 

и всtки планинарь поот дълно. Тритt 

степени Ниберлъ ги скицира така: стре

·межъ къмъ новостьта на висинитt, где

то човtкътъ иска да изследва и открива; 

на второ мъсто жажда за надмогване 

I1J1анината, когато върхътъ добива зна

чението на победа и най-после спортна

та алпинистка, която се свежда до тех. 

ническо превъзмогване на опасностьта и 

до крайни постижения. Едно раздtление, 

по което би могло много да се спори. 

Ниберлъ раздt.ля днешнитt планина

ри на такива, които гонятъ постижения 

и тъзи, които се стремятъ къмъ удовол

ствието, едно раздt.ление твърде повърх

Р.остно, което заплашва да открие несti'i

ществуваща пропасть между смелчацитt. 

и кроткитt. съзерцатели. 

31.9 



ВЕСТИ 

Познатиятъ приятель ча Съюза ни r. 
проф. Г. Каснеръ, Берлинъ, е отпечаталъ 
пъ Списанието за приложна метеороло
гия (rод. 53, кн. 7, стр. '230/2) една статия 
за новата българска метеорологична стан
ция и хижа на Черни връхъ, заедно сь 
една снимка на с,r;щата. 

Процесътъ на обединение а,шийсrштъ 
сдружения въ Австрия СJrедъ като 
преди нъкоJrко години къмъ най-rолъма
та организация Германо-Австрийския ал
пийски съюзъ се присъединиха като от

дълни секции Австрийския Туристически 
клубъ и Австрийския Планинарски съ
юзъ - - продължава съ усилено темпо. 

Напоследъкъ къмъ секцията „Австрия" 
въ Виена на Г. А. А. С. еж се присъеди
нили алпинистскитъ сдружения „Щулс
керъ", ,,Файстрицталеръ" и „Камерщай
ю::ръ", а къмъ секцията въ Грацъ се при
съедини Ц'БJIИЯ Щаерски Планинарски 
съюзъ. 

Сега ни идва сведението отъ Виена, 
че две отъ най-активнитъ алпийски сдру
жения (тъ работятъ повечето въ опре
дълени алпийски области) еж се присъе
динили къмъ Алпенферайна, всъко отъ 
тъхъ съ своето притежание отъ по три 
хижи, така, че хижншттъ имотъ на rолъ
миятъ Алпенферайнъ вече образува цълъ 
хиженъ rрадъ отъ 600 хижи. Става дума 
за алпийскитъ сдружения „Фойсталер"!:>'·' и 
„Прайнт;з.леръ", вънъ отъ които оставатъ 
действително още не много самостояте.1-

ни сдружения въ Виена. 

На международната алпийска изложба, 
състояла се въ Женева по случай кос1rре
са на Международния алпийски съю1ъ, 
еж били изложени всичко 550 одо
брени отъ журито снимки, между евро
пейскиТ'в държави разпредълени така: 

Чехос:rавия - 23, Югославия - 41; Испа
ния - 41, · Франция - 15, Италия - 64; 
Нlвейцария - 238, Полша - 18 и Швеция 
-- 63. България не била представена съ 
нито една снимка. 

Планинарство въ Албания. Споредъ 
сведенията на „Оьостерайхише Алпенцай
тунrъ", кралскиятъ албански алпийски 
юrубъ е решилъ построяването на три 
хижи въ областыа на прохода Штаме, 
както въ Мурице и Селите. Къмъ висо
китъ 2700 м. албански планини е започ
натъ строежа и на планински пжтища. 

За съжаление на насъ липсватъ всъкакви 
сведения за планинарския животъ на Ал

бания - организации, дейность и пр. Не 
re ли открива въ албанскитъ пла ·шни 
е .:шо активно поле за работа на активни
тъ български планинари? 

Жертвитъ на планината 
Н·J;мската статистика за жертвитъ на 

планинитъ дава различни цнфри отъ т·взи 
на италиансi<ага (вж. бр. 2, стр. 42). Спо
редъ тази статистика - печатана въ из·
вестията на Алпенферайна презъ 1935 r. чи
слото на жертвитъ възлиза всичко на 248 
,:J,уши (италианцит·в даватъ 173), отъ кои
то 37 жени. По народности се разпред·в
.'!ятъ: 164 нъмци, 34 швейцарци, 27 ита
JIИанци, 12 французи, 7 англичани, и по 
1 белrиецъ, чехъ, унrарецъ и сJювенецъ. 
Споменато е и нещастието съ нъмския 
учитель М. Пробстъ въ Ри.~а п.1анина. 

Единствениятъ успъхъ на всички таз
годишни опити въ Хима.1аит-J,, е отбеля
зала смъсената анrло- американска експе
диция, която се отправи за върха Нанrа
Деви въ групата Гарвалъ на Хималаитъ 
(вж. последното съобщение на стр. 184 
отъ книжка 5 на списанието). Споредъ 
полученитъ све...~_ения отъ Индия, експеди
цията е успъJiа да изкачи върха Нанrа
Деви (782() м.) и съ това върха Каметъ 
(7756 м.) губи своето първенство на най
в.~сокъ изкаченъ върхъ, което отстжпва 

занапредъ на новия първенецъ Нанrа-Де
ви. Подробности засега по· тази експеди
ция и нейшштъ забележителенъ успъхъ 
JIИпсватъ. 

За оживената дейность на рускитъ ал

шшисти презъ последнитъ години сведо
чатъ тазrодишнит-в резултати. Тримата 
планинари Надеждинъ, Зее.'!е н Поповъ 
еж изкачили върха Джаликъ (4550 м.), а 
планинаритъ Аристовъ, Помаршански и 
Гартъ c,r; изкачили за първи п,r;ть чет
въртия и пети върхове на Шхелда (4320 
~1етра) въ Кавказъ. Въ началото на ав
rустъ алпинисти отъ Новосибирскъ еж 
изкачи,ли най-високия връхъ на планина
та Алтай, Биелуха (надъ 4500 м .). 

Въ 1935 r. планината Кавказъ е била 
посетена отъ повече отъ 4000 планинари, 
кс-етс е наложило построяването на ту

ристически пжтища, за които досега еж 

изразходвани около 4 милиона рубли 
(300 милиона лева). Въ Теrенекли, важенъ 
пунктъ за изкачвания, е била построена 
хижа съ 200 легла. 

Втора английска експедиция презъ лъ
тото е шетала въ групата Сикимъ, като е 
с-питала изкачването на върха Симву 
(6550 м.). Групата е преживъла Е:дно 
странно явление: земетръсъ въ високата 

планина, поради който току предъ па
латкитъ на експедицията се е отворила 

една широка пукнатина въ леда. Изкаче
ни еж били върховетъ Флутедъ Пикъ 
( 6260 м.) и Сфинксъ. 



Хималайски картички. За да проагити-
1Jа идеята за превземането на Хималаитt 
всрtдъ нtмскитt планинарски кржгове, 
нtмскиятъ хималайски институтъ е пуст
налъ въ продажба една серия отъ 6 иJ1ю
стровани картички, ориг1;1нални фотогра

фии отъ Кангчендзьонга и Нанга Пар
батъ, съ което се дава възможность за 
пръвъ пжть на широката публика да се 
сдобие съ оригинални снимки отъ Хима
лаитt, а отъ друга страна, приходътъ ще 
се употръби за бждещи експедиции въ 
Хималаитt. Мотивитt на снимкитt еж: 
три отъ Кангчендзьонга (върха отъ лед
ника Зему, североизточното ребро и вър
ха Синиолху) и три отъ Нанга Парбатъ 
(отъ Мерхенвизе, южната, ко.;юна на 
главния връхъ и долния ,1едникъ Раки
<0тъ). Цената на всtка картичка е 5 ,1в. 

За името на Еверестъ още се спори. 
Докато бt почти общоприето туземното 
име Чомолунгма (въ преводъ „божестве
ната-майка на страната"), сега се устано
вява, че името на Еверестъ е чисто тиб~т
ско и гласи Кангъ Биямолунrъ, което 
преведено значи „Снtжната планина на 
птичата страна". Това съобщение, потвъ;:>
.4ено и отъ най-добрия познавачъ на ти
бетския езикъ, Съръ Чарлсъ Белъ, тръб
на най-после да се приеме за мъродавно. 

Една швейцарска · експедиция - пър
вата ЧР.сто швейцарска! - се е подвиза
вала презъ ,'lЪ rото въ Хималаитъ, въ гру
пата Гарва,1ъ. Вънъ отъ научни постиже
ния, обаче, въпръки, че е била водена 
отъ победителq на Миния Гонка, тя не с 
успъла да достигне до планинарски. 

КНИЖНИНА 

,,Въ планината" - Едмонъ д'Арси. 

Едмонъ д' Арси, председательтъ на 
Международния алпийски съюзъ, е из
далъ една отличителна книга , озаглаве
на съ простото име „Въ планината". 

Книгата е отличителна първо по това 
че пtма претЕнция да налага нъкакви 
схващания, ка'{то е случая съ повечето 

книги върху п,1анината, пъкъ били даже 
и само повестоватслни. 

Както самъ той ззявява въ своя пред
rоворъ, чрезъ тази книга той не се е 

стремилъ да даде едно произведение 

добро отъ къмъ .1итсратурно гледище, 
а още по-ма.1ко да прокара нtкои свои 
разбирания. Едмонъ д'Арси, вече 75 го
дишенъ, е чисто и просто чувствалъ нуж

дата да направи достояние не само на 

своитt приятели, но и на по-голtмъ 
кржгъ любители на ш1анината онова, 
което го е най-много затрогнало при 

многобройнитt му посещения въ плани
ната и което е давало най-много храна 
на подсъзнанието му. И ако го е напра
вилъ ,то не е защото е считалъ, ЧЕ ще 

има нtкакви особени лични облаги, а 
просто да се отърси отъ многото хубави 
моменти отъ планината залегналя отдавна 

у него, за които му е било съвестно да 
ги споделя само съ себе си. По този на
"IИНЪ - отъ друга страна - той изглеж
да да намира случая да се отблагодари 
на планината за всички красоти, които 

му е дала въ живота. 

Това е поне впечатлението, което се 
добива отъ книгата още при прочитание

то на първитt нtколко разкази. 
„Въ планината" представлява tдинъ 

сборникъ отъ двадесетина разкази . пре-
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живълици и наблюдения - имащи всички 
дълбока връзка съ идеята за планината. 
Въпреки изричното подчертаване на ав
тора, че въ книгата му небива да тър
СИМЕ' нъкаква особена стойность,разкази
тt оставятъ впечатлението да еж напи

сани отъ ржката на вещь наблюдатель
психолоrъ, свикналъ лесно да възприема 

и подчертава интересното и въ най-банал 
нитъ нъща, както го предава въ tдинъ 
изященъ слоrъ. 

Последниятъ е пъ.1енъ съ цвътисти 
изрази, засилени съ налучкани за пла

нинския миръ сравнения и антитези. Що 
се отнася до отношенията му къмъ нъ
щата, навсtкждt· намираме една слаба, 
добродушна ирония, която обаче става 
веднага добре изразена, щомъ като е 
въпросъ за накърняване или потжпкване 

на природата въ всичкитt и образи. 

Това, обаче, което притегля най-много 
вниманието на читателя, еж редкитt пси
хологичЕски качества на автора и умtло
то имъ използване въ начина на преда

ване приключенията му. Всичко е добре 
почувствано и проникнато, преди да е 

било изнесено . 
Отъ всtкжде лъха чувството на чо

вtчность, на зачитане природата, сврза
но съ нtйното неизразимо моrжщество 

и величие. 

Всичкитt тtзи качества на автора 
придаватъ особена стойность на разка
зитъ му, между които има и такива, 

които стоятъ далечъ по-долу отъ наши

т-в обикновени спомени въ планината, но 
които поради изкустното имъ предаване 

се виждатъ крайно интерtсни. 

Б.Стоичковъ. 



ПЛАНИНСКА ФОТОГРАФИЯ 

Една отъ най-го.1 tмитt. празноти IЗЪ 
областьта на фотографията у насъ бъ: 
.1ипсата на едно р;v;ководстIЗо . наржч· 
никъ по фотоrрафин, което да мож< да 
даде на всt.1ш л1vбителъ, въ който има 
желанието да напредне, поне едни осно

вни, но солидни и ясно написани напжт

ствия и познания. Старитt. книги по фо· 
тография еж отдав;1а изчерпани, или 
пъкъ с;,, останали напълно неподходящи 

за цельта, за която еж изд3дени поради 

голt.митt. пром·вни и прогрЕ.съ на фото
r-рафията презъ последнит·в години. 

А фотографията е изкуство, свърза

\lо непосръдствено съ редица технически 
познания, безь които е немис.лимо едно 
r..::щоелващ въ тая об.1асть. Въ едно р;,-· 
ководство любительт ь ще намt.ри и из
ползува не само т~хниче.::китъ позна
ния. Случайното „учене", по магазинитъ, 
приказкигl; на любитслитt., не допри· 
насятъ обикновенно нищо полезно. Безъ 
tдна солидна подготовка, немислими см 

каквито и да биJ10 по -голt.ми пое rиже· 
ния въ фотографията. И това е область 
въ която трt.бва да се работп упорито 
и пос.1едоватеJIН0, за · да се по.1учатъ 

следъ това разнообразнитt. и великолеп· 
ни възможности, които тя може д;.~ даде 

И ако до сЕ.га това б·в невъзможно за 
мнозина ;1юбители, които не знаятъ чуж
ди езици, или н·tматъ чужди книги, сега 
вече не е така. Тая гоJ1t.ма празнота с 

попълнена, и да признаемъ, по единъ 

великолепеаъ начинъ, Излъзна отъ пе
чатъ първата часть отъ гол·вмия трудъ 
на известния фотографъ . художникъ 
г-нъ Бончо Карастояновъ: ,,Наржчникъ 
по фотография". 

Книгата е особ · ·10 ut.нна не само за
р ади съ,uържаниет."' си, но поради факта, 
че е написана отъ единъ rо:1t.мъ фото· 
графъ, да 1ъ редица доказателства за 
своята голt.ма и всестранна теоретическа 
и гrрактнческа подготовка. Книгата не е, 
и вt.рвамъ и въ друrитt. си части не ЩЕ. 
бжде, суха теория на единъ теоритикъ, 
а практични, поJ1езни и збити най-нужни 
опжтвания на единъ практикуващъ и 

самъ опиталъ всички методи и препорж· 

чвапи отъ него напттствия на практика. 

Препоржчаното отъ него е резултатъ на 
неrовиятъ личенъ го:1t.мъ опитъ. 

Нt.ма човt.къ, който се интересува отъ 
фотография, който да не е rледа.1ъ съ 
нескриванъ възторrъ и радость хубави
т·в съ финъ ху дожественъ усетъ и рtдко 
познание . снимки, който човъкъ по ско
ро тръбва да нарече картини, на нашиятъ 
р·вдъкъ художш1къ фотографъ - Г-нъ 

Карастояновъ. 

Членоветt. на нашиятъ съюзъ имаха. 
възможностьта да се наслаждавагь на 

неговитъ картини на устроената художе
ствена съюзна изложба. Това изтъквамъ 
НЕ да хваля r-нъ Карастояно11ъ. Изтък· 
вамъ го, като основна препоставка,ко

ято да служи на нашигl; другари като 
доказате.11ство, че събрания технически 
и практически опитъ въ една книга, на 

единъ такъвъ голъмъ майсторъ въ на
шата область, може да имъ бжде само. 
полезна и напъ.,но необходима. 

Г-нъ Бончо Карастояновъ МОЖЕ само 
да бжде сърдечно поздравенъ за голъ· 
мото му и много полезно за всич1<и ка

тегории фотолюбители дъ.10. 
Първиятъ отдълъ на книгата съдъ· 

~,жа (на кратко споменато) опmтвания и 
описания на фотографическитъ апарати, 
съ всички наставления за работа съ тъхъ. 
и най-важно за пазенето имъ. Пълни и 
ясни опli'iтвания върху обективитъ. 06· 
Jrасть по която всъки любите,1ь. ТР'ВБВА 
да бжде основно запознатъ. Отъ тукъ 
нататъка той може да има каквито и да 

било солидни познания по фотограсрия. 

Малцина .1юбители запитани могатъ да 
ви отговорятъ ясно за та1<а важнитt, и 

необходими да се знаятъ въ фотографи

ята нt.ща като: Какво е фокусно разсто
яние, фокусна дълбочина, значението 
имъ въ фотографическиятъ обективъ. 
БлЕндата, ползата отъ нея, кога и юшъ 
се употръбява. Разнитt. видове обе1<тиви, 
кой за какво е пригоденъ. Какъвъ обек
тивъ да изберемъ за дадена це.1ь. Отдъ· 
.1а свътлина е сmщо така много важенъ. 
Но сщ циално трt.бва да подчертая необ· 
ходимостьта отъ тая книга за нашигt. 

фото.1юбите:1и по отношение на четвър· 
тиятъ дълъ на книгата: Негативенъ про· 
цесъ.Макъръ че бо;~шинството отъ люб· 
1елитt. сами не работятъ свойтt. филми,, 
копия и увеличения (а това за единъ .пю· 
битель, който търси художествени ефек· 
ти въ фотографията, е много голъма 
гръшка) има нъща който трt.бва да ги 
знаятъ отлично за да могатъ да прогре

сиратъ, особено при новитt. усъвършен

ствания на негативния материш1ъ. Тукъ 
може да се научи, най-цънното и това 
което е същевременно най-ма.1ко ясно за 

сега на мнозина :1юбители: чувствител· 
ность, мt.рки за нея,цвt.точувствите:1ность 
филтри, особЕ.ности на разнитъ филмови 
повърхности и състави, проявяването, 

техниката му и особеноститъ съ огледъ 
на цt.~итt. на филм:1., уси;~ване, отслаб· 
ване ГР'ВШКИТ'В въ негативниятъ про
цесъ и пр. и пр. по:1езни и необходими 
нъща. 



Кни1·ат2 завършва съ важниятъ от
дtлъ на позитивенъ процесъ: видове 
хартии, тонир.ането и проявяването имъ, 

диапозитиви, увеличения, намаления, така 

нареченит-t благородни процеси, . . Дава 
познания върху цвtтната фотография, 
-химикалитt и ПI). 

Книгата, еднакво ценна, както за про
фесионалнитt фотографи, така и за лю
бИ1елитъ. 

Препоржчваме я на интересуващитt. 
се наши колеги. 

Н. Ив. Божиновъ 

,,БЪЛГАРИЯ" 

За да запозr1ава чужденцитъ съ наше
·то отечество, Главната дирекция на же

JIЪзницитt издаде презъ 1932 и 33 години 
книга за България, написана на френски, 
нtмски и английски езици (В u 1 g а r i е, 
В u 1 g а r i е n, В u 1 g а r i а, за което свое
временно дадохме отзивъ въ нашето спи

санне. 

Сега, по случай !V-я конгрес ъ на 
с л а в я н с к и т t, г е о г р а ф и и е т н o
r р а ф и в ъ С о ф и я (16-21 августъ, 
1936 г.), организационпиятъ комитетъ на 
конгреса е И"1адъ хубавата мисъJ1ь да из
даде на френски езикъ сжщо една книга 
за България, но вече· съставена по другъ 
nланъ. Докато въ първата .в u 1 g а r i е" 
страна·1·а се описва по шi'iтувания, опис

вайки само посещаванитt се.1ища, - вто
рата .В u 1 g а r i е" представлява едно до
ста подробно описание на нашето цар
•. тво. Докато първата е съставе1-1а само 
отъ едно лице - Д-ръ И. Петковъ, под
помогнатъ за ;1J1юстрирането отъ трима 

сътрудници, - втор::tта вече е написана 

отъ 11 души специалисти по разнитt раз
r леждани въпроси, професори въ Универ
ситета. Докато П1>рвата „Бюлгари" има 
повече описателенъ характеръ, втората 

,,Бюлгари" е чисто научна книга, въ коя
то България е описана въ истори!i:о
географско, етнографско и природа-науч
но отношение. 

Съдържанието на „Ла Бюлгари" е: 
1. Димитъръ Ярановъ - Преглед ъ 

на ф из и че с к а т а г е о г р а ф и я, при
друженъ съ малка черна картичка на три

тt географски области: северна, сръдна 
и южна (България). 

2. Стефанъ Бончевъ - Геолог и че
ска скица н а Б ъ JI г а р и я (на нtм
ски езикъ), придружена съ картичка на 
антИI{JIИНа.1итt въ България. 

3. Ст. Пстковъ - В ъ р х у р аз п р ъ е
к в а не т о н а известни г р у п и т а

л о ф и т н и о р г а низ ми в ъ Б ъ л г а
р и я. 

4. Н. Стояновъ - Фит о г е о г р а ф -
с к и х а р а к т е р ъ н а Б ъ л г а р и я, 
придружена съ две картички за разсти

телнитt формации и фитоклиматичното 
влияние върху България. 

5. П. Дрънски - Н t код к о бел еж
к и върху зоогеографията на 
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Б ъ л r ар и я, придружени съ картичка 
на 8-тt зооrеографски области въ Бъ.1-
гария. 

6. Ив. Батаклиевъ - П р е г л е д ъ н а 
г е о г р а ф и я т а н а ч о в t, ц и т t. 

7. Г. Данаиловъ - Бележки в ъ р -
х у д е м о г р а ф и я т а н а Б ъ JI г а р и я. 

8. Хр. Вакарелски - Бележка в ъ р
х У е т н о г р а ф и я т а н а Б ъ л г а р и я, 
придружена съ 3 картички: а) български
тt племенни групи: шопи, балканци, рун
ци, поляци и македонци; б) българскитt 
облtкла: облtкJIО съ две престилки, сук
манъ, сая и границата на бtлодрешков
цитt; в) карта на народноститt въ Бъл
гария: българи, турци, цигани и ромъни, 
разпредtлени по околии и процентно. 

7. М. Арнаудовъ - Българскиятъ 
ф О Л К Л О р Ъ. 

10. Ст. Младеновъ Б ъ л г ар-
с ки я т ъ езикъ и неговитъ диа

,11 е к ти. 

11. П. Никовъ П р е г л е д ъ п а 
б ъ л г а р с к а т а и с т о р и я. 

Макаръ изброенитt статии да см 
предназначени повече за делеrатитъ и 

гоститъ на !\! конгресъ на славянскитt 
гЕ"ографи и етнографи, тt еж .еднакво 
ценни и за насъ, българитt, защото ни 
даватъ въ сбитъ видъ знанията на бъ.1-
гарската наука за нашата държава, още 

повече - че нtмахме събрани въ една 
;.,:нига нашитt знанип за България отъ 
нсторико-филолошко и географско-при
родонаученъ характеръ . 

Частно за четцитt на „Български ту
ристъ" еж по-интересни статиитt на про
фесоритt Б о н ч е в ъ и Б а т а к JI и е в ъ, 
11оцента Я р а 1-1 о в ъ и уредника въ етно
графския музей В а к а р е л с к и. 

Вижда се отъ показаното по-горе съ
държание на „Ла Бюлrари", че въ нея еж 
разгледани много въпроси и то отъ най

добритt представитеаи на българската 
наука, та новата книга нtма нужда отъ 
препоржка. Ала за да могатъ изложени
тt знанип да бждатъ използувани отъ 
възможно най-голtмъ брой българи-чет
ци, добре ще стори организационниятъ 
1,омитетъ да ни поднесе въ близко б;у;;~е
щс своята хубава и ценна книга и на 
български ези:{ъ. 

Сава Попов·ь 



СЕВЛИЕВО И СЕВЛИЕВСКО 

(По случай новата книга на Сава Поповъ) 

Нашата млада сто.'!ица е би.1а и си ос
"Тава и досега преди всичко селище на 

nришълци бtжанци и преселници. 
·на б·вжанци отъ Бесарабия, Добру
джа, Македония, югоизточна Тракия 

/ и Западнитt покрайнини. И на пр·все.~r
ници отъ всички свободни български сс
.лища - градове и села. Старитi; софий

·.СКИ жите.1и - ,,кореняци", както еж СЕ 
кръстили тt, еж незначителни по брой, 
за да могатъ самостойно да опредtлятъ 
~блика на престолния градъ, както пра
вятъ това старитt жители на старитt сто-

.лици и градове въ другитt държави. За 
-това и почти цtлия стопански, поJштиче
<:ки и културенъ животъ на бързо растя

щата ни столица е ощЕ въ ржцетt на 
родилитt се вънъ отъ нея. Даже град
~китt кметове и помошници еж рtдко 
родени софиянци. Такива тепърва се съз
даватъ и тепърва ще играятъ ро:~я въ 

родния си г9адъ. 

Различнитt положЕния на дветt пре
-<Jбладаващи въ София пришълски групи 
-~ъздаватъ и разаични настроения въ не-

<:покойНИ5I ни още престоленъ градъ. До
като дейната часть отъ бtжанцитt !iИ 
заразява предимно съ своето собствено 
безпокойство и понtкога тика столицата 
ни, а заедно съ нея и цtлата ни страна, 
къмъ рискувани почини, напротивъ, нре

СЕлницитt отъ вmтрешностыа еж по-ус
покоени и предпочитатъ въ всички жи

тейски области мирно творчество. И ед
нитt и другИТ'В иматъ въ столицата (и въ 
другитt по-голtми градове) свои зем.1я
с:~ески сдружения (братства, дружби, дру
жества), носещи обикновено имената на 
околийскитt градове съ прибавка името 
на нtкоя бележита мtстность, рtка ИJIИ 

- събитие. 
Ржководите,1итt на тtзи сдружения 

еж най-често умствени работници отъ 
по-старитt поколtния,тtсно свързани съ 
.своитt родни огнища, къмъ които тtх
ната челядь, родена и отрасла въ София, 
значително охладнtJrа или пъкъ нtма ни
какви отношения къмъ родния градъ на 

своитt родитёли. Тъкмо тtзи умствени 
работници , които прекарватъ своитt 
старини въ София, изпитватъ душевната 
потрtба да изразятъ по нtкакъвъ начинъ 
почитыа си къмъ родния край, къмъ 
който еж задъ.1жени и на който въ го
лtма степенъ дъюкатъ постигнатото об
ществено положение. А съ натрупани ма
териа:1ни средства най-често не разпола

гатъ, за да се яватъ като желани „бла
,rодетели", затова тt се заематъ съ изу

•-чаване и описание на роднитt си Kii'iTИ-

ща, изтъкване на заслужили къмъ тtхъ 
люде, въздигане на паметници и др. по

добни почини. 
И понеже въ София еж стълпени най

буднитt синове на почти всички наши 
по-малки градове и въ нея има най-бла
гоприятни условия за научна работа, 
починитt за такива изучвания излизатъ 
най-често отъ София и то предимно отъ 
ЗЕ мляческитt сдружения. 

Хубавъ и заразите.1енъ примtръ въ 
това отношение даде Казанлъшката дРУ· 
жба „Розова долина" въ София,която въ 
продължение на 25 годишна дейность из
даде за Казанлъкъ три грамадни тома 
отъ 1400 голtми страници. Хубавиятъ 
примtръ на Казанлъшката дружба се по
с:1едва отъ ловчалии, панагюрци и пр. и 

пр. 

Родоначалници на този родъ литера
тура еж: r. СлавчЕвъ. (Ески-загренската 
кааза - 1858r.), Ст. Захариевъ (Т-пазар
джишката кааза - 1870 г.), К. Петровъ 
(с. Горни турчета - 1870 г .), П. Р. Сла
вейковъ и др . 

Успоредно съ починитъ на друже
ствата въ София вървятъ и много мъст
ни такива на отдtлнитt .rшца, читалища, 
общини и пр. (Сливенъ, Самоковъ, Дуп
ница и др.). 

Новата книга „Сеsт1ево и Сеа.'!Иев
ско" е продиктувана отъ сжщитt чув
ства на признателность и загриженость 

къ~1ъ роднитt оrш!ща и е изразъ на 
много добросъвtстно изпълненъ дъ.1гъ 
v1 ъ страна на автора и Севлиевското 
дружество „Росиц;::" въ София. 

Въ началото на книгата учеюшъть 
на Сава Поповъ - д-ръ Д. Гаврийски е 
далъ кратки животопнс,-:и бележки за 
автора Сава ПопоIЗъ, познагь на 
всички любознателни туристи отъ него
витt хубави географски пообия и глав
но отъ точнитt :11у преценки на географ
скитt и туристически съчинечия и пжте
!!"дителн. 

Къ;v1ъ това, което r. Д. r. ни казва IЗЪ 
своитt бе:rежки, трtбза да ,:е притури, 
че Сава Поповъ обладава рtдка при
дирчивость, която прилага предч вс11чко 

къмъ себе си и къмъ това, що самъ 
твори, а следъ това с/r\щата мtрк.з, см·~к
чена отъ трезва снисходителность, пpи

Jtara и при оценкитt на чуждитt научни 
трудове. 

Самъ специа,шстъ географъ, С. По
г:овъ научно е добре подrотвенъ за ра
ботата, съ която доброsо.шо се е на
п. рбилъ - да напише общодостжпенъ 
физико-географски очеркъ за Сев.1шево 
и Сев.1иевско, който да посдужи за ка-



нава ·на по-нататъшнитъ проучвания на 
неговия .-.1юбимъ роденъ край, за която 
цель с;;, вече набе:1язани още 15 отдъл
ни трудове все на севлиевци. 

Отъ книгата на r. Поповъ научаваме, 
че Севлиевска околия заема простран
ство отъ 1.383.3 квадратни километра, 
върху което живъятъ, работятъ и нами
ратъ поминъка си 84.071 души. 

Следъ това сJrедва най-подробно оии
сание на повърхнината съ нейю~тъ по
ложителни (изпъкнали) и хлътнали (до· 
лини) форми. Почти върху цълия край 
господствува главната верига на Стара
планина и на нейнитъ северни разклоне
ния, вср·вдъ които се гушатъ малки по
Jшнца. Нъкога си, а именно презъ сръд
новъковието, тукашнитъ планини еж на
ричали стария Балканъ Маторни гори, 
което научаваме отъ единъ писменъ па

метникъ, запазенъ въ Батошевския ма
настиръ. 

Преобладаващи еж планинскитъ и 
ХЫ!МИСТИТЪ MЪCTHOCTII, които еж най• 
богатитъ въ именословно отношение. 
Събранитъ земеписни имена О'!Ъ сла:зян
ски, гръцки, турски, каракачански и 

другъ произходъ еж богатъ езиковъ ,1а

тсриалъ за филоложки и ентимоложки 
проучвания, нъкои отъ тъхъ еж добри 
указания за историци и археолози. 

Следъ земеп11са (орсграфията), на 
който с;,, посветени около 20 страници, 
11вторътъ е миналъ направо къ~1ъ клима-

1 а на края (70 страници), а с:1едъ това се 
възвръща 1<ъмъ втория отъ главнитъ 
физика-географски елементи - ръкитъ, 
които сжщо излага съ най-голъ:vш по· 
дробности. Най-важната водна артерия 
на Севлиевско е Р о с и ц а, която н·вкои 
историци еж склонни да уеднаквятъ съ 

древната ръка Л и r и н ъ, що се споме
нява въ връзка съ похода на Алексан· 
дъръ Македонски срещу тракийското пле
ме трибали, конто въ древностьта еж на
селявали севернитъ поли на сръдна Ста
ра-планина. 

Орохидрографията на Севлиевско е 
представена и съ една физическа карта 
съ мърка 1.200.000, начертана отъ са~шя 
авторъ. Отъ нея, обаче, пълна представа 
за външния строежъ на края не може да 

се добие, тъй като въ картата не еж 
представени Х.tfпсометричнитъ отношения 

- отвесюна подълба, която е включена 
между 2153 отвесни метри, които съста
вляватъ разликата между абсолютнитъ 

височини на най-високата (Кадемлия -
2273 м.) и най-низката (при изхода на 
Росица отъ околията - 120 м.) точки. 
Изпусната е и разграничителнаста ,'!иния 
на Севлиевско къ:v1ъ съседнитъ му око· 
JШИ. 
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Отъ климат;rчнитъ проучвания осо
бено интересни и за туристигt, еж така:t 
нареченитъ ф е н о л о г и ч н и я в ,'l е

н и я. Фенология е сложна гръцк_а дума 
н значи наука за явленията, а въ земе

дълската метеорология се разбира она
зи область отъ науката, която има за 
цель да изследва природнитъ явления •. 
настжпващи въ растителния и животин

ски свътъ, както и въ неодушевената 
природа, въ връзка съ промънитъ на. 
времето въ продължение на годината,. 

като цъвтене и разлистване на растения

та, прелитане на пролътнитъ птици и пр. 
Съ фенологичния методъ е работилъ още
въ сръдата на XVIII въкъ Карлъ Линей„ 
но самото име ·на науката ф е н о л о г и я· 
с установено сто години следъ Линея, -
презъ 40-тъ години на миналото столъ-· 
rие отъ лиежкия ботаникъ К а р л ъ М о
Р е н ъ. А като най-стара J1юлка на тъзli 
наблюдения, като тъхно отечество се счи
та Полша и по-точно Краковъ, въ кой
то градъ фенелогичнитъ наблюдения Cli'i. 
започнали още презъ 1490 г., но впо
следствие били изоставени. 

Въ България фенологичнитъ наблю
дения съвпадатъ съ началото на офици

алната метеорологическа служба следъ 
освобождението ни. Презъ 1891 г. тога
вашниятъ директоръ Сп. Вацовъ е из
далъ „Програма за изучване климата на 
България съ особено впимание върху 
важнитъ за земледълието периодиче~ки 
явления при животнитъ и растенията , а 
две години следъ това е далъ и „Упжт

вания за изучване на климата". На пока
ната на Сп. Вцовъ, покойникъ вече, отъ 
Севлиевско се отзовалъ само предприем
чивиятъ учитель и обещственикъ М а р
к о В а ч к о в ъ отъ Сухиндолъ, чиито 
наб:1юдения, заедно съ малко такива отъ 
Севлиево, c;r, изложени въ края на кли
матическитъ проучвания. 

Фено,югията, поставена вече на стро
гонаучни и международни основи, се раз 

работва още по-основно О'!Ъ подпредсе
дателя на центра,1ното ни настоятелство 

на Българ. туристически съюзъ и дирек
торъ на Метеорологическия инстиrутъ 
К. ]{ировъ (Вижъ студията му „Земле
дълческа метеорология", официално из
дание на Министерството на земледълие
то и държавнитъ имоти). 

Въ услуга на фенологията мога гъ да ' 
се поставятъ мнозина прос,зътечи и ра
ботливи туристи и по този начинъ биха 
се осмислили не само излетитъ, но и 
живота си въобще. 

И по този въпросъ тръбва да се по
щ1сли въ туристическитъ сръди и под
ре ДИ В ЬЗ~\ОЖНОТО. 

Работливиятъ С. Поповъ не е забра- -



ашлъ да спомене и за рtдкото с в t т
.л и н н о я в л е н и е о'тъ вида х а л о 

<еъ петь „лъжливи" слънца, наблюдавано 
1На 25 януарий 1910 г. въ Севлиево и Су
"Хиндолъ. 

Следъ водописа еж обрисувни нtкои 
0.отъ по-живописнитt изгледи отъ Сев
.;шевско и еж посочени по-вюкнит·в кли
м:нически и стопански качества на края 

:като лtтовищно мtсто. 
Следъ текста е даденъ схе'11тrиченъ 

,1ланъ за пр,оучване на Севлиевско въ 
географско, културно и стопанско отно-

Известия на Българското географско д-во 

По случай конгреса на славянскитt 
-етнографи и географи презъ м. августъ 
-т. r. въ София, Българското географско 
дружество е посветило кн. III отъ год. 
1935 на известията си. 

Дебелиятъ, 312 страници томъ, дава· 
<Изобиленъ географски материалъ за Бъл
,гария. Безъ да можемъ да разгледаме об

;ширно ценнитt монографии ще отбеле
жимъ само по-важнитt, които засtгатъ 
-страната ни. 

Проф. А. Иширковъ печати „Дунавъ" 
л нашитt дунавски градове; отдtляйки по 
нъколко реда за всtко отъ нашитt ду. 
навеки пристанища. Сравнително обшир· . 
но ни запознава г. Г. Гунчевъ съ Льо
•Сътъ въ северна България" (60 стр.), ,,За
,булване · невtстата" е кратка, но инте- · 
ресна статия отъ г. Хр. Вакарелски, А . 
.Монеджикова подробно разглежда „Сто
панството въ долината на Срtдна Стру. 
ма". За едно старо пжтуване преди 230 го
дини на П. Лукасъ изъ България съоб
щава г. В. Миковъ. 

Сравнително най-интересна за насъ, 
туриститt е статията на кап. д-ръ Ив. 

·Кр. Мирски, за „Новата топогgафска кар
та на България", отъ довършването на 
JКоято ние, туриститt си обещаваме много. 

Нашиятъ подпредседатель К. Кировъ 
·печати дъ,'Iга статия за „границата на 

-черноморското климатично влияние въ 

Балканския полуостровъ". Г. Ив. Батак
лиевъ е посветилъ труда си на „Нашия 
Дунавски брtгъ ". 

шение, който планъ ще бжде цен;ю р11,
ководство за всички, които ще се зае

матъ съ подобна благодатна работа. 

На края на моитt кжси бележки трtб
ва отново да подчертая, че уважаемиятъ 

Сава Поповъ се е отплатилъ къмъ своя 
роденъ край най-добросъвtстно и пло
до1юсно и е далъ добъ,ръ примtръ за 
подражание на многобройнитt си уче
Еици как_ъ се с,'!ужи на роденъ край и 
на наука. 

П. Делирадевъ 

Сборникътъ (въ който българскитt 
планини еж пренебрегнати) завършва съ 
съобщения на дружеството и книжовни 
вести. 

11111 

Водачъ на туриста 
Издание на Ц е и т р а n и от о настоятелство 

Трето издание 1935 r. 

Цена 20 лева 

Всички необходими данни за 

посетители на българскитt пла

нини, градове, природни и ис

торически забележителности. 

Доставя се отъ Центр. н-во на съюза 

Излtзе отъ иечатъ първа часть отъ 

НАРЖ-ЧНИКЪ ПО ФОТОГРАФИЯ 
съставенъ отъ столичния фотографъ 

Цена80лв. БОНЧО . КАР-АСТОЯНОВЪ Цена80лв 
Издиние 

БЪЛГАРСКИ ЛЮМИЕРЪ 
на фото 

СОФИЯ, ПЛ. 
склада 

АЛЕКСАНДЪРЪ № 4. 
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СПИСАНИЯ 

Хърванки планииарь, '9, септемврий, 
съдържа: Ц. Милковичъ - _Фауната на 
нашитъ палнини; Проф. Джиромет,а 
Хубоститъ на Брача; Д. С Кривокапичъ 
- Още нъщо въ защита на планинар
ството; А. Трухелка - На Бъгушчини; 
Вести и ннижнина. 

Книжка 10, октомврий: Отъ Сушакъ 
до Сараево - й. Плачекъ; Д-ръ Фр. 
Кушанъ - Защита на планинската фло
ра; Инж. й. Ледвинка - Планина Визи-
1:оръ; Вести. 

Вестникъ на клуба на чехословашкитi. 
алпинисти, бр. 5,, септемврий-октомврий: 
Днешниятъ алпинизъмъ - А. Флайшеръ; 
Юнгфрау - Л. Шкворъ. Вести и книж

' нина. 

,,Деръ Бергщайrеръ", издание на Ал. 
пенферайна, гад. 6. кн. 11, августъ. Изъ 
съдържанието: Иоз. Шецъ - Северната 
стена на Айгеръ; Сепъ Шмидбауеръ -
Второто изкачване северната стена на 
Матерхорнъ; Ад. Носбергеръ. Пжтув;шия 
въ групата Шоберъ; К. Марцелъ. - Си
ни енциани; Х. ХО!{Ъ - Малки про
ходи въ Бернина; А. Граберъ - Парнасъ 
и Олимпъ; Р. Андернъ - въ споменъ на 
Ото Бартъ; Вести и книжнина. 

Септемврийската книжка на „Деръ 
Берrщайrеръ съдържа едно съобU(ение 
за конгреса на Алпе:-~ферайна и излетътъ 
до Инсбрукъ; Смъртъта на Айгеръ - Г. 
Ланrесъ; Ранни изображения на Алпитъ 
- Х. Ландгребе; П.v,туването на Гьоте въ 
Бренеръ преди 150 години; Източната 
стена на Монте Роза - Х. Франке; Изве
стия отъ Хималаитъ; 50 г. юбилей на об· 
серваторията Зонбликъ - Е. Бенешъ; 
разкази, вести и книжнина. 

Известия на Германо-Австрийския Ал
пйски съюзъ, септемврий 1936 г. Изъ съ
държанието: Петдесеть години на обсер. 
ваторията Зонбликъ - А. Вагнеръ; Пър
вото изкачване на Монбланъ пре;ци 150 г. 
- Оскзръ Ерихъ Майеръ; Алпийски не
щастия презъ 1935 г. - Г. Блабъ; Вести 
и книжнина. 

Августовската книжка на с ж щ и т ъ 
,,Известия" е посветена изцъло на необи
чайно тържествения конгресъ на 25 и 26 
юлий въ Гармишъ - Партенкирхенъ. Отъ 
даденитъ сведения, наистина личи, че то. 
ва първо тържество следъ но])/мализира

нето отношенията между Герман,1я и Ав
стрия се е обърнало въ единъ всенаро
денъ праздникъ, върхътъ на който е билъ · 
достигнатъ съ специалния влакъ до Ин
сбрукъ, който е носелъ първитъ герман
ски посетители отъ две години въ Ав
стрия. 
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Известиs!та за м. октомврий съдър-
жатъ протокола на конгреса на Г ААС, Р _ 
Шварцгруберъ - Австрийската кавказка:1 
експедиция 1936 г.; Праздникътъ на Зон
бликъ, августъ 1936 г.; Годишнината отъ. 
смъртьта н'а Уймпръ; вести и книжнина. 

,,Оьстеррайхише Алпенцайтунгъ", из
дание на Австрийския Алпийски клубъ, 
Св. 1172, августъ. Книжката е посветена, 
изцъло на борбата за Еверестъ съ статии: 
Хенри Хокъ - Изследването на М. Еве
рестъ; Е. Шиптънъ Изучаването н~, 
Еверестъ презъ 1935 г.; П. фонъ Калте
негеръ - Хималаян}> клубъ и неговото · 
списание „Хималаянъ Жърналъ ". 

,,Оьстеррайхише Алпенцайтунrъ" - сеп
темврий 1936 г. Св. 1173. Изъ съдържа- 
нието: Химнъ Оскаръ Ерихъ Майеръ; 
Монте-Канеле - Х. Петерка; Вест и и:· 
книжнина. 

Октомврийската книжка на с.v,щото , 
списание е посветена на Кавказъ и съ
държа статии за тазигодишнитъ нъмски: 
експедиции съ ста'тии отъ участвува- 

щитъ. 

,,Ла Монтань" - юлий 1936 г. № 281. 
Изъ съдържанието: Планинитъ на Цен
трална Норвегия - П. Л. Мольо; Преми
наване на Свартисъ - Ж. Бланкъ, Туриз- 
мътъ въ Лапания - Л. Бланкъ; Въ бро51· 
еж предадени последнитъ телеграми отъ 
експедицията на Хиденъ Пикъ, която за
върши неуспъшно. 

Ривиста Менсиле на Ит. ал. клубъ, ав
густъ-септемврий: Въ Каракорумъ 
ннж. П. Джилионс; Преминаването на 
Грандъ мюрай отъ баталиона „Абруцкия 
дукъ" - проф. Р. Долно; Изкуството на 
~·:Х година.- Дж. Масано; бележки, ве-
сти и книжнина. • 

Дойче Алпенцайтунгъ, августъ 1936 г. 
Изъ съдържанието: Хансъ Фишеръ 
Планинитъ; Вернеръ Тотзонсъ - Пре
живъно на Щюдлгратъ; Егонъ Хофманъ
- Долината Маджиа въ Тесинъ; Г. Ми
тереръ - Около групата Алечхорнъ; 
Свенъ Ларсенъ - На Олимпъ; П. Гай
слеръ - .Седемхилядницитъ; Вести и 
разни. 

,,Дойче Алпенцайтунrъ", септемврий, 
кн. 9. Изъ съдържанието: За носиитв - 
две статии отъ Х. Щифтеръ и Х. Хю-~ау; 
Седемхилядницитъ - П. Гайслеръ; Вац
манъ - Е. Шварцъ; Замъци и ·дворци въ 
Каринтия - Фр. Кола; въ списан iето -
както въ всички останали нъмски спи
сания - се дава изразъ на радостьта отъ 

вдигането на забраната между Австрия ш 
Германия. 



БЪЛГАРИЯ А. Д. 

Първо &ъJ1rарско Патннческо liюpo. 

Це•тра.11: Соф••, у11. .московска• 5 
(пл. Ааексаn,1.ъръ), те.11ефон1: 2·26-28, 
2·76-44, 2•76-45; пощенска чекова С•ка: 
Софи~ 1174, 6анко•а c-i,a &ъаr. Търг. 
Банка. К11овоае: Р1се, ОJ1овд1въ н Варна 

Продажба на же11ъеоn..,тнн, nараходнн и 
аероп11аннн С1н11етн,оnа11нн мъота,екокур. 
энн н пауwа11нн п..,тування. Анrажнране 
отан въ хоте11м. на раэпо11ожемие вода
чи, ОнаСlдяване о„ паспортни визи, 

Дава беэnпатно воички и н• 
формации аа воъкакви 
n ... туван ия. 

ПРЕ.l{СТОЯЩИ ЕКСКУРЗИИ НА БЮРОТО ПРЕЗЪ ЗИМНИЯ СЕЗОНЪ 1936/37 
1. ЦАРИГРАДЪ - (октомврий-ноемврий) 

2. БУКУРЕЩЪ-СИНАЯ-БРАШОВЪ - (октомврий-ноемврий) 

3. ЦАРИГРАДЪ-АТИНА-СОЛУНЪ - (ноемврий-декемврий) 
4. СЕНЪ-МОРИЦЪ-МИЛАНО-РИМЪ-НЕАПОЛЪ-ФЛОРЕНЦИЯ-ВЕНЕЦИЯ 

(декемврий-януарий) 

5. БАВАРСКИТ1> АЛПИ (ски турове) - (януари!!) 

Цеви веимовi;рви низки и отлична орrавизация. 

Бюро „Бълrария" е виваrи rотово д;а урежда по желание и посочевъ 
маршрутъ ед;ивичви и rруповв п.т.тувавия. 

1. Balgarlscbes ReiseЬiiro „ В U L О А R I А • 
А. О. Sofla, UI. Moskowska 5. 

1-er Bureaa Balgare de Voyages „ BULOARIA" 
S, А,, Sofla, 5 Rae Moskowska. 

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

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

На r. r. чиновницитt тримесечно изплащане 

Уре]l{Да всtки праздникъ и недtля иЗJ1етв съ 

автомобили до UIJ WRI, Мусш, Мааи.-, 811pawi1 и др. 

ТУРИСТИ И СПОРТИСТИ, 
за вашата екипировка търсете всичко отъ 

БЪЛГАРСКА ТУРИСТИЧЕСКА КООПЕРАЦИЯ! 


