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КРАЯТЪ 

Съ настоящата книжка десета, списа
нието „Български туристъ" завършва и 
своята двадесеть и осма годишнина. 

Въ волята на съюзнитi, членове и на 
Централното настоятелство бi,, презъ из~ 
теклата година да се направи опита за 

внасяне една промi,на въ издаванеrо на 
списанието. 

Тази промi,на бi, извършена и прJве
дена обмислено - годишнината на спи
санието сега лежи предъ неговитi, •ш·rа
тели завършена и тi, могатъ да пр,щ~
нятъ дали внесената отъ новото ржко

водство промi,на отговаря на тi,хнитi, 

желания и очаквания, отправени къмъ 

него. 

Нашето мнение е следното: про,111,на
та, която предстоеше да се извърши въ 

началото на годината, не трi,бваше да се 
изрази само въ измi,нение на формата и 

св1',рзаната съ него техника на цi,дото 
списание. 

Външни корици, цвi,тни приложе!lия, 
повече материалъ - статии и илюстра

ции - се разбираха отъ само себе си. 
Ние стоехме на разбирането, че про

мi,ната трi,бва да засегне самото списва
не на списанието: онова, което наш1са,ю

то въ него изразява и което npoчer~lfO· 

то оставя. 

Списанието трi,бваше да не е безду 
шенъ сеизмоrрафъ на станалитi, събиrия 
около туризма и планинарството въ Бъ.11• 
гария, на мненията, които тукъ-та:ие се 

казваха въ връзка съ тi,хния жив,нъ и 
на впечатленията, които дружбата съ 

планината оставя у човi,ка. 

Списанието трi,бваше да поеме пада
щата му се ржководна роля на дух,,вни

тi, начала въ нашата организация, да ги 
изрази, проясни и изравни до ст~пень на 

единно убеждение, бликащо отъ 11ов11ше
ното и възвишеното чувство къмъ бъ,1-
rарската планина. 

Списанието трi,бваше въ всi,ка своя 
книжка да дава изобилни доказаr~.тства, 
че туризмътъ и планинарството не еж 

безсъдържателни прищевки и навици, а 
вi,рната и трайна форма на едно истинно 

и дълбоко чувство за природата и пла
нината. То трi,бваше да покаже, че и 
българскитi, туристи моrатъ да дадзтъ 
ху дожественъ изразъ на своитъ прежи
въвания въ планината и белеrъ за ,~дна 
здрава и истинна идеология - съ други 

думи, да бжде изразитель на една на
лична и ценна тури стека КУЛТУРА. 

Съ това разбиране ние внесохме fдна 
ПРОГРАМА въ списанието, придьржане
то нъмъ която може да се проследи въ 

всъка отъ излъзлитъ книжни. 

Не отъ едно мъсто ни бъха изказани 
поздравления за списването на „Българ
ени Туристъ". 

Като имъ блаrодаримъ, ние ги ,рие
маме само като признание за изпълненъ 

д1::лгъ и като насърдчение и въ по-ната

тъшното редактиране на списанието да 

се придържаме нъмъ- сжщитъ ржковод• 
ни начала въ общото желание да ,1ре
бжде „Български туристъ". 
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НАШАТА МОЩЬ 

При изтичането на още една календар
на година назадъ, въ хубавото минало на 
Б1.лrарския Туристически Съюзъ, два въ
проса особено ярко тръбва да се подчер
таятъ. 

Презъ цълия свой, дълъrъ тридесеть и 
шесть години, животъ, усъянъ съ редица 
все хубави и достойни успt.хи, презъ ран
ни1t. му години на първо свt.тило на едва 
зараждащиятъ се роденъ туризъмъ, така 

и презъ rодинитt. преди войнитt., така и 
следъ войнитt, и до днешни дни, когато 
може да се похвали вече съ действителни 
творчески морални и материални резул

тати - презъ цt.лия този свой дълъrъ и 
усt.янъ съ успt.хъ животъ Б. Т. С. се от
личаваше съ Рдна завидна самостоятел

ность всръдъ организационно обществе
ния животъ на страната ни и съ една без
зг.ветна преданность и любовь къмъ дъло
то му у всички негови ржководители. Ни
кога Бълrарскиятъ Туристически Съюзъ 
не е събл::~зненъ отъ лесната възможность 
да печели успt.хи чрезъ избирането ;-ia 
че.~о на ржководствоrо си хора чужди на 

сръдата и идеологията си, кзкто това е 
мотивъ у друrитt. организации да rt3б.-~
ратъ отговорни официални .1ица: мини
стри, генерали, влиятелни нмена. Винаr,-1 
на чело на Съюза и н::~чело пз всички 
клонове еж избиоани и еж з::~ставали лица 
измежду ред,:шетъ из Съюза и клона, р~
довни съюзни и клонови членове, при то

ва проявили се с,. своя интересъ, любо'3ь 
и работа въ орrаниз:щията - значи, .з : 1-
служили мt.стото си. Затова и заели по
четната си длъжность, тъзи наши водачи 
винаги еж се отличзвалн съ завидна ен·=Р· 

rия, съ познаване и съ преданность пр1-1 

воденето на дt.лата на организацията. И 

затова, безспорно, резултатитt. отъ наша
та работа както въ Съюза, така и въ кло
новетt., както се изтъкна, Ci'fi най-добри -
отъ една страна и отъ друга страна чув

ствата ни на волни планинари, закърмени 

въ гордото величие на нt.митt, план~1:Р1, 
не се обиждаше отъ натрапването на чуж
ди елементи въ сръдитt. ни, тамъ кждето 
има мъсто само за свои и близки - тзка, 
сс,бствено, както е и въ планината. 

На второ мt.сто, тръбва да се подчер
тае особено дебело и чистата любовь, съ 
която се отнасятъ къмъ дt.лото на Съюза 
и на к.10новетt, и всички негови деят~ ,ш
редници. За това сочи, както ca~taтd орга
низация, която е стройна, крепка и жива, 
така и постиrнатитt. резултати, плодъ 
единствено на труда и срt.дствата на ор
rа~-тзирания и · привързанъ къмъ Съюза 
туристъ. Ето, всички знаятъ, че четири
десеттъхъ хижи, които съюзната воля и 
съюзната любовь по планината успt.ха да 
построятъ изъ най-хубавитt. мt.ста на 
роднитt. балкани, еж плодъ само на иде
ал~-1зма, постоянството, упорития физиче
ски трудъ и скромнитt. сръдства на съюз
нитt. членове, които ги събираха въ кло
новитt. c.-i каси левъ по левъ. 

Правимъ горнитt. констатации съ ра
дость. И не за да се похвалимъ сами, ни
то пъкъ да се увъримъ, че сме постигнали 
всичко или много, та да спремъ. Но само 
да подчертаемъ нашитt. сили и, че ако съ 
сжщата любовь и енергия продължаваме, 
дt.лото ни ще бжде увънчано съ успt.хъ. 

Нека 1937 съюзна година, която ще на
стжпи подиръ единъ месецъ, б.v;де истин
ско потвърждение на надеждата н ;-1, Ние 
върваме въ това. 

В а с и л ъ А. Р а д е в ъ. 

СЪЮЗЕIIЪ ЖИВОТЪ 

Отношенията съ ЮТС 

Съгласно пожеланията на пос ,1едння 
съюзенъ съборъ, Централното наст)II· 
телство на съюза пристжпи сваевр ·~мен

но презъ настоящата година къмъ урсж· 

дзне отношенията съ сродната орс.ши

зация ЮТС. Въ сжщото време, обаче въ 
канцеларията на съюза се бt, получило 
едно писмо отъ Министерството на на
родната просвъта, съ което пос.~едн.>то 
настоява за немедлено присту;пв,ше 

къмъ пълно обединение на двата ·1у
ристски съюза. 

На 2 XI въ канцеларията на 5ТС се 
състоя съвмъстно засr дание на дветt. 
централни настоятелства, въ кое го 

следъ размъна на съответни м:исilи -
се реши: 

1. Организационното сливане ча два-

та съюза и технически и психологически 

за момента е не само трудно, но t1 не

желателно, и 

2. Тt.сно, близко и дейно сътрущш
чество и дветt. организации еж напъ.1но 
подготвени да подематъ и осжществптъ 

веднага. 

За горната цель се създава ед,шъ 

общъ предстаюrтеленъ к о м и т е т ъ nтъ 

членове на дnетt. централни нас:г-Jптел
ства, който да обединява дейностьта въ 
всички инициативи, засt.rащи м:арю1р .>в· 
ка, спални, хижестройство, култур.ю
nросвътна дейность, общи nомt.щен н1 

и пр. БТL-
Централното настоятелство на 

още въ заседанието си на 4. XI избра 
за свои представители въ общия коми
тетъ r. r. Иванъ Раевъ, Василъ Радеnъ 





ВЕСТИ 

На Матерхорнъ - противно на да
денитt съобщения - не ще се с'трои 
въздушна желtзница. Вжжена желtз
ничка ще се построи само отъ Ва.л
Турнаншъ до превала Теодулъ. Пред::е
дательтъ на Италиянския Алпий::,ш 
Клубъ г. Манарезц е заявилъ изрично, 
че клубътъ никога не ще даде съгласи
ето си за обезобразяването на Мат2р
хорнъ съ желъзница. 

Рускитъ планинари презъ изтеклло 
лtто еж развили незапомнена актив
ность въ Кавказкитt планини. Въ Дом
байская поляна тt еж си били изгрзди
ли единадесеть лагера, подслонъ за 60() 
души, които просто еж се втурнали въ 

учебни и завоевателни курсове nъ пла
нинитt. Споредъ предварителнитt данни 
презъ лtтото еж изкачени не по-:1<1дл ,(о 
отъ 20 върха за първи пжть, ,ыпр:ш2ни 
еж много траверси. Въ цtлото това из
ьънредно планинарско въодушевле,Е1е се 

е отличила и една госпожциа Ирин~ 
Корсунъ, която е успtла да изкачи глав
ния връхъ на Шхара. 

Между многото жертви на Алпи·тt 
планинарскитt срtди съжаляватъ особе
но за нещастната смърть на Хансъ Jlа
уперъ, единъ отъ най-известнитt н дей
ни ш1анинари въ Бернския Оберландъ, 
който има ка'то свои успtхи изкачn ·ш2то 
севернf'!та стена на Мьонхъ, южната сте
на на Бичхорнъ и правата северна сте
на на Юнгфрау. Лауперъ е загиналь на 
21 юний на Фаулхорнъ. 

Другиятъ швейцарецъ Лоренцъ Саш1-
д11нъ, единъ отъ най-активнитt планина-

ри въ далечни:тt азиятски план,fН~t 
(вж. кн. 5, стр. 182 „Изъ далечнитt, пла
нини") е загиналъ при изкачванет::> на 
високия 7000 м. връхъ Канъ-Тенгри въ 
Тиеншанъ. При слизането отъ върха Са
ладинъ е изпадналъ съ своитt придруж
ници въ снъжна буря и е починалъ по
сетне вследствие на замръзванията. 

Виенскиятъ студентъ Хербертъ Тихи 
е осжществилъ една ръдка и своеоб,)аз
на хималайска експедиция. Съ моторчо 
колело той -отишелъ въ Индия и атт,1мъ 
- преоблъченъ като поклонникъ - е 
влъзълъ въ Тибетъ, отъ кждето се е е,т
правилъ за изкачването на 7730 в. висо
кия връхъ Гурла Мандата, придруженъ 
само отъ известния носачъ Китаръ. Отъ 
7200 м., обаче, смълиятъ алпинистъ е 
трtбвало да се върне. 

Тронътъ на Соломонъ, свещения:тъ 
връхъ за персийци:тt, Такти Сюлейw:зт1ъ 
(4750 м.) е изкаченъ презъ лътото отъ 
трима нъмски алпинисти, на които re е 
удало и изкачвюrето на Демавендъ (51370 
метра), най-високиятъ връхъ на групата 
Елбрусъ. 

Защита на природата. Въ рамкитt, на 
панаиря въ Лъвовъ, презъ днитъ 5-30 
септемврий, е била уредена и една из
ложба „Нашитt, планини и защи:та на 
природата". 

Полското Татранс1ю Д-во е било изло
жило една богата колекция отъ своитъ 
издания, посветени на изучването Татран
счия терснъ, както и една голъма карта, 
върху която еж били нанесени цвътно 
всички маркирани пжтища. 
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планини и разви·тието на туризма въ Бъл
гария, която завършва съ пожелан·1-~то 

къмъ полскитt, туристи да се запозна
ятъ съ прекраснитt, планини на Бълга
рия, още повече, че въ български:тt, ту
ристи сжществувало едно особено добро 
разположение къмъ полскитt, планинари. 
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врий, бр. 11, съдържатъ: Ф. Кайзеръ -
Отъ Дрю до - Вертъ; JI. Шмацереръ -
Кавказкнятъ излетъ па мюнхенската сек
ция 1936; Изъ дейностьта на млад?.Ж· 
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съдържа статии 01-ь Д-ръ Маьо, Б. 
Жезъ, Н. Кастере, Ш. Боне и др. 

,,Оьестеррайхише Алпенщайтунrъ", св. 
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Планината поб1,лtла 
Снимка Н. Ц. В. Принцъ Кирилъ 



Мърви сн-i.rъ на Юмрука 

СНЕЖНА ЕСЕНЬ 
НА ЮМРУКЪ

ЧАЛЪ 

Текстъ БОЖИДАРЪ СТОИЧКОВЪ 

Снимки д-ръ Л. ТЕЛЧАРОВЪ 

Тридесети сепн:мврий тази година. B:1-
JIИ и то така, че до гарата непромокаеми

ти ни връхнн дрехи бt.ха вече пропуст

нали. Пжтувахме за Пловдивъ, като въз

намt.рявахме да отидемъ на следния 

день въ Калоферъ и отъ тамъ да изка

чимъ Юмрукъ-чалъ. 

Въ влака не можах~rе да спимъ нито 

минута. Всички мt.ста б·вха заети и то 

отъ хора, които изглежда да еж пж

тували често по жеJ1t.зницитt., тъй като 

нахалството имъ стигаше чакъ до тамъ, 

че бt.ха изпоналягали по скамейкитt. съ 

хвърленъ ве<.'таикъ или дреха презъ гла

ва, безъ да ги ни най-малко интересу

ва, че може случайно да има и 1,руги 

пжтници. Отъ друга страна, двама 

онеправдани като насъ, единиятъ пред

ставилъ се за бо.~енъ отъ дванадесеть 

годишна язва въ стомаха, а другиятъ 

отъ задухъ, още отъ време на войната, 

ни занимаваха съ „най-интересни исто

рии" по своята болесть, чакъ до Плов

дивъ. Те.1чаровъ имъ се бt. препор:n

чалъ за фелдшеръ и съ интересь слу

шаше, докато азъ се вбt.сявахъ отъ това, 

че не ме оставятъ да спя, пъкъ даже и 

било то правъ. 

Въ 6 часа сутринь·та слизаме въ Плов

дивъ. За наша rолt.ма изненада, тукь не 
бt. валt.ло. Правимъ обичайнитъ покуп

ки и въ 8 часа потегляме за Калофс;:>ъ, 

кждето стигаме къмъ 3 часа следъ 

обt.дъ. Безъ да се застояваме, потегля

ме за Балкана. Времето тукъ като че ли 

сега е на разваляне. Гонимъ коритого на 

ръка Курденица, по която смt.таме да 

се д:оберемъ до върха още тази ае•1срь, 

за да нощуваме въ новопостроеная .sа

слонъ на юга-западния склонъ на Юм

рука. Къмъ 51/о ч. небtто отведнажъ се 

затъмнява и развилятъ се силенъ дъждъ 

ни принуждава да се приютимъ въ една 

отъ кошаритt., които изобилствуватъ по 

нивитt. надъ Калоферския монастиръ, 

тамъ кждето долината на ръка Курденица 

се затваря отъ високи хребети и остри 

връхчета. Избираме наrJrедъ най-солид

ната, навличаме върху себе си всичЕштt. 

си дрехи и, завити съ платнища·та на па

латката която носимъ, заспиваме. Къмъ 

2 часа CJ! , полунощь се събуждамъ; ко-
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либата· изглежда отдавна да е прокапа
ла, тъй като всичко вжтре, плат,пща, 

раници, б·вше мокро. Излизамъ навънъ и 

виждамъ картина, каквото до сега сще 

не съмъ виждалъ Ако се опитамъ ;;_а я 

предамъ, ще изл·вза смъшенъ и жал,,i(ъ, 

тъй като ще тръбва да употръбюнмъ 

думи, съ които обикновено си ,:лужа. 

Знамъ само едно, че по едно и Ui'iЩO 

време, въ доJiината Джендема се бъха 

насъбрали всички видове цвътове и де

белини облаци, презъ които все пакъ лу

ната нам;;раше начинъ да се показва и 

да осв·\;тлява въ всички нюано1 на си
ньото Гп\Стата широколистна растнтсл

ность по почти отвеснитъ склонове на 

Чусjн,дарица. Знамъ C?i'iЩO така, че не 

межа,с~. ;н1 се въздържа и вл·взокь Ръ 

колибата да събудя Телчаровъ, на ко'"то 

той ме изруга, упр·вквайки ме въ глу-· 
павъ романтизъмъ, попита колко е часа, 

реши, че отдавна не е яль и започна да 

·п ршува изъ раницата сн. 

Следъ като се нахранихме, J1етаз х:ме 

отново. в.;, петь часа точно бъх i\1е на 
кракъ. Дъждътъ б·вше престаналъ, а мъ

глата бъше съ насъ. Презъ нощьта бъше 

паднала J5 см. сн-hжна настилка. Рал:
вахме се, че газимъ първия снъrъ тази 

година и продължавахме охотно пжтя ~и, 

ка·то . се · водъхме презъ цълото време по 

едни . вълчи ст?i'iпки, правени, може би, 

нъколко стотинъ метра предъ насъ. 

недно съ нашитъ , на н-r,колко стотинъ 

метра предъ насъ. 

Подъ върха вълчитъ стжпки се загуби

ха и мъглата се разкihса, като по-голъ

мата часть отъ нея ост·ана подъ нас ь. 

Откри се севера-източния гръбъ на Юм

рука, цълия;гъ побъляJiъ. Телчаров ь, съ 

видима радость, започна да го прем·врва 

м~жиruката - нали тр·вбsаше да се на

Пр>ш~тъ и нъкои снимки. Въ J 2 безъ 
четвърт~, б·вхме на самия връхъ, газ <~йки 

пече дълбокъ сн·вгъ, ка·то презъ нъ;1на 

зниа. Всичко тука · бъше чисто. Сил-

11иятъ вътъръ бъше изтласкалъ всички 

облаци по посока на Троянъ и че имъ 

гюзвоJ1нвзше да мръднатъ оттамъ, така 

че тукъ хребетътъ откриваше, отъ една 
страна, голъми бъли пространства отъ 

снъгъ, а отъ другата, C?i'iЩO така голъм,1 

бъ ,1и пространства, само че отъ облацн. 

Стигаме заслона. Построень е по об-

Юмрунчалъ въ снъгъ 
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Заслонътъ въ сн'Вгъ 

J; азецъ на з&сJюнитt Мальовица и Завра- за ски и започна да го разучава съ сг-
1 1ица. Тукъ пресичаме съвсемъ пр·!,,:ни 

сJ1еди отъ диви кози, направили шир')КЪ 

колкото за кола пжть. Поемаме по кри

винитt, като оставяме Дюсъ-чалъ въ 

лtво. Възнамtряваме да минем ь rюдъ 

Ос·тра могила и привечерь да сме к:ъмъ 

вр. Амбарица, въ чиято хижа да нощу

ваме. По кривинитt, кат·о по-открито, 

вt1ърътъ е дважъ по-силенъ, но това ни 

радва, тъй като пжтя ни е разчис·тенъ -
всички мъгли лежатъ вдtсно отъ хребета 

по който се движимъ, безъ да моrать да 

се издигнатъ надъ него, а още по-малко 

да се прехвър,1ятъ откъмъ !.lаш~.та 

страна. 

Навлtзохме най-пос,1е въ по-ни ·щ') и 

по-зiJпазено отъ вtтъра мtсто - цирку

сътъ подъ Купена, обърнатъ къмъ Кар, 

Jювскатз хижа, която остава далечъ въ 

дъното, по посока на Дюсъ-чалъ, въ за

вършека на съседния по-низък ь ;\OJI ь. 
Тукъ вече нtмаше снtгъ. Телчар:)Въ 

веднага си направи смtтка какво би 

предствлявало това мtсто презъ :>и.1-1Jта 

Jiедъ н:1 единъ зименъ преходъ. Отв~си

тt тукъ еж rолtми, но има добри Пli'iте

ки, следващи все хоризоналитt - ::ичи 

си, че не еж правени отъ туристи ... 

Сега работата ни е да прехвърляме 

било следъ било, като се стараемъ да не 

слизаме дълбоко въ долинитt, за п;а не 

губимъ височина. Навлизаме въ МаJiка

р·\;ка, притокъ на Карловската рtка, по 

чиято долина историческиятъ п ж т ь на 

Траянъ, прекаранъ отъ Карлово за Тро

янъ, е още оставилъ сJiеди. Идва и 

връхъ Амбарица. Много хубави м·вста, съ 

дълбоки усои и покрити съ широr<0лист

на гора склонове. Часътъ е петь и ние 

си правимъ смtтка, че точно на залtзъ 

слънце ще бждемъ на хижата. Така и 

стана ,но не напълно. Наистина при с>а

лtзъ бtхме на Амбзрица, но хижата не 

можахме да намtримъ. Решихме, че е въ 

съседната долина и, отправяйки 110 r.д

ресъ на мtстнит·J, туристически ,~-ва 

много мили думи за ·това, че аи1<,nде 

още не бtхме срещнали маркировка, 
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Било и мъгла 

продължихме пжтя си, вече по тъмно. 

Спасението ни бъше само въ добре 

очертаната П<Уiтека. 

Съседниятъ доJ1ъ, зловещъ, без ь ни

какви дървета, съ една скала като стена 

по сръдата, не даваше никакъвъ при

знакъ на животъ. Пакъ нуждното число 

викове и разузнавания, но напраздно. 

Тукъ б·вше толкова диво, че просто ни 

бъше страхъ да опънемъ палатката си 

да нощуваме. Бъше вече 9 часа и съ
.бралитъ ни се 16 часа ходъ, заедно съ 

значитеJшата тежина на раници'Г'в, ни 

б'6ха доста изтощили. Най-много, обаче, 

ни отнемаше сиJштъ обстоятелството, че 

не можемъ да откриемъ хижата, ' .. ледъ 
като по п<Уiтя си кроехме такива .:ладки 

планове за нощуването въ нея. 

Решаваме да минемъ въ третия долъ, 

разположенъ успоредно на първит-в два 

и свършващъ въ КарJюво - св ·J,,т,ш!штъ 

на града се виждаха доJ1у дълбко, nъ 

дъното. Още половина часъ ходъ и ето и 

третия долъ. Но и той усойничавъ, дивъ, 

съ тази разJшка, че имаше растителность 

Но все пакъ изкJ1ючващъ вс-вкаква въз

можпость за С<Уiществуването на каквато 

и да биJю хижа. Следъ като се двоумимъ 

доста време, дали да преспимъ тукъ или 

не, взима}1е решение да продължимъ още 

съ единъ часъ по часовникъ и ако не на-
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мъримъ хижата, тамъ да нощуваме. Про

дължаваме. Хубава пжтека презъ rжста 

гора. Следъ новъ половинъ часъ ходъ, 

ы:влизаме въ четвъртl'тъ доl!ъ, 1,1сче 

ужасени - нъм:иъ ли край тия долове? 

И тукъ ш1каква хижа. Най-после се дос-в

щаме да отnоримъ картата и установява

ме, че има ш11ть за слизане къмъ Сопотъ 

само по отсрещния р;v.тъ Н':1 този че'твър

ти долъ. Продължаваме по-нататъкъ; 

гонимъ пжтя и го намираме - широкъ, 

каменливъ до безобразие. Сигурни бъхме, 

че това е пжтя за хижата, но да оти.~:емъ 

да я търсимъ сега, ни се в и ж да ш е 

п1упаво и ето защо безъ м11слене се спу

снахме надолу по него. 

Четирина,д,есеть електрически лампи, 

свъпнщ1 като точици, ни бъха пр,1к.)ваJIИ 

погледа. Сега ние не мислъхме нече за 

хижата. Свътлинитъ ни занимаваха само. 

Но тъ все пакъ оставаха далечъ долу. 

Съ разбити отъ тоя камен,1ивъ пжть 

к~:·ака, ние решаваме, че най-разумно е 

да преснимъ нъкжде край пжтя и на су

rриньта да продължимъ. Студътъ, оба

че, не ни позволява да заспимъ. На това 

атrоре завалъ и дъждъ. Стояли не rтоя

JIИ единъ часъ, ние си събираме багажа и 

по·теrJ1яме надолу съ подвити :<а;г!,на. 

Менъ лично ми се струваше, че имамъ 



кой знае какви рани по ходмлата. Тол

кова кр1;1юпа ми бtха подбити. Тукъ, съ 

1 ова слизане, преживtхме единъ ,отъ 

с~:ия моменти, които cm отвратителни по 
само себе си, и които все пакъ С,'\', ху

бави порадн споменитt, които оставятъ. 

Най-после пil'iтьтъ се очисти. Стигаме 

при нtкаква си воденица. Часътъ е 3 су
триньта. Следъ малко минаваме .юкрай 

еднз масивна ограда, наподобаааща тая 

на монастиръ. Тукъ недобраното .'!ОЗе н::~ 

манастира ни съживи силитt. Съ пъ1ни 

шапки отъ най-разнообразни видове 

грозде, 1me се бi;хме разположили на

срtдъ пжтя и зобtхме, безъ да об·~.11имъ 

дума - нtмаше нрем:е. 81;, 4 чс1са стиrа-

ме Сопотъ. Познахме го по спретнатитt 

му и чисти кжщурки и улички. На пей

китt въ градината му, насрtдъ rрзда, 

изкарваме по единъ часовъ сънь, и съ

бу дени отъ дрънкането на меац,:~тt за 

вода на нtкои ранобудни сопотчанки, 

нотегляме за Карлово. Тукъ сме ·JЪ 5½ 
часа. Настаняваме се въ п1,рвата срещна

та хлtбопекарница и чакаме, 1·епсия 

следъ тепсия, изваждането на бан!1ч1<и

тt, за да ги унищожимъ. 

Въ 8 часа колата ни откарва за Со

фия, струпани съ впечатленията 11 умо

рата на единъ триднененъ излеть, напра

Еtнъ, по силата на обстоятелсгвата, за 24 
часа непре1<;жснатъ ходъ. 

Ранна знма на Юмрука 
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Г ю л е ч и ц а, декемврий. 
Драги К., 

Странно е, наистина, че прибtг,замъ 
h ъмъ остарtлото ср't,дство на писма -
мирише много на изсушени теменужки 

11 монограми на плю{оветt. Но принуди
тtшшятъ монологъ, на който е осждснъ 

1-:ctюr самотникъ въ планината, никога 

не може да бmде п ь.1еаъ отдушникъ на 

)Шоrото чувства и трепети, които понt

кога и наii-незначнтетюто преживtване 

r:ъ нен предизвиква у насъ. 

Ти си сrюмняшъ детинскитi; години, 

,{огато, занъхтtни отъ радость, ние ти

'iахме по широкитt дворове да .'ювимъ 

съ ржце падащитt снtж!шки на първип 

сн·l;r·ъ. Тогава ние не . знаехме и не раз

Сирахме нищt> (и може би затова б·J;хме 

щастливи?) отъ яr:ленията на неб~п, а 

се отдавахме само на простата радость, 

съ която се посрtщатъ бtлитt, дълго 

очаквани, пратеници на небето. 
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На Витоша е в~лtло •. 

Снимка Н. Ив. Божиновъ 

ПИСМА ОТЪ 

ПЛАНИНАТА 

Напразд110 по-сетне - въ нерадосг11и
тl; години на градскип животъ - ние се 

ммчехме да прсжив·l;емъ отново тази 

1шста, детинска радость: тя изJшзашс 

само като възпитано, сухо възклицание 

отъ устата и заг Jrъхваше неповторсно. 

Сmщата тази радость, вtрвай ми, пре

·,v.нвtхъ пршзечерь, когато - надничай

ки отъ врат.~та на горската коJJиба по 

112викъ - видtхъ да политатъ r<ъ).tЪ ~1с

мнп1 нървитt псперудки на но1Зип снъгъ. 

Азъ не извикахъ отъ несдържано удо· 

1:о:1ствис, не заскач<1хъ Jryдo, даже не 

1юсегнахъ да уловн еднJ отъ т-l;хъ. Но 

J,етинската радость възкръсна въ мене 

с ь всичката си сила и ме накара да по

треперп отъ щастливото чувство на 

оживtлия споменъ. 

Снtжинкитt се стеляха тихо и без

шу~1но надъ потъмнtлата земп, но на 

мене тt се струваха като запалени свt-



щички предъ н·вкой голtмъ свtтъ.ть 

праздникъ, който не ни дава сънь. Стру

паше ми се, че б·~зчетни мноrс>rла.:11и 

звънчета звънятъ въ въздуха · и 11tятъ 

странно весела ме:юдия, изразшза:.Ца н е 

земно упование. 

Бt претъмнtло преди това и въ го -

щожната имъ сждба. 

Цt;1ата околна природа прит;,~хна за 

мигъ въ изненада и после се раздвижи 

радостно, отпуснала се следъ дългото 

очакване. Въ въздуха се понесе едва до

.1овимъ шепотъ, който почувствахъ да 

нлиза направо въ душата ми. Азъ се 

рата се носt.ше ВJJа,юrи;~тъ, топъ:~ъ ,1ъхъ усмихнахъ и радостно погалихъ съ по-

пр~дъ вев~ш първи сн·вгъ. Небе го бъ r ледъ снt.жнитt гостенки. 

надвиснало, сдър,i,ащо обещанието зз 

~-;·!,каква мис rсрия, която става въ про 

сторитв. И исае б·в завлздtло неясното 

чувство за предстошцо чудо, 

донесе об:rекчеш~е на цtлата 

което ще 

природа. 

С.·rедъ дъ:1гитъ и мрачни есенни дни, ка

то че изъ ВЪЗД\IХЗ се НОС'БШе пoжeJia

Jll!eтo за н·вкое просвlн •1ение, което да 

нърне б:r·всЪI<J на луннит·в вечери . Всич

ко наоко.,ю б·в притихнало въ очакване, 

което е гото:зо да приаетства избавJ1е-

11ието. И ето, чудото стана, родено като 

че отъ себе си, безъ да се разтвори не

бrто, и безъ да rptй:-re въ тържествено 

сняние. П.1ахо до:rет·Ьха първитt сн-в

,1.инки, поозърнаха се и неси~·урно по

търсиха убежище на земята, ю,;дсго се 

тошrха въ извинение. Но с.~едъ тtхъ за

почнахп все по-увtр-:но да налитатъ 

други, по-rо:гl;~ш, по-свtтди и по-засмt-

11н. И скоро ·г\; завалtха въ лудо над· 

преварване да се стремнтъ къмъ ожида-

11ата зсмн, на конто ги б·t, обрекла ни-

Първи Сf->'Бrъ по нлони1'В 

Снимка Ст. Поповъ 

Случи се 11i;що важн:>, гоJr·вмо и из

r;ънредно, което нззеднэжъ промtни цt

:вш св1;тъ в ·':>нъ н въ мене. 

Колко незабслсж,rт~лно въ сmщностr, 

произшесrвис -- първи сн·l;rъ! Но все 

п зк1, чувството, което той разлива въ 

природата око.10 себе си, е необичайно 

11 неповторимо. 

Ти трt.бnашс да видишъ ка;<ъ всtка 

стдВJПiа снt.жиака, полегнала на първо

'! о изпрtчило и се к 1ю ,1че, свtтеше съ 

блtсъчето на небссн 1 усмивка и се то

пеше въ собст11с~1ата си милувка. Трt.б

~, аше да съзрешъ задружниятъ имъ 

устремъ къмъ на•uата земя, за да по

трепнешъ отъ тази безкрайно сърдечна 

картина на природна нtжность. 

Недей да прекжсgашъ тука съ учуд 

1: Dнето, какъ може да се живtе съ по· 

добни наивни видения, въ които сме 

привикнали отъ години вече да не виж

.::эме никаква идилия. Недей да бmдешъ 
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.,сериозенъ" тамъ, кждето се иска искри

ца отъ чувство за природата. Пом;,,;чи 

се за ыиrъ да забравишъ проклетата ма

териална обстановка на твоя животъ и 

да се вживъешъ съ затворени очи въ 

тази картина. 

Не бихме ли могли ние, хората, да 

се заразимъ отъ простата саможертва на 

тъзи снъжинки, които не знаятъ колко 

;,расата носятъ съ себе си, но съ една 

трогваща нъжность заrиватъ при пър

вия си допиръ съ земята, когато с;,,; до

живъли именно своет.о единствено оча

rование? Не бихме ли могли да се поу

•щмъ отъ тъхната горка участь на при

видния имъ и лъжовенъ животъ на зе

мята или отъ трогателния имъ nовикъ 

за красотата? Или нима не бихме поже

лали и . ние да литнемъ веднажъ като въ 
сбжднала се приказка къмъ нъкой друrъ 

свътъ, макаръ и тамъ да се стоnимъ 

отъ радост!:>та на достигането му? 

Помисли си само: колко rолъми наши 

идеи и желаю1,; въ сжщность биха моr· 
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Първи снi;гъ на Мусала 

Снимка М. Кръшнянъ 

::и да бтдатъ сведени до простия nри

мъръ на тия непридирчиви снъжинки, 

1,оито искатъ само едно: да умоятъ за 

това, къмъ което се с1ремятъ и които -
не знаейки нищо, не чувствувай~ш нищо 

·- все пакъ осжществяватъ нъкаква вър

:-. овна воап, която - разтърсиJш огром-

1-,0 небесно про.лtтно дърво - праща 

.:itлитt му цвtтове на гибель? 

Тъзи снtжинки, знамъ, нtматъ душа 

н никой предвзетъ пантеистъ ·Je би 

;,юr1элъ да имъ я прип:.~ше. Но не се ,7!И 

крие задъ тt.хния красивъ образъ едно 

разхищаващо ве,1иколепи~, което си поз

поJrнва да даs а чаровни одежди на най

проститъ физически явления? 

Ползата, драги мой (най-важното за 
r.асъ!) отъ изживъването истински и 

дълбоко на подобни мигове отъ приро

дата, не се крие въ нъкакво доволно 

съзнание за постигната суета, а въ не

избъжното чувство (разчитамъ на твоя

та култура!), че сме се доближили, ма

каръ и само съ духовнитt си очи, до 

живота на цълия космосъ, отъ който 

умръзналото ни сжще.:твуване така мно

го ни е отдалечило. 

А сега слушай: 

Утре, когато снъrътъ продължава 
своята безгласна симфония, азъ ще тръr-

1-:а изъ nобълълитt ливади въ гората и 

-- съзерцавайки безче·тннтъ снъжинки, 

съ конто ме свър.эва общиятъ ни произ

ходъ - ще разговарямъ съ погледа си 

съ тъхъ като съ обични познати и. 

ще бжда щастливъ. 

Твой В. 



Зимното цаrс1во на РУла 

КОЛЕДА ВЪ РИЛА 
Текстъ НАДЯ БОЖКОВА, снимки Н. МИРОНСКИ 

Влакътъ ни носи къмъ Рила и всъка 

секунда ШI прибJшжава къмъ цельта! 

Вече сме въ Дупница, заобиколени отъ 

тълпа любопитни, сякашъ нашето поя

ннване бtше нъкакво н е о би к н о в е н о 

явление. Следъ дълго разтакане и тър

сене превозно сръдство, четиримата, на

станени въ една „таратайка", бъхме н<1 

nll'iть за с. Сапарева-Баня. Повдигнала 

шrатнището отъ едната страна, ние гле

даме величественит-!;, покрити съ снъгъ 

и зал-t,ни съ слънчева св·l,тлина, върхове 

на Рила. Гъ, сякашъ, ни зоватъ. 

Часътъ е два, съ раници и ски на 

гърба поемаме къмъ шrанината. Следъ 

половинъ часъ ходъ слагаме скчтt на 

краката и продължаваме нагvре. 

Д о л и н а т а н а р. Д ж е р м а н ъ. 

- Последнитъ слънчеви лmчи огр·!,ватъ 

нисокитt върхове, ::i небето надъ тъ:,<ъ 

е пурпурно червено, преливащо се въ 

слrдващитt цвt.тове па спектра. Въ дъ

ното на долината лmкатуши р. Джер

манъ, губейки се нl,ю„де въ гората. 

Снъrътъ с вече достатъчно дълбокъ 11 

за трети пмть слагаме скитъ. Наближа-

1,аме Серп<1нтинитъ. П•)чти е тъмно, вър

ня сам:J напредъ и едвамъ виждамъ стmп

китt, които нtкой е н:шравилъ, за да 

очертае п;втя. Затlfiвамъ до колъне. 

Единъ отъ компачията, здравъ и издър

жливъ, но начинающъ скийоръ, на всt

ка крачка се хлъзга и пада назадъ, то

I'а бавн и другитt. Азъ вървя сама и 

неусtтно изкачвамъ Серпантинитt. Нао

коло е тъмно, но менъ ми е свtтло и 

радостно. Въ тъмнината започватъ да 

се очертаватъ контуритt на върховетt 
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надъ хижата, посJ1е самата тя свtтна. 

Пазачътъ, бай Мирчо и момчето му ни 

,1оср·вщатъ предъ хижата съ „добре 

дошли". За тtхъ ние сме ск;у;пи гости, 

тъй като сме първитt посетители на хи

жата отъ тµн месеца. 

Бждни вечерь. -- Око:10 насъ хи

ш1ди елхи, които природата е накичила 

тъй художествено съ снtгъ, скрежъ и 

сисулки vтъ лсдъ - наистина Коледа! 

Въ хижата е свtтло, топло и уютно, 

п·вемъ „Елхови Jiecъ" и нареждаме ма

сата за вечеря. Нtма шумъ, нtма хора, 

ние сме четиримата и пазача съ мом

чето си. 

На другия день поемаме тежкия Пil'iTu 

кы1ъ върховетt. Пазачътъ ни изпр::ща 

твърдо увtренъ, че вечерьтз ще спнмъ 

шжъ въ хижата, тъй като не ще можемъ 

да ~шнем ь преспата надъ езерото, за да 

стн~·1;t:~!ъ Рилс~,:ня монастиръ. Бодри и 

всеели поемаме нагоре и сJiедъ поло

еннъ часъ време се откройва силуета на 

Миронски, огrtнъ отъ слънцето, сякашъ 

че тoii самиятъ излжчва св вr.~ина, коя

то, като свtтяща ивица, го обикаля. Въ 
краката ни лежи море отъ облаци, а 

нейде далече на северъ стърчи като 

островъ поб·влtJ1ата наша любимка Ви

тоша, на която изпращаме първитt поз-
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драви. По-нататъкъ стърчатъ високитt 

nърхове на Стара-планина, Родопитt, 

Мусала и набJiюдателницата, кацна,1а ка

то птичка отгоре, страхотнитt, примам

ващи гребени на Рупитt - мечта! Пре

косяваме Бжuрека ~ ако чоаtкъ не е 

мннавалъ :1tтно време, не ще знае, че 

-rукъ има езеро и че върви по него. Кол

;_о различна е физиономията на плани

ната зиме, отъ тази J1tтe! Всичко е по

крито съ снtгъ - бtла ВЪJIНИста повърх

ность, гJiадка само върху езерата. Вър

ховетt еж загJiадени, почти отвесни, по

г,1сдътъ · се плъзга по тtхъ, безъ да 

има кжде да се спре. Времето е ясно, 

спокойно II приятно. Нак,1онътъ е много 

rолtмъ н бавно напредваме нагоре. Неу

сетно - както само се пише - изплава

ме надъ висинитt . 

Дамка . - Картината е 

Предъ тази красота човtкъ 

божествена! 

само нtмtе. 

И наистина, какво с;в думитt предъ чув

ствата, които човtкъ изпитва прсдъ та

зи красота по-хубава отъ мечта? Ся
кашъ ставашъ безплътенъ духъ, забра

вяшъ всичко - сжществува само красо· 

тата, която се разтила предъ погледа ти 

- обръщашъ се цtлъ на съзерцание. Ру

питъ, горди и величествени, Cil'i тъй бли· 

зо, че ако протеr · нешъ р;v;ка, ще ги по-



:·алишъ. По тt.хъ пълзи мъгла и иска 

да r и скрие отъ ПО!'леда ни, но тъ над
нича,тъ и ни позволяватъ да имъ се лю

буваме .. Тъй красивитt. лt.тно време Ур
дини езера еж покрити съ снt.гъ, но не 

могятъ да избъгнатъ отъ погледа ни. 

Конуситъ на Елъ-тепе и Кутело пода

uатъ изъ мъглата своитъ бъли, блеснали 

на С.'Jънцето чела. Калининъ връхъ и 

Г!оJшчитъ с1ърчатъ като нtкакви гиган

ти, илюзин - дадена отъ ивицата мъгла, 

която ги пресича. Черни-връхъ, Черна

скала и Кабулъ зоватъ погледа, страху

вайки се да не ги отмине. И все пакъ 

очитъ не забравятъ нашата малка, ху

Gава Витоша. Нвкоii произнесе името 

~ш. Стреснахъ се. Трtбва да сва ,1ямъ 

1,0J1анит'h на скитъ и да се спускамъ па

;(оду къмъ Злия пролъзъ, докатс> друr и

тъ двама правптъ снимки. Небето е из

~:ипаJю половинъ метъръ нафталинъ вър

ху Дамка; слънцето пече, сякашъ иска 

да ни подпали. Спускамъ се надолу, 

с1штъ ми норятъ снъга; отъ бързината 

се образува вtтъръ, който приптно га J1и 

странит·в ми. МъrJ1атз пълзи отдолу, ся

кашъ, че въ дъното на бездната ври 

огроменъ котслъ, отъ който изJшза пара. 

Сн·вгътъ е толкова чистъ , ч е има син-

1 , авъ отены<ъ и бл~сти на СJ1ънцето, като 

че е поси11анъ съ диамант11. Мъглата на

ближ::,ва. Започваме да се спускаме по 

самия Зълъ прол·hзъ - единъ ржбъ, 

който въ лt.во е отве:::енъ надолу и безд

ната не може да се види поради мъrJ1а

та. Въ дъсно наклонътъ е почти отве

сенъ. Миронски заявява, че ако нъкой 

падне въ лъво - сигурна смърть, а въ 

дъсно - нtма да остане живъ, да си из

бира. Ржбътъ е широкъ около 3-4 м. и 
ДЪJJЪГЪ около 50 м. Следъ ржба З&ПО'!· 

на една широка стена съ голъмъ на-

1,лонъ, която минаваме на серпантини, 

като на вс·вки завой обръщаме скитt.. 

Тръгнахме по хоризонталъ, надолу е 

почти отвесно. Вървиме върху прt.сенъ 

снъrъ, а отдоJ1у ледъ, като на мt.ста 

,; н ·вгътъ с отв·втъ. Извсднажъ виждамъ 

Зорето, който бtше изминалъ 200- 300 
метра наnредъ, н·вколко метра надоJ1у, 

махнаJIЪ скитt. и пакъ ги слага, а 3--4 ы. 
rюдъ 1-:его съвсемъ отвесно стена, която 

Боrъ знае кжде води, мъглата н~ позво

лпваше д.э. •зидиме това. Той полетt.J1Ъ 

съ главата надолу и наврем~ се сtтилъ 

да забие едната си ска въ снi,г;э, благо

дарение н<с1 което не nродължиJ1ъ надо

лу. Ако се б вше счупила ската му? Вър

t<и~1е пове,1е отъ два часа по този про

r,летъ страхотенъ хоризонталъ. Бож<' 
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Ри11а зиме (У, диния цирнус,) 

мой, ще им1 .'til кpai't? ... Bc-lжv. кракъ 
вдиrамъ и здра,.ю забавамъ ската r.<Ъ 

cнtra, а Т;)Ба ми кост.зуваше даойна 

енергия. Веднажъ и.зпитахъ удоволствие·· 

то да се свлвка надолу и съ rолtма мж

"а успtхъ да се задържа и продължа 

пr) пжтя, втори ;i_mтi, не же.1зехъ с1r;що

~·о )iД0I30J!CTBИe. Нервчтв Ci'h оппнати д~У 

1У,с: .. ~днитt nрrдtли. Мъr.11ата Еди1·а 

t:Нur.тt воi!,1и, за да ни покаже пирами

д1т~1 на Бър.11и-връхъ, а долу е м,н-1а

С'ПJJ)а. Нtщо се смmкна ОТЪ гърба ~Шj· 

:,,.акзръ, че раницата си стоеше и не бt

ше nо-.ле;_а. Часътъ е повече отъ чет11ри. 

1 i1'колко бJюка сн·вrъ се свличатъ подъ 

1ч,с <ата на Миронски, а той като по ч:,· · 

;щ остави на сmщото мtсто и продъ:1-

жава. Ето ни вече подъ пирамидата, спу

скаме се по ч)·десенъ сн·вrъ, но и мъгла

та сжщо се спуска все по-гъста, пъкъ и 

започва да се заздрачава, на три ~1етр1 

:;ищо не се вижда. Спускаме се, но ни

кой не знае кжде. Движиме се много на

дtсно, гората е подъ краката юr, но ако 

навлtземъ въ нея, тръбва да се лутаме 

344 

ц·в,~а нощь; ю1а с:1еди оть вълци и дру -

1 и обнтатеJJи на rоритt.. Изморени и мо-

1,ри се лутаме, когато изведнажъ чухъ, 

че дв::шата, 1<оито търсtха п;у;тя на

предъ. извикаха: ,,А, ето мандрата!" 

Въ ~1 ьг.;1ата се очертаха оградата и 

постройкитъ на мзндрата. Прескачамъ 

оградата съ скитt и отивамъ при двама

та, !(ОИто еж предъ вратата на едно отъ 

пом'hщенията. В.,изаме въ едно дъ:11·0, 

каменно пом в щение, безъ прозорци, на

r;·врно за добитъка, вжтре е завtтъ н 

съ фенера разгдеждамс какво MOil(C да 

се изкърти 11 изгори. Скоро напа.1вамс 

огънь, заобикаляме го и започваме да 

се сушнмъ. Намtсти.1а се въ една бъчна, 

ночувствувахъ се удобно и ззспахъ. Но, 

уни, не бвше за дъ.1го. Друrитt, тръr

наJJи да раз~·знаватъ, намъриJJи по-удоб-

1-: а квартира и решю1и да се премtстимъ. 

Съ Gолка на душата се раздtдихъ съ 

Gъчвата. Събрахме огъня въ една дър

сена тава, нарамихме дъс!(итt и се пре

несохме въ новата квартира, затъвайки 

до гуша въ снtrъ. Тя бtше много по-



малка каменна постройка, безъ прозор

ци. Отъ тритt страни имаше нарове, а 

r,ъ срtдата огнище. Да се легне на на

ровет·t бtше невъзможно поради студа, 

но поне можахме да седимъ край огъня 

и да мечтаеме. Зорето мечтаеше за 'vlона

стирското одеало, Миронски - за единъ 

r,мурлукъ, азъ - за бъчвата, а Иванъ -
бtше онtмt.1ъ. Подътъ б·tше навtтъ 

съ сн·hrъ, а когато задухаше _презъ от

вора на огнището, вtтърътъ ни посип

~аше r .тrавит·t съ снtгъ. Пъкъ и щъх~~е 

да се изтровимъ отъ пушека. Вратата 

.бtше отворена и разлика въ температу

рит-в вънъ и вжтре нtмаше. За вода 

пиехме стопенъ сн·tгъ, който им;~ше от

вратителенъ вкусъ, но и на това бtхме 

благодарни. Скоро умората ни принуди 

да легнемъ на наровет-в около огъня, но 

студътъ не позвОJIИ това удоволствие и, 

седнали, съ глави подпрени на рi11цетъ, 

„спахме" цtлата нощь, събуждайки се 

uсъки 10- 15 минути. Броехме часоветt., 

нощьта б·tше сякашъ 62зъ край. Съмна 

се едва въ 7 часз. Мъглата се бtше 

вдигнала въ обтщитt, високо надъ нась. 

Почнахме да се rотвимъ за п;r;ть. 

Едно неприятно приготовление, което се 

състоеше въ слагане на заJiеденитt ржк:1-

вици върху вкочен·tсалитt р;v;це. До ма

настира трtбваше да вървимъ още 3---i 
час ·~ и, понеже бързаме за влака, реших

ме да сJrtзнемъ направо на пжтя, който 

С '~ виждаше долу. Поглzднах ь надоJrу н 

решихъ, че е невъзможно да се слиза по 

·i акъвъ го,1tмъ наклонъ, макаръ и безъ 

ски, но скоро се убедихъ въ противното. 

Миронски и 3орсто започнаха да ти

чатъ r!aцo :ry, забиrийки токоветъ си и, 

докато се опомня, тъ 6-вха вече дoJiy 

Рилсна гора 

Снимка М, Кръшня1<ъ 

въ гората„ Започнахъ да слизамъ страх· 
JIИGO, но скоро свикнахъ и започнахъ да 

тичамъ, за.Sивайки само тзковетt си въ 

снtга. Сега вече тръгнахме по едно 

ётръмно дере въ гор1та. Миронски вър

в·вше напредъ и правtше п;r;тека - най

идеалната, която тов:~ стръмно дере 11оз-

1:оляваше. Вървtхъ и се питахъ, дали 

човъшки кракъ се с св.1ичалъ отъ тукъ. 

А скит·в ужасно ;,ш тежеха на гърба; 

1_ твреме-навремс се за;,ачаха на 1-;·вкое 

дърво и се връщахъ д;1 ги взимамъ. На

.1!tста ги хвърляхъ надолу и тнчахъ 

сле:;ъ тtхъ, н·tкжде пъкъ се свлнчахъ 

но коремъ надо,1у, докато краката ми 

намtрнтъ здрава по•ша и се задържа 

права. Катер·в;хъ се по повалени дънери, 

увисвахъ на к;rо;ш и се прехвърм1хъ на 

жс;1аното мъсто. 

Това двучасояо Mil-iЧИTe JIHO СВ ,'!Ичанс 

н~й-посJrе се свърши по безкрайния ш,,ть 

за с. Рила. По-после въ топлото влакче 

печката весело гор-J,,шс и ни напомняше 

:<а всичко, пр ,~живtно тамъ горе, вср1щъ 

снtговет·в и студоветt, но четиримата, 

живи 11 здрави, гледайки презъ прозо

реца върхо1Jетt на величест>зената Рила, 

обещnвахме пакъ да я посстимъ ! 

345 



ДВАДЕСЕТЬ И ПЕТЬ 

ГОДИНИ МЮНХЕНСКИ 

АЛПИЙСКИ МУЗЕЙ 

На маJiкия „Пратеринзс.'1ъ", всрtдъ 

зrJiенитt води на Изара, сгушенъ предъ 

, · рамаднит·h построй1ш на Нtмския му

:~ей, се крие АJ1пийс1ш<1ть музей на Мюн

хенъ, който е само една отъ многото му 

«::~беJiежйте.шости. На бърз,1тt посетитс

JIИ на германската ФJiоренцип, конто въ 

тридневна програма искатъ да разrJiе

;.атъ този най-хубав1, нt:нски rрадъ, 

1ючrи никога не осгава време да посе

·гптъ и АJiпийския музей, даже и дз 

нматъ спсциа.1снъ интересъ. Но тt не 

знаятъ коJiко мноru rубятъ, ако не еж 

;ipeкapaJIИ поне два ч.~са всрtдъ тази 

рtдко интересна сбирка на документи 

за развитнето на отношеаията между 

човtка и пJiанхната. 

Преди 25 години - на 17. декемврий 
,911 r. - r биJiъ основанъ този първи 

алпийски музей, който днесъ е пъJiно 

uтр:~жение на всичкитt а,JJnийски епохи и 

резултатит-1'; отъ дсйностьта на човtка 

нъ п.1анинитt. И мжчно е да се опише 

всичкото богатство н2. музея, което по

сетитеJiьтъ, очаров::шъ, г Jieдa и отнасп 

като неизJiичимо впечатJiение съ себе сн. 

Имахъ възможностит·в да посеща-
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взмъ години наредъ този музей и той 

r,нкоrа не е с,,изаJiъ отъ програмата ми 

при престояването въ Мюнхенъ. Не ще 

е пресиJiено да кажа, че най-маJiко 

осемь пжти съмъ натискалъ съ едва 

сдържано удовоJiствие неговия ЗВ",:,Нецъ, 

за ца се отвори тежката му врата и 

предъ мене оживtятъ на но в о всич

китt образи на хора и планини, събра

ни въ едно. 

Преди единадесеть години го посе-

1 нхъ за първи пжть - презъ авrустъ 

тази година ми бt посJiедното посеще

ние. И всtка година следяхъ съ инте

ресъ неговото развитие, неговото не

престанно обоrа'rяване и разширение, 

стигнало до тамъ, че в;:ички ·<юшенца, 

подземни стаи и тавански стаи вече еж 

обърнати въ музейни помtщения, за да 

.югатъ да побератъ цtлото богатство 

на тази безподобна планинарска сбирка*). 

DJrar·oдapeниe на много1<ратнитt по

сещения, а.зъ пренесохъ съ съзнаниетп 

си едва ли не цtлиятъ музей въ r J1ана-

*) Понастоящемъ се престропва и те
расата като ново изложбено помtщение. 



та си и днесъ моrа по:пи безпоrр-вшно 
да възпроизведа цtлото му разположе

ние, ако междувременно, разбира се, не

уморимиТ'в музейни µжково1,ители отно

r:о не еж пром·вни JJИ мъстата на µаз:rич

нитв музейни предмети съ оr11едъ на 

все по-тъсно с:гаващото помъщение. 

Да изброявамъ обзче всичко, r,оето 

учу дениптъ посстити1ь може да намъри 

r.ъ мюнхенския а1шийски музей, е из

:1ишно 3Jщото наистина този музей е 

l'Дl!O отъ Т'БЗИ чудни нвща, които ;,ей 

(Т!3ИТелно rрt.бва да се видятъ, за да се 

ночуr:ства пси•11,ото удоволстние на Нl'ПО ·· 

С!i'L;дственото 11рсжив J;взне. 

Съ часове с 1,мъ Cl\JЯ.>rъ предъ бога

тата сбирка на п ;1 а н и н а р с,< и ,,ксъ

,'rибрисъ, кi\\дето н.1й-кондензира110 t 

с-1,ср·вдоточе:ю l'Сичкото р:1збиране на 

чон·tка зз ш1ани11ата и разJiичнитъ фор

~tи за неrозн·1 любовь - една сбирка, 

r,онто е ц·вJю художестrзено богатство. 

и.,rи кзртиннтt, на,,а,rени по cтeIJИT'f,, 

L,ъ ко1:то моrатъ да се видятъ най-сил

нитt моменти отъ жи,юта на !lланинат,1: 

ръдкитъ картини н::~ Решрайтеръ, на 

ст:зрия Комптонъ или незабравимат.1. 

прекрасна ,,,\-1олитr:а н:~ Гросrлокнеръ" 

на Бартъ, 1,оято за мене с една отъ 

на~"1-хубавитt кнртини, ,<о,по съмъ виж-

далъ въобще. 
Сегашниятъ посетитель ще бжде ИЗ· 

ненадаr-;ъ отъ великолепната сбирка rо

;1ъми ПОЗИТИВИ - СНИМКИ ОТЪ ВСИЧК!! 

експедиции въ азиатскитъ първенци. 

Отъ прекраснитt фотографии на Вито

рио (eлJia още отъ ек.:недицията на Аб

rукския херцогъ до последнитъ снимки 

с,·1ъ трагединта на Нанга Парба1ъ може 

r:cl,1ш да просJ1е.4и стжакитъ на тъзn 

п.1а<J11нарски герои, които чертаят ь пжтя 

1;~: :.~оаt,ш1,ото можене въ най-rо 11·вмитt. 

ЫIСННИ. 

Нъкоrа гордостьта на музея б·в раз

ноJ1оженинтъ въ долшш салонъ реJ1ефъ 

на IОнrфрау отъ проф. Имфелдтъ, кой

·1 о релефъ наистиг1а представJшваше ше

ю,овръ IIJ ;:~ещ:фното изкуство. Сбир

ката на ре.~сфитt,, о5аче, постон:1но се 

уве;~ичавашс и cer а всички нъмски 11:1и-

11ини почти еж представени чрезъ веJ1и-

1'олепни рс;1ефн, а на горния етажъ се 

нздиrа огроыниятъ релефъ на Маунтъ

Еверестъ, до i<Ойто достойно ще зас,1с 

м·встото и този: на Нанrа-Парбатъ. 

Една отдълна стая е отредена на пър

венеца на НЪМСКИТБ ПЛ1НИНИ, Гросrлок

неръ, който зае това мъсто слсдъ изrуб

еансто на (Jртлеръ. Може би з;ащото 

ч.~сть от ь посещенията ми на музея б·t-
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Ка все по време следъ два опита ~а йз

качване на този връхъ и две успъшни 

изкачвания, тази стая си я r ледамъ съ 
особено удоволствие. Най-малкото чо

n·вкъ тамъ може да види какво значи 

nестранното и ПЪJIIIO изучване и за~мадн

ване на единъ връхъ отъ човъка. 

Който иска да проучи историята и се 

гашното състояние н:1 катерачната и лс

дената техаи1,а, нека се спре най· 

напредъ предъ дветt, оrро¼ни фигури 

на ледъ и скали, изработени изкуствено 

RЪ партера и да прегледа следъ това 

всичкитъ образи и таблици, които ,оу·~а

ватъ всъки пос~гитеJ1ь на планинитt, 

какъ да се бори съ тъхнигв опасности. 

Може да се говори много за безкрай· 

нитъ диаграми, таблици и картини, кои

то нлюстрир:нь ръста и развитието на 
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rермано-австриt!ския алпиfiски съюзъ, i.f.j, 

же да се спомене и сбирката отъ значки 

на всички планинарски и скийорски ор

ганизации, предъ която съ най-rолъмо 

тобопитство сме се спирали и въ конто 

не липсватъ значкитъ и на нашит-в Ю. 

Т. С., Б. Т. С. и S. А. К., могатъ да се 

изброятъ да;ке и бюстовет-в на гол-вми

·rt, аJшинисти, като се започне съ този 

на знаменития Пурчелеръ и се стигне до 

барелефит-в на rеронг·в отъ Нанга-Пар

батъ: Мерклъ и ВеJщенбахъ, но всичко 

това би ни завело много далечъ ... 
Отпредъ, на официалното стълбище, 

има две фигури, които посръщатъ всъ

ки посетитель: изработенитt, въ есте

ствена гол -в ~r и на фигури на единъ 

~кийоръ и единъ планинарь отъ Е. Гай

геръ. Азъ навикнахъ винаги въ тъхно 

JIИце да виждамъ безмълвния паметникъ 

на ХИJIЯдитъ алпинисти, които подари

ха живота си на планинит-в, угасналъ въ 

минути на най-величавото напрежение на 

ЧОВ'БШКИЯ духъ. 

На този духъ, въ с;v,щность па:vr~т

никъ, е и ц-влиятъ алпийски музей въ 

Мюнхенъ. 

Ст. Поповъ 

СИНИОЛХУ ИЗКАЧЕНЪ! 

Германската подготвителна експеди~~ия 
въ Хималаитъ (вж. кн. 6, стр. 223) се е 
завърнала вече въ Дарджилингъ и е из
пратила съобщения за своитъ необикно
вени успъхи. Въпръки продъл1К:-п~лно 
лошото време и кжсният-ь сезонъ ·.1ет:1-

римата участници въ тази експедиция еж 

усп-вли да изкачатъ „най-красивиять" 
връхъ на земята, Синиолху и Симву, и 
двата въ групата Кангчендзьонrа. Сл·~дъ 
несполучливи опити върху върха Твин:ъ 
(7350 м.), кждето поради лавинна опас
ность, е трtбвало да се в1,рнат-ь от-ь 
6700 м. и следъ изкачването на Непз rъ 
Пикъ (7153 м.), че1·ири петхилядн,щи и 
единъ шестхилядникъ, маJrката експ~дн

ция, състояща се само от-ь 4 алпини~ти 
(Бауеръ, Винъ, Гьотнеръ и Хепъ) и 17 
носачи е успъла на 23 септемврий да из
качи Синиолху (6891 м.) и нъколко дена 
по-късно върха ~имву (6816 м.), 



ДО РАЗГРАДСКИТ'В ТЕКЕТА 

Бtха ми останали отъ единъ •1.э;rетъ 

до Разградскитъ т е к е т а Х ю с е и н ъ -
баба (Махсаръ-паша) .и Де мир ъ -
б а б а, извършенъ преди двадесетина го

дини отъ нъколцина русенски уч,1тели, 

хубави спомени за величественитъ гори 

на Лудогорието (Дели орманъ) и за сил

ния и сту денъ изворъ при тек ето Де

миръ-баба. Презъ юний тази година мо

жахъ повторно да посетя тъзи мъста, 

къмъ които ме влъчеше и любопитство 

и наученъ интересъ. 

Отъ Разградъ Тръгнахме трима учи

тели и пжтувахме съ кабриолетъ, запре

гнатъ съ силни коне Времето бъ изобщо 

дъжделиво, поради което чернитъ ;-rжти

ща, по които трtбваше да минемъ, бъх:а 

доста разкалени, та мжчно се пжтува:uе, 

но предобъдътъ бъ хубавъ. Тръrн;пме 

на 10¼ часа по шосето до гара Раз

rрадъ, застроена високо надъ доличата 

на р. Бъли Ломъ. Оттука се вижда rолъ

ма часть отъ доJiината надъ и подъ гра

да, селата . Борисова, Осенецъ и др. 

Изкачили се бtхме въ високата ча;:ть 

на Източната Дунавска равнина и презъ 

цълото ни пжтуване презъ нея погле

дътъ ни обхващаше обширни кp:'i'iЗJI'J· 

ри, изпълнени съ безбройни долини и 

рътлини, покрити съ буйнй зръещи ниви 

и зелени джбови гори, между които <. тъ 

време на време се виждаха близки и да

,'!ечни села. До объдъ минахме ;~резъ 

малкото село Л и п н и к ъ и голъмi!т'h 

села К зло в о, населено съ 4.000 жит~JIИ 
и О с т р о в о (Голъма ада, 3600 жите.'!и). 

Надъсно отъ пжтя видъхме височе1ната 

С и в р и - к ю ш е, на което е построеt1ъ 

r,езервуара за водата, която чрезъ мощ

ната водна централа „Воденъ" при Мах

саръ паша, се изтегля и препраща на :-а

зи господствуваща височина. Тукъ вода

та се разпредъля и разпраща въ 27 се

ла на Разградска, Русенска и Исперих

ска околии. По този начинъ тази чэсть 

отъ нашето безводно Луд о r о ри е liмa 

вече достатъчно и чиста изворна вода за 

пиене. Чрезъ това голъмо културно мt-

САВА ПОПОВЪ 

роприятие, западната часть на Лудого

рието, чиито жители бъха принудени да 

си служатъ съ водата на намиращит'h се 

изъ него гьол д ж у ц и, или пъкь да 

отиватъ съ кола за вода до далечни из

вори, сега вече се отърваха отъ тази 

мжка, като въ всъко село има и нуждно-

1 о число чешми. Освенъ центр:~л .1та 

, . Воденъ", въ Исперихско има втора нал

ка централа при с. Д р а r о н ж ж ъ (Хю
сеинлеръ), която изчерпва водата на vз

вора при с. Малъкъ Поровець (М ,1лка 
Кокарджа), и чиято вода се преар:э.ща да 

напоява Исперихъ и околнитъ села. -
Друга голъма централа има при с е :r о 
Изгрtвъ (Айдоглу) въ Шуменското Лу

догорие, която водос:шбдява много се.'!э. 

Чрезъ тъзи културни мъролриятия, 

нашето Лудогорие постепенно се ,)ТЪР· 

ва от ь своето безводие и негостопрн·~м

ность, а чрезъ тъхъ то стана и по-при

мамливо за преселници отъ планинсrштt. 

селища и добруджанскитъ бъжанци. Ре

домъ съ тъхното увеличаване се е .10•1у

вствувала нуждата отъ повече работна 

земя, а тя пъкъ е могла да се задов,)лИ 

само, като еж изсичали голъ,ш rорски 

пространства и еж обръщани въ ниви и 

ливади. Това изсичане на часть отъ об

ширнитъ нtкога гори пъкъ е про:-,1·вни

ло и общия изгледъ на Лудогорието. И 

днесъ въ него нtма вече тъзи просгран

нн и вtковни джбови гори, презъ i<oн·ro 

се е вървъло съ страхъ по цъли цни и 

часове, описвани едно време оть Ил~ш 

Блъсковъ, Иречекъ, Вазовъ и други. 

Днесъ картината е друга: Лудоr.Jр!iето 

представлява часть о·тъ обширната Ду

навска равнина, въ която rоритъ се ре

дуватъ съ ниви и ливади. Останали с;;, 

малко обширни гори и то повечето дър

жавни и общински, презъ които шосета 

ги преръзватъ въ права линия, .~ълrа 

често десетина километри (междУ Ион

ково и Ясеновецъ, Заве·тъ и Побитъ К<1-

мъкъ). 

Въ Лудоrорието пакъ си сжществу

ватъ старитъ гьолджуци, които .::е из-
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nолзуватъ само за поене на доба-гъка. 

Най-голt.мъ гьолджукъ, нареченъ „Ка

връмъ-гьолджукъ" (завитъ, закр~ш„снъ), 

се намира до селото Голt.мъ Поров~,,ъ 

([ ·олt.ма Кокарджа). Гьолджцуи :ищв х

м е и до другитt. села, презъ коиrо ми

ш1хме. 

Отъ с. Ост.р~во ние минахме ·1окр 1й 
голt.мата общинска гора „Дюдюкли ор

:r,,анъ" и навлt.зохме въ голt.мата .\1ах

сэръ-пашенска гора, въ която преоб:1а

даващъ горски видъ е джбътъ, както и 

въ всички други гори. Ал.а изъ пжтя ние 

не видъхме _стари и въковни дървета. 

Къмъ 13 часа бt.хме вече въ се.щета 
Воден ъ (Махсаръ-паша), 24 кил')мегра 
да.тr.ечъ отъ Разградъ, гдето е водната 

централа „Воденъ", която разгл,~дахме. 

Тукъ ни се каза, че помпитt. на центра

дата при многоводие могат1, да нзтс, 

гдятъ около 288,000 литри вода въ ча~ъ 
(или по 80 въ секунда), но срt.дно по 50 
дитри. Тази вода чрезъ силни предавате

. 11и се препраща въ резервуара на Сивр·1-
кюше, за да се разпръсне оттамъ i3Ъ об

хващащитt. 27 села Воденска водоснаб

дите.11на мрежа. Обt.двахме и разrле~:1х

ме т ек ето н а Х ю с е ни ъ - б а б а, ко
ето съ нищо особено не зав.11адt.ва. То е 

построено на една ма.11ка изкуствена мо

гилка въ долин:.1 а на рt.кичката Де -
м и р ъ - б а б а д е р е, въ което се нами

ратъ (.Иднитt. извори, чиято вода се взе, 

ма отъ водната централа „Воденъ". l3о

да·та е чиста и бистра и има 11°5 Ц. тем
пература. 

Тукъ, на открито мt.сто, разrрад.ски

тt. туристи строятъ своята тур и с ти -
ч е с к а х и ж а „ В о д е н ъ ", която ст0и 

недовършена, защото е започн~та въ 

голt.ми размt.ри, та паритt. не еж rт,1г

нали, за да се доизкара инакъ хубавата, 

но голt.ма хижа. 

~динъ си.11енъ и продължитаJiенъ 

дъждъ, придруженъ съ свt.ткаВ\ЩИ и 

гръмотевици, ни принуди да престоимъ 

три часа въ Воденъ (Махсаръ-паша те

ке). Къмъ 16 часа тръгнахме за текето 

Демиръ-баба (Димитрова). Трt.бва.nе да 

изкачимъ доста високъ баиръ по ме.1цу

селски и много разкалянъ пжть. i 1р ~ш1-

3.110 

нахме презъ се,'юто М а л ъ к ъ П о р о -
в е ц ъ и следъ двучасово пжтув;ше се 

надвесихме надъ т е к ето Д е м и р ъ -
б а б а, което се намира въ малка задъ

нена долинка. Преминахме покрай нt.

колко малки могили, а щ,едъ ,нсъ !>ече 

се виждаше добре известната и !iай

висока въ този край Мумджиларска мо

гила За да слt.земъ въ текето, трt.бз:1il1е 

да вървнмъ по каменистъ пжть, който 

на две мt.ста се пресичаше отъ разв,ыи

питt. из оrрадни стени (,,калета"), ка:<П11-

Т<• е имало нt.кога си тука, и за конто 

положително не може да се каже кoit и 

кога ги е строилъ: дали еж отъ ри~ско, 

византийско или пъкъ българско ,зреме. 

Разгледахме н~:.бър:ю „тюлбето" (све

тилището), въ което, споредъ вt.рва!Ш· 

ята на турцитt. К аз ъ л баш и - али

ани, чиет,о светилище е то, лежи поrре

банъ тt.хниятъ светецъ (,,евлия") Де

миръ-баба. Бившиятъ предс·едат~ль на 

Р~:.зградското археологическо дружг; . 
с1во, учительтъ Ананий Я ваш е в ъ, 

нъ своята книжка „ Т е к е т о Д е м и р ъ 
баба", го описва така: ,,Въ полуо;вt.те

ното сегашно тюлбе се намира дъсченъ 

ковчеrъ, отгоре покритъ съ зелен.:> сук

но. При главата на ковчега бt.лъ дер
вишки люляфъ, а предъ него и наок,Jло 

нt.колко пиринчени свt.щници; въ ед,1-

ния жrълъ свито зелено знаме1 на стена

та една извънредно голt.ма габровска 

ржждива чекия; па свода . скачени ·-IЪK().JI· 

ко особени поли.'!ейни кандила; на стен!'

та картина - камила носяща мъртвешки 

ковчегъ и друга една съ писмо и изре

чения, вt.роятно отъ корана. При i<р-жа

та на ковчега еж сложени тежки riиp ш

чени обувки, които е насилъ светец'!>тъ. 

По желъзата на дветt. малки прозор·1~та 

има навързани конци и парцалч~та QТъ 

дрехитt. на прииждащитt. поклоаници, 

очакващи изцеление на болкитt. си". 

Самото тюлбе е разположено ilЪ по

литt. на стърмнитt. околни варовити, 

обрасли съ гора спускове, по които се 

намир~\тъ пещери, въ една отъ които 

(,,Кая юстю") се смt.та, че е жив·влъ све

тецътъ Демиръ-баба. Тюлбето е OCYIJ<Yi· 

гълна сграда, построена отъ orpoviни, 



много добре дtлани каменни блок::>Ве. 

Покривъ·"~:ъ е превитъ съ два свода, rо

лtмиятъ заобленъ и покритъ наполовина 

съ оловни листа. Върху двата свода 

стърчатъ позлатени полумесеци съ t<ръ

стчета на срtдата. Тюлбето е въ малъкъ 

дворъ, заrраденъ съ каменни стени. За 

постройката на тюлбето нtко.и nр-~дпrJ

лаrатъ, че то е било съградено отъ Ханъ 

Омортаrа за негова гробница. 

При влазането въ двора на тюлбето 

отъ лъва страна се намираше единъ отъ 

t1ай-силнитt извори въ Лудоrориеrо, отъ 

който изтичаше кристално бистра и L ту

дена вода (съ температура 11°). Той се 

наричаше „Бешъ-пармакъ" (5 пръсти), а 

казълбаши·тt вtрватъ, че светецътъ Де

миръ-баба го е създалъ, като си ?11у•11-

налъ 5-тt -пръсти въ скалата и водата 

веднага избликнала. Този изворъ, при 

първото ми -идване, ми бt направилъ 

много силно впечатление. Сега извор ьтъ 

е пресъхналъ, като се допуща, че води

тt му се оТ'rичатъ подземно къмъ стан

цията въ Драrомжжъ, кждето дей-::rву

ватъ всмукателнитt М?ШИНИ. 

Следъ като разгледахме тюлбето, ние 

се запжтихме за с. С в t, щ ар и (Мум

джи·ларъ), близо до което се издига най

виооката и известна въ Лудоrорието 

М у м д ж и л а р с к а м о ги л а, на 290 
метра надморска височина. Тя се намира 

на около 2 клм. южно отъ селото, но до 
нея се о·тива по черъ и сега много ка

ленъ пжть. Тя е почrи на срtдъ пжтя 

отъ Плиска (46 клм.) до Дунава, (41 клм.), 

като е близо 15 метра висока, а около 

нея се намиратъ още около _десетина по

малки могили. Съ своята височ,ша мо

гилата господствув.а надъ обширна •JKJ,1· 

ность. Ние се покатерихме на нея, но не 

можахме да останемъ дълго върху и, 

защото слънце'Го залtзваше, а ни ;1ред

стоеше още пжть. Гледката отъ Мум

джиларската могила е много обшнрпа. 

На юrъ при хубаво време се виждал~ 

Стара планина (Преславско), на ::еверо

изтокъ се виждатъ ромънскитt поrра

t:ични постове, а на северъ се виждалъ 

дори Дунава къмъ Тутраканъ. Изобщо 

с,тъ тази могила се вижда rолtма '!асть 

01 ъ нашето красиво Лу доrорие. . 

Свечеряваше се вече, а откъмъ Ис,1е

рихъ, За КЖДеТО бързахме, Се ЗаДЗВ-\Ха 
страшни облаци, съ силенъ дъждъ, свtт

кавици и гръмотевици. Той се отк,1они, 

обаче, къмъ юrъ и не ни окжпа, ала бt. 

направилъ доста пакости по вече узр·в

ващитt ниви: почти узрtлитt ;<лас)ве 

бtха много полегнали, а изпочупени бt

ха и много клони на дърветата. 

Въ Исперих ъ (Кеманларъ) стиг

нахме по тъмно. Той прави впеча·г,1ена~ 
на малко бл.агосутройваще се градче 

(3,200 ж.), въ . КО(ТО еж издиrна'Ги тече 
нtколко rолtми и обществени сграда. 

На другия день рано въ 5 часа тръг
нахме по хубаво шосе за Разградъ, uт

далеченъ 36 километри. Поради честитt. 

и изобилiш валежи презъ пое 7Iедн пt. 

дни, сутриньта имаше голtма и ,ж,:·га 

мъгла, която отначало не ни поззолпва

ше да виждаме нищо на страна отъ Пli'i

тя. Такава мъгла имаше и предния день 

рано въ -Разградъ. Виждахме само 1зпо-

налtгалитt ниви и 

отъ снощната буря. 

M'l г лэ:та се разпръсна. 

изпочупени •<л-:>ни 

Едва къмъ 7 ~аса 

Преминахме презъ селото Гол t, м ъ 

П о р о в е ц ъ, при което се намира го

.1ъмиятъ „Каврънъ-rьолджук1;,", другия 

край на който не можахме да зидимъ 

отъ мъглата. Направи ми впечатл·~н;1е, 

че по прозорцитt. на кжщитt имаше 

много цвt.тя. Продължавайки пжтя си, 

спрtхме въ с. Ду р а ч ъ, кждето заку

сихме. Въ кафенето заварихме rолъма 

група турци, коиrо ни поздравиха, ста

вайки на крака. 

Отъ Дурачъ преминахме презъ 0 0.1t.
мото село И о н к о в о (Юнус~:,-абд:и=>, 

2,700 ж.), кжд~то сжщо има rол·вмъ 

rьолъ, - презъ голtмата и най-хубзва 

общинска „Айкъра-орманъ" (,,Права ,о

ра"), посрtдъ която шосето върви въ 

права линия, - презъ голtмото село 

Ясен о в е ц ъ (Дущубакъ, 2,900 ж), 

следъ което скоро преминах:wе ·1р ·~зъ 

желtзопЖ'тната линия, слtзохме въ до· 

лината на Бt.ли Ломъ, надъ Разrрадъ и 

къмъ 9 часа пристигнахме въ града. 
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ПЪРВИЯТЪ ПЛАНИНСКИ ИЗЛЕТЪ 

Когатс нtкой публикува описание на 

нtкой голtмъ изле·тъ, който други Clfi 

опи с а ли Х·ПЖТИ и МНОГО по-хубаво 

той прави това вtроятно, за да кажатъ 

хората: ,,Аха, гледайте тука и тоз:1 го е 

направиJrъ, и той е билъ тамъ''. И нэ.й· 

често, това еж излети, които поставятъ 

автора и неговото можене въ благопри

ятна свtтлина. Кой би ималъ куража 

да опише единъ излетъ, въ който той е 

игралъ печална роля? Азъ ще с~ опи

тамъ. 

Излетътъ, при койт,о азъ играхъ та

кава печална роля, бtше разбира се, 

първиятъ ми излетъ. Бtхъ видtлъ въ 

предната ваканция планинитt, които ме 

бtха завладtли като никой другь пей

сажъ. Азъ искахъ да стана планинарь. 

Г!резъ цtлата година оставихъ учили

щеТ'о да си бжде училище, а поглъщахъ 

М. ШНИЦЛЕРЪ 

кога толкова близко до менъ. Но кога

то и други излtзоха отъ хижата, изва

дихъ бързо една карта и се правtхъ, 

че проучвамъ утрешния си пжть. И 

следъ като единъ старъ планински во

дачъ пристжпи къмъ мене, запита ме за 

цельта на утрешния ми пжть и следъ 

това, въпрtки че му казахъ какво азъ 

ходя винаги безъ водачъ, разговаря дъл

г<J съ мене и накрай ми подаде ржката 

си, самочувствието и надценяването ми 

пораснаха до неимовtрность. Азъ бtхъ 

челъ, че първокласни водачи и първоклас

ни F ii h r е r l о s е (б. р е д., които хо

дятъ безъ водачъ), се разбиратъ много 

добре и вtрвахъ, че мога да тегля за

ключението какво азъ съмъ отъ втори

тt; защото, колкото по-малко нtщо е 

единъ, толкова повече си въобразява. 

На въпросИ'Тt на нtкои други гости от-ъ 

а.1пийtки книги, учехъ се съ вжжето за хижата за цельта на моитt излети азъ 

пране на майка ми да правя възли, катс

рtхъ с-= по всtкоя стена по пжтя и пр. 

И когато отново лtтот.о дойде, поискахъ 

да приложа практически знанията си. 

Но още въ началоrо се затегна. ,,Не оти

вай никога самъ по ледници", гласи ед

но основно алпийско правило. Значи 

трtбваше да се търси спжтникъ. ,,Пред

приемали ли сте вече голtми турове?" 

- ме питаха. ,,Не? - тогава идете по

напредъ да се научите." Така значи трt

бваше самъ да вървя. 

Изборътъ ми падна на Щубай. Въ 

Мюнхенъ си набавихъ съвсемъ ново съ

оржжение, което вадtхъ изъ пакетитt 

въ влака за Инсбрукъ и го пъхахъ въ 

раницата. Въ Оьтцталъ слtзохъ отъ вла

ка и отъ Ленгенфелдъ се опжтихъ за 

>.ижата Амбергеръ. Слънцето печеше по 

дългия пжть и тежко мъкнtхъ багажа. 

Съ въздишка го тръшнахъ на земята 

предъ хижата и погледнахъ присжтству

r~ащитt гости. Установихъ, че това еж 

хижни дървеници и „долинци" и затова 

отговорихъ съ хладенъ поздравъ и из

;1tзохъ вънъ на пейката, за да гледамъ 

ш1анинитt, които не 6tхъ виждалъ ни-
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премълчавахъ, защото знаехъ, че единъ 

голtмъ планинарь трtбва да крие намt

ренията си. Въ сжщность причината бt, 

че утрешната ми цель бt само върха 

Шранкоглъ. Ако бtхъ известилъ това, 

часть отъ моя въображаемъ алпийски 

ореолъ би загубилъ твърде много. 

Надвечерь седнахъ отново на пейка

та предъ хижата, потъналъ въ съзерца

ние на горящитt въ последнитt слънче

ви лжчи върхове. Опитахъ да запуша 

една лула тютюнъ (струваше ми се, че 

безъ нея не може). Напраздно, обаче, 

смучахъ - тя постоянно гаснtше.. Това 

обстоятелство го отдадохъ на липсата 

на кислород'I? въ височинитt и си при

брахъ новата .лула. 

Изведнъжъ чухъ срутване на камъни. 

Отъ горе се смъкваше единъ планинарь. 

Азъ установихъ веднага, че „и" той е 

истински планинарь. Следъ кжсъ по

здравъ и престой въ хижата и той излt

зе навънъ на пейката. Умислено той си 

1,атжпка лулата и - мима моята тео

рия за липсата на кислородъ - после 

започна весело да пуска пушекъ по вси

чки посоки на вtтъра. Ние бъхме сами на 



ш·йката. С-tнкитt. на нощf,та попълзяха 

rю скалитt. и стана хладно. Единъ случай 

ми даде възможность да в,тtза въ раз

говоръ съ съседа. Той бt. станалъ и се 

сп;у;тилъ къмъ ледниковото поточе. Азъ 

забелязахъ, че накуцва и го запитахъ 

дали е раненъ. Той ми разправи, че се е 

ударилъ, .но превързочния му материалъ 

не достигалъ. Понеже азъ имахъ непо

бутнатъ, предложихъ му - съ това се 

започна раз!'Овора. Ние говорt.хме вър

ху планинитt. и хора·та, и накрай стигнах

ме до утрешнитt. излети. Азъ забелязахь 

покрай другото, че утре вt.роятно ще 

се покача „само" до Шранкогела, за да 

си възвърна тренинга, понеже тази го

дина „още" не съмъ билъ въ планината. 

Узнахъ, че и той ималъ за цель сжщия 

връхъ и после Рудерхофъ, за да пра

вt.лъ снимки. Отново мълчание. ,,Ние 

бихме могли въ сжщность да вървимъ 

заедно", се обади той, следъ като бt. ме 

погледналъ отъ горе до долу, Дяволъ да 

го вземе, трt.бва да изглеждамъ мноrо 

Енушителенъ, си помислихъ азъ, и само

чувствието ми наново порастна. Въ себе 

си, обаче, азъ извикахъ отъ радость, за

щото отъ първия ми туръ нtщо ме бt

ще страхъ. Но на него му отговорихъ 

съвършено спокойно: ,,Да, бихме могли". 

,.Добре, тогава въ 4 ча:а ше потеглиме. 
Ще за!<усиме на върха - тамъ ще б:v.

демъ още въ седемь". 

Тъкмо сънувахъ бездънни пропасти, 

тъмни ледникови процt.пи и гърмящи ла

вини, кога·то нt.кой ме разклати силно. 

Бt четири часа. Ние се облtкохме бързо, 

докато другитt. спtха, взехме пикелитt 

rюдъ ржка и - подражавайки на спжтни

ка си - азъ мушнахъ ржцетt. въ джобо

ветt. Вънъ бt. ясна звездна нощь. Мене 

~,,:и пропълзt. нt.що по гърба. Спжтни

кътъ ми правt.ше грамадни крачки и азъ 

,·рt.бваше да потичвамъ, за да не оста

вамъ назадъ. 

Следъ два часа мълчаливо ходене, 

сtнкитt. на нощьта потънаха и първи

т'l; слънчеви лжчи освt.тиха върховетt. 

Ледниковитt. пукнатини отвръщаха свt.

т;шната пурпурно. Наистина, внишИ'Телна 

гледка за този, който я вижда за пръвъ 

пжть! Азъ се спирахъ все повече и по
r.ече. Първоначално, за да съзерцавамъ 
магичната картина, после видимо по еж

щата причина, но въ действителность за 

отпочивка. Спжтникътъ ми трtбваше все 

по-често да ме дочаква. И, за проклетия, 

тъкмо когато той се обръщаше къмъ 

мене, азъ вършехъ нtщо неумt.стно: я 

пикелътъ ми се завираше въ ' 1·:раката, я 

Ct' х.~ъзгахъ по нtкой камъкъ·. 

Най-после бtхме - точно въ се

демь - на върха. Бихъ излъгалъ, ако 

сега разправяхъ за чувство на щастме, 

кое·то ме е изпълвало или да описвамъ 

гледката. За нищо друго не мислt.хъ въ 

тозъ моментъ освенъ: ами по-нататъкъ? 

Водачътъ ми си правt.ше снимки. Азъ се 

заехъ да правя . чай. Тъкмо искахъ да 

му го предJiожа, обърнахъ се и - цш! -
чаятъ се излt върху огъня и потече по 

акалитt.. Трt.бва да съмъ направихъ мно

го „духовита" физионония, защото спжт

никътъ ми избухна да се смt.е. После -
когато лапахме фирновъ снtгъ - той ме 

запита, искамъ ли да го следвамъ и на 

върха Рудерхофъ. Азъ възразихъ, че не 

съмъ достатъчно трениранъ. Той: ,,Имаме 

достатъчно време, можемъ и по-полека 

да вървимъ". Следъ колебание азъ се 

съгласихъ. 

Тръгнахме, той, скачайки отъ блокъ 

на блокъ, а азъ предпазливо движейки 

краката ек. На ледника спжтникътъ ме 

чэкаше. Ние се вързахме. Радвахъ се мно-

1 о, че той направи възела, защото азъ 

щt.хъ да се бламирамъ. Бt. станало горе

що. Ние прекосихме единъ склонъ, при 

което азъ държахъ пикела като обикно

вена тояга, докато видt.хъ отъ в<>дача си 

ЕСТИНСКОТО държане. Но и той ме бt. за

белязалъ и ми държа цt..'Ja сказка. При

Еиднптt. ми алпийски познан~я посте

пенно изблt.дняваха Внезапно азъ забе
Jшзахъ, че съмъ си забравилъ куртката 

на единъ камъкъ. Безъ да каже дума, мо

нтъ спжтникъ ми забрани категорично да 

направя каквато и да е CTNiПKa и отиде 

дз донесе куртката ми. Азъ последвахъ 

съвета му и не посмt.хъ да мръдна. 

Следъ 15 минути продължихме. Азъ бt.хъ 

вече сигуренъ, че той е забелязалъ ка-
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кво азъ съмъ новакъ. Последва сказка 

за пукнатинитt на ледника. На Швар

ценбергйохъ по единъ сн·!;женъ мостъ 

сшr1тникътъ ми ме затеrли съ вжжето. 

Азъ протестирахъ за това, че ме трети

ра като човалъ. Той ме отпусна. Но още 

не направилъ една крачка азъ се хлъз

нахъ и легнахъ по носа си на леда. Прия

телски той ме повдигна и продължихме. 

Оттатъкъ моста трtбваше да прекра

чимъ едно ледено поле. Поставихме кот

китt. По-право азъ искахъ да ги поста

вя, но не можехъ да отгатна изкуството 

на закрепването и го помолихъ стесни

телно за подкрепа съ извинението, че 

, такива" ко·тки още не съмъ слагалъ! Че 

не бtхъ слагалъ въобще никакви премъл

чахъ, но струва ми се, че той бt раа

бралъ. 

Бt станало вече обtдъ, когато дости

rнахме най-по.сле купола на върха. Азъ 
бtхъ уморень като куче и помолихъ 

спжтника си да го чакамъ тука. Той ме 
окуражи да продължимъ но азъ вър-

1.\'ВХЪ все по-бзвно и по-бави:> и накрай 

се спрtхъ. Водачътъ ми внуши да не 

ПОПРАВКА 

Въ статията „Туризъмъ и хранен~" на 
Д-ръ Ив. Попивановъ, бр. 8-9, c;r1 д·)· 
пуснати слсднитt грt.шки: 

Стр. 317 11-а колона, редъ 31 вмtст,,: 
,,Това сж хранитt, които бързо се тран
сформиратъ въ мускулитt" да се чеrе: 
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мърдамъ отъ мtстото си, докато той при

бt.га до върха. Едва бt изчезналъ отъ 

(,читt ми, азъ се тръшнахъ на земята, но 

тъкмо бtхъ заспалъ, той се върна и ме 

срита здравата съ забележката, че на 

мtсто кжде·то отъ Л't.во и дtсно склоно

ветt сж отвtсни, не се спи. Той седна 

из крзтка почивка, въ което време азъ му 

разкрихъ истината около моето алпийско 

знание. Той ми от.върна, .,че още на 

Шранког.irъ здбелязалъ какво, представля

в&мъ, но въпрtки това ме взелъ, защото 

му правtло радость да показва на нова

ци чудния свtтъ на планинитt и да ги 

учи на нtща, които имъ позовляватъ да 

се движатъ 61::зопасно. Следъ този сери

озенъ разговоръ, ние започнахме спуща

нtт,о, което мина благодарение на науче

ното отъ вdдача ми още първия день, 

сигурно и бързо. 

И така, ако първ'иятъ ми планински 

изл\':тъ бtше всичко друго, но не и ге
~:,ойст.во, азъ научихъ още въ началото 

отъ моя останалъ непознатъ водачъ нt· 

що, което принадлежи къмъ найхубавитt 

достойнства на планинаря: другарството. 

Превел·~ Г. С. 

,,Това с;у, храни, 1<uито бързо се тран
сформиратъ въ енергия и лесно попълва 

тъ знrубитt въ мускулитt". 

Стр. 318, 1-а колона, редъ 39, вмt.сто: 
,;таг.лина, затова стойностьта имъ . . . " 
да се чете: ,,топлина. Особеностьта имъ 
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КНИЖНИНА 

ОБЩЕДОСТЖПНА КАРТОГРАФСКА БИБЛИОТЕКА 

l<акъ се чете топографска карта, отъ 
Д-ръ Ив. l<p. Мирски, капитанъ, съ 8 1 а-

бла и 21 чертежи, София 19,36. 
По начало, всtка карта е ума„1енъ 

графиченъ образъ въ хоризонтаты про
екция на часть отъ външнитt форми на 
земята и нам~:ращитt се върху тtхъ 
мiн;тни предмети. Картографи 1ят·., на
чин·!:- на изобразяване, никога не абs:ва
ша безусловно всички видими пощ:пба·:>· 
сти, които се включватъ въ земюпt уча
стъцн. Видътъ и количесrвото на тtзи 
подробности зависи отъ мtрката на 
уш1лението и отъ цельта на кзртат.1. 

Тая особеность винаги придава ::инт~ти
ченъ характеръ на картографd:iя об
разъ. И затова, земнитt форми се изо
бразяватъ съ по-rолtмо или по-малкu 
обобщение, споредъ важностьга си, а 
ненужднитt отъ гледище на главн·1та 
цель подробности, се изпускатъ. Само 
аероrрафната снимка, блаrодаренае на 
аналитичната сжщность на фотогр'.lфия
та, записва автоматично абсолютна 1·си
чки видими точки отъ земната повър

хнина и то съ такава изчерпатслн Jсть и 

uбективность, съ които не може да съ
перничи никоя човtшка ржка. И ако ~ е
роснимката не носtше основния недъгъ 
- неспособностьта да предава вп~ч:1·:J1е
нията за релефа и взаимноот.н:->ш~н шrа 
на земнитt неравности, особен·:> косато 
е вертикална - ·то тя би представляваJJа 
най-съвършенната карта, защото може 

да задоволи всtкакви нужди. 
Отъ синтетичния характеръ н:з кар

тата произтича известна абстрактн Jсть 
и условноС'Ть на графическитt знаци, съ 
които еж изобразени нанесенитt данни. 
И както буквитt, музикалнитt ноти и 
тtхнитt съчетания, еж условни изра:ши 

срtдства на човtшката мисъль и музи
калното творчество, тъй и графичесюпt 
знаци, които се употрtбяватъ при чер
тането на картнтв, еж изразни ср·вд
ства на картографията. За дешифриране
то и възприемането на написа1ытt ли
тературни и музикални текстоае, ,:е нзи

сква доста голtма умствена об,1rра
ность, която се добива съ продъ.~,кит~л
но обучение. За четенето и разбир IНето 
на картитt сжщо така се изисква особе
на опитность, която се усвоява чр ~зъ 

повторението и навика. 

За да улесни лицата, които нt~1а·гъ 
· още придобитъ навикъ къмъ четене на 
топографнитt карти, r. Д-ръ Мирски е 
ималъ щастливото хрумване да напи·:1е 

брошурата съ горното име. Поя;з'lта на 

тоя малъкъ трудъ иде въ ещю благопр11-
ятно време, когато ннтересътъ у на:ъ 

~<ъмъ картата, като помощно срtдство, 
излиза отъ тtсния кржrъ нч сп~ц·1ал,-1-
ститt и прониква, макаръ и бавно, и въ 
други обществени срtди, като плаа·1н1р
<;твото. 

Безъ научни задълбочавания и въ ед
на достжпна за всtка интелиrе[-1ТнJсrь 
форма, авторътъ излага елементарнигt 
начала на топографията, които еж необ
ходими предпоставки за усвояване на3И· 

ка да се четатъ и разбиратъ картитt. 
По признанията на сжщия, книжката е 
предназначена предимно за военни лица, 

но широкиятъ размахъ, съ който се из
ясняватъ въпроснтt и общедостжшпягъ 
и характеръ, правятъ отъ нея необх'Jди
ма и полезна справочна книжка за съ

знателния планинаръ, който обича да 
осмисля излетитt си. 

Материята е очистена отъ изли,пни 
подробности и е разпредtлена си.::г~ма
тично въ нtколко малки глави. Раб:па
та на четеца е облегчена значитеюю и 
отъ многото нагледни чертежи и схеми, 

като и отъ практическитt примtри и за
дачи, съ които ~ обогатено изложею1ето. 

Съ забе.1ежителна достжпность, ав
'Горътъ е изяснилъ принципа върху 

к,ойто почива изобр!!Зяването на зем,шя 
.релефъ чрезъ хоризонтали '-- единстче

ния1ъ способъ, който е всеобщо въз
приетъ отъ съвременната картоrраф,ш, 
поради roлtмa'l'a си простота и нзраз

ность. 

За планинаря, обаче, еж особено ин
тересни описанията и дефинициитt ,ia 
основнитt земни форми и тtхнитt съче
тания, които образуватъ съставнитt ча
сти на планинскитt гребени Съ тtхъ се 
свързва и главата „Изобразяване на 
мtстнитi; предмети", която съдържа 
пълния списъкъ на условнитt знаци, ус
воени въ новата ни национална карта 

(въ усилена работа, за сега въ М'Врка 
1 :50,000). 

Изложенитt отъ автора топографни 
принципи добиватъ практическото си 
оформяване въ главата „Служене съ 
картата", гдето еж дадени нtколко про
сти, но сиrурни начини за лесно и бър
зо ориентиране на самата карта, 1<акто и 

на четеца по картата. 
Главата „Перспективна скица" съдър

жа практически съвети зз бързо пер
сш•ктивно скициране на земни уч.1 :т ·,ци. 

1 оя лесенъ, макаръ и недостатъчно съ

!3ърu:енъ начинъ на изобрззяване эемни-
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тt. форми, м•Jже д<\ се използу;за успt.
шно отъ всt.ки планинаръ, който носи 
съ себе си моливъ, гум<1, хартия или 
джобно блокче и 11ма най-елеме~ггар·ш 
познания по рисуване. Чрезъ такива пер· 
спективни скици може да се изобра·ш 
твърде нагледно часть или цt.лия шv;1ъ 
на единъ планински излетъ. И ако тия 
скици се обогатятъ съ нt.кои данни за 
разстояния, имена и височини на вър . .:{О· 
ве и мt.стностf! н по-важнп земни :1ред· 
мети, тt. успt.шно могатъ да зам·всrятъ 
пжтеводителитt., които не винаги се от· 
.1ичаватъ съ яснота и nрегледнос'Ть. 

Авторътъ е излълнилъ задачаrа си съ 
вещина на олитенъ специалисть и :1ап·,,л-

Маноилъ Волкинъ. 

Момичето отъ хижата въ Пиринъ. -
Рuманъ. Легендарната планина въ по
следнитt години е едно ново чувство, 
което се култивира предимно въ подра

стващето поколt.ние. Докато до преди 
нtколко години образа на планината 
Пиринъ бt. свързанъ почти единствено 
съ романтичнитt. епизоди на борбата за 
освобождение, днесъ той има задачата 
да конкретизира новитt течения върху 
възпитзнието на българската младежь 
всрtдъ планината. Кои и какви еж чув
ствата на първия посетитель въ тая до

стойна за перото планина, е мжчно да 
се каже, имайки предвидъ различния 
жrжлъ на зрt.ние, подъ който посетите
ля я гледа. Чистото, не маскирано отъ 
последното, чувство на обита·теля ро
мантикъ, който посещава планината са
мо зарадъ нея самата, мжчно или почти 

по изключение се срtща изложено въ 
една непринудена форма. Въ повечето 
случаи, тая даващ'<! обиленъ сензацио
ненъ материалъ за научни поетични, спор

тни или журналистични приложения, об· 
ласть, се третира рtдко въ формата, въ 
която се налага върху психиката на из

rраждащитt си въ нея чувство'то къмъ 
планинитt. Безъ да излага съдържание
то, нека кажемъ, че .романа на Маноилъ 
Вълкинъ има точно тази заслуга, да ни 

даде психологическия отзвукъ на пла

ниското величие и чистота у хора, завла

дtни ,отъ планина·та, и психолоrическиi! 

развой на желанието въ т-вхъ да вла
д-вятъ планината. Книга.та има и едно 
друго ценно качество. Заедно съ разви
тието на сюжета, чита·тельтъ се запозна· 

ва съ единъ rолtмъ брой имена на бе
лежити планински мtста, което приту
ря къмъ удоволствието на прочетения 

романъ още и единъ значнтеленъ ба
rажъ ·ОТЪ , познание върху тая хубава 
българска планина. Като се взематъ подъ 
внимание още и множеството илюстра· 
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но задоволително. Нека се надt.~ы\1е, че 
1ой ще продължи своята общедост.•,шна 
б~-:блиотека, отъ която ще черпятъ кар
тографна просвt.та и култура срt.дит-в, 
които се интересуватъ отъ карr,)ср·1;р· 
J-Jитв въпроси не като специалиС'rи. 

Малкиятъ трудъ на г. Мирски трt· 
бва да се включи въ списъка на ,1~обхо
димит-в справочни книги на план.1:ыря. 
Тоя трудъ, обаче, ще добие пълния си 
практически смисъль, когато инстнуr11-

т1', отъ които зависи това, направятъ 
всичко възможно за ПО·ГОЛ'ВМl¾Та •до
стжпность и популяризиране на бьлгар· 
ската карта, която е едно голtмо нацио-
нално дt.ло. Г. Георгиевъ. 

ции, както и приложената къмъ края 

карта скица, ще се разбере полезното 
съчетание правещо отъ книгата единъ 

полезенъ спжтникъ въ планината Пи-
ринъ. Л. Т. 

(Продължение отъ стр. 332). 
,,Деръ Бергщайrеръ", започва но!3а· 

та си годишнина съ първата си ·J!<T'JM· 
врийска книжка„ Въ чудесно илrостри· 
раното списание четемъ: В. Лох\1.о.71еръ 
- Монбланъ; Xyro Томашекъ - Зад·ь ку
лисит-в на ледникова·та техюнсз; А. 
Гьотнеръ - Вилде11ъ Кайзеръ; Р. Хех
телъ - Северната стена на Кр~~; Х. 
Бирзакъ - Приложението на стер~'J
фотоrраметрията въ алпийскит-в карти; 
много вести и книжнина. 

,,Деръ Бергщайrеръ", бр. 2, ноемврий: 
Саниолху; Р. Шварцrруберъ - Австрий
ската кавказска експедиция 1936; Х. Кун
черъ - Най-rолtмиятъ ледникъ въ Нор
вегия Иосrедалсбренъ; Л. Кьолъ - Ор
тлеръ въ свtтовната война; Ш. Гозъ -
Адажио Долорозо; Д-ръ Г. Фьорстеръ -
На Килиманджаро; Фр. Брандтъ - Въ 
планинитt на Англия; Л. Щайнауеръ -
Въ планинит-в на Иракъ; Р. Вернеръ · -
Лавинни преживtвания; Г. Ренкеръ - Ка
менната примка; Вести. 

Дойче Алпенцайтунrъ, октомв!)ЙИ, 
1936; Р. Щрошпайдеръ - Хиляд•щвtтна 
есень; Г. Росманитъ - Въ Шлад\1ИН· 
1·еръ Тауернъ; О. Брандтъ - . Сам•)ТНИ 
пжтувания в~, Валисъ; Х. Петерк1:1 
Скалитt на Шпарафелдъ; М. Шнчц
леръ - Първиятъ ми планиски излетъ; 

много вести и книжнина. 

Ривиста Менсиле, ок то м ври й 1936: 
Д-ръ В. Хаузеръ - Върху )1Ланината Хо
rаръ въ сърдце·то на Сахара; Г. Шпран
rеръ - Изкуственитt. планини на Месопо
тамия; Инж. М. Пинарди - Изкачването 
ЮГЪ·ИЗТОКЪ на пунктъ Трибунаска; Д-ръ 
В. Марчи - Алпинизмътъ на 1936 r.; Ве
сти и книжнина. 



Съдържание на година XXVIII на „Български туриiтъ" 
А. Статии 

1. Съюзни 
1. Б1;ловъ К. 
2 Г Ст. 
3. Златаровъ Иванъ 
4. Карапетровъ 11tтъръ 
5 Кuвач, вски д-ръ Божко 
6. м„лчевъ Георги 
7. Пt.евъ д-ръ Пi;ю 
8. Раевъ Иканъ 
9. Радtвъ Василъ 

11, Излетни 
1 О. nожкова Напя 
11. Борон11 Мирия 
12. Вишневски К. Г. 
13. Гt:орrиевъ Владимиръ 
14. Иванuвъ Мина 
15. • • 
16. Йордановъ Бориславъ 
17. Кръсrановъ Любомиръ . 
18. Пантелеевъ Димитъръ 
19. Поповъ Сава 
20. Поповъ Стефанъ 
21. Ралевъ Василъ 
22. Рунтовъ Димитъръ 
23. Сав · въ Г. 
24. СмtдоRски д-ръ Тео 
25. Стоичковъ Божидаръ 
26. 
27. 
28. 
29. • • 
30. Телчаровъ д-ръ Любенъ 
31. • 
32. Херманъ 

111, Оnисания 
33. Вишневски Г. К. 
34. Гюлемезовъ Г. 
35. Икономовъ Асенъ 
36. Карuвъ В. 
37. Казакъ д-ръ П. Х. 
38. Косговъ Л. Ст. 
39. Поповъ Снфанъ 
40. Тахауеръ Бо,1ес11авъ 

IV. Художествени 
41. в. 
4'2. в. 
43 Захариевъ проф. В. 
44. Ивановъ Н. Ивановъ 
45. Каралийчевъ Анrелъ 
46. Пантелеевъ Димитъръ 
47. Поповъ Стефанъ 
48. • 
49. Савовъ Г. 

V. Идеологични 
50. делирадевъ Павелъ 
51. Захариевъ проф В. 
52. Ковачевски д-ръ Божко 
53. Попивановъ д-ръ Иванъ 

Освещаване на хижа .Бузлуджа• • · 
- Културно влияние 11а природата върху човtка 
- Заслонътъ .Юмр:у~чалъ" • · · · · 
- Освещаване хижа Ер-кюприя 
- Защита на родната прироаа • 
- Туристическа стопанска дейность 
- Дtлото на бъ11rарс1<ит1; туристи 

Пр,·дъ конгреса на Асоцияцията 

Нашата мощь . · · · · · · 

Коледа въ Рила 
зи ... е въ Пирина 
Езерната планина· 

- Пиринъ 
- Долината на Искроветt 
- Зиме по върх1.,ве11; на Рила· 
- 1 ри четирихиляпиици 
- Изъ Карпатитt. , • 
- Изъ юлийскит1; Алпи 
- 1-'азrрадскит1; текета · 
- Пазар-дере 

Пирински дни · 
Изъ А.,и-ботушъ 
Неrой , • • · 
На Монте Роза 
По хребетитt на Рила· 
Рилски дни • • · • · 
Великдень въ Рила · • 

- Северната стена на Ел-тепе 
Снtжна есень на Юмрукчалъ 

- Въ царството на Монбланъ 
Олимnъ • · • · 
Изъ Странджа планина· 

Легендата за Издремецъ 
Картини изъ природата 
Осогово 
Карлъкъ 
Неврокопъ 
Банско · • 
Върховет1; на земята 
Пиринскиятъ масивъ 

Гората • • · · • 
Писма отъ планината 
Пиринъ и Банско • 
Подиръ облацит1; изъ Пирина 

- Родина · · · · · • · • · 

. \ ~ 

. - Кутътъ къмъ българската планина 

- П11анини11; на България 
- Мелникъ · · · · · · 

Нова година въ планината 

Къмъ планинитt · · · · · 
Планинарска организация ли е Б. Т. С. 
Планина!)ство и туризъмъ 

- Духътъ на планинарството 

,. 

стр. 

305 
145 
308 
307 

4,1 
29~ 

81 
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34~ 
54 

203 
277 

61 
105 

10 
94 

289 
349 
161 
200 
207 
114 
282 

5 
45 
89 

194 
333 
49 

273 
110 

17 
304 
165 
154 
309 
188 
117 
187 

100 
338 
191 
189 
149 
125 
231 
286 
14 

23 
173 
64 

172 

357 



54. Поповъ Стефанъ - Туристи и планичари 212 
55. Радевъ Василъ - Планинарство и туризъмъ 129 
56. Телчаровъ д-ръ Любенъ - Планината и планинаритв 210 
57. Христовъ Христо - Красотата и туризма , · 267 
58. Шаранковъ д-ръ Емануилъ - За планината 68 
59. Границит1, между планинарството и туризма 209 

VI. Научни 
60. Георrиевъ Ст. l еорrи 
61. Клисаровъ Георги 
62. Попивановъ д-ръ Иванъ 
63. Радославовъ Александъръ 
64. Телчаровъ д-ръ Любенъ 

VJI. Преводни 
65. Броксъ Хелмутъ 
66. Ламмеръ Гвидо Ойrенъ 
67. Майеръ Оскаръ Ерихъ 
68. Савовъ r. 
69. 
70. • • 
71. Ташковъ Серrи 
72. • • 

VIII. Алпийски писатели 
73. Поповъ Стефанъ 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
IХ.Разяи 

79 Божиновъ Ив. Никола 
80 Галчевъ Никола 
81. Икономовъ Лазаръ 
82. Клисаровъ Георги 
83. Ковачевски д-рь Божко 
84. • • 
85. Криrовски Вл. 
86. Лутонски Ал. 
87. • 
88. Монеджико"ва А. 
89. Петковъ проф. д-ръ Ст. 
90. Пантелеевъ Димитъръ 
91. Поповъ Стефанъ 
92. Редакционна 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. • 
99. Стамовъ д-ръ Борисъ 

100. Стоичковъ Божид:~ръ 
101. Томиншекъ д-ръ йосипъ 
102. • • • 
Х. Книжнина 
103. Божиновъ Ив. Никола 
104. Георrиевъ Ст. Георги 
105 Делирадевъ Павелъ 
106. 
107. 

108. 

358 

Картоrрафната изложба и нашето планинарство 
Планинска страна ли е България? 

- Туризъмъ и хранене , , 
Високопланински uв1,тя · 

- Медицина и планинарство 

- Завладяването на Матерхорнъ 

На върха , · · • · • · · 
- Малцината, Монсъ идеалисъ , 
- Трагедията на Нанrа Парбатъ 
- 150 години планинарство • · 
- Злополуката на Айrеръ • • · 

Победата надъ Гр11нъ Жоресъ 
Първиятъ планински излетъ (разказъ) 

Оскаръ Ерихъ Майеръ • 
Ойrенъ Гвидо Ламмеръ 
Хайнрихъ Пфаннлъ 
Карлъ Блодиrъ • 
Ото Ампфереръ 
Францъ Ниберлъ 

312 
42 

317 
157 
25 

167 
57 
19 
58 

261 
3i5 

20 
352 

31 
70 

134 
175 
219 
319 

Планинска фотография , , , , , • , • • 177,217 
Славянски туризмъ , , , , 225 
Пиринъ Ви чака! • • , • , , 185 

- Имената ю1 бълrарскит1, планини 122 
- Алеко и туристит1\ • • • · 164 
- 2'i години юношески туризмъ 186 

Полското Татранск.о д·RО 242 
Чехословенскитв планини 253 
Клубъ на чехословашкитв туристи 257 
Опознай България ! , • , , 266 

- Изъ съюза за защита на род11ата природа 35 
- Иванъ Вазовъ и бъпrарскит1, . планищ1 288 
- 25 години мюнхенски алпийски музей 346 
- По случай промi,ната l 

600 години на планинарството 104 
Съюзниятъ съборъ 226 
Новиятъ пжть , • , · · · 265 
ЕRерестъ: 1936 • , • • • • 301 

- Общата художествена изложба и планинарството 302 
Краятъ • • • • • • , · • • 329 

- Планинската спасителна служба 270 
- Обща планинарска техника 132 
- Планинит1, на Югославия • 245 
- Съюзъ на планинарскит1, д-ва въ Югославия 248 

- Планинска фотография - Карастояновъ · 323 
- Какъ се чете топографска карта - Мирски 355 
- Якоруда-Разложко - Филиповъ · • • · 139 
- Мъртвиn градове - Велковъ , • · • • 140 

Извори за и.сторията на географията на нашит'!, 
градове - Миковъ • • • • , • • • • • 141 

Гр. Дупница до освобождението - Меджидиевъ 141 



109. Делирадевъ Павелъ 
11 О. Поповъ Сава 

- Севлиево и севлиевско - С. Поповъ · · • • 325 
- Пояснения къмъ туристическата карта на Рила -

Делирадевъ • • • • • • . . . . , . , 79 
111. - България - Миковъ и Орманджиевъ 142 

- Погановскиятъ монастиръ - Миятевъ 183 112. 
113. • • 
114. Поповъ Стефанъ 

- България • • • . , • • . • 324 
- Младъ туристъ . • • • • . • • . 224 

115 ,, • - Известия на Бълг. Географ. Д-во • . 327 
- Въ планината - Арчисъ • . . • • 322 116. Стоичковъ Божидаръ 

117. Телчаровъ д-ръ Любенъ - Момичето отъ I Iиринъ - М. Волкинъ 356 

118. Бележки 
Б. Бележки 

- стр. стр. 2 (За зимния туризмъ), 39 (Необходимо 
обяснение),77(Намалени пжтувания),82 (Законъ 
за защита на родната природа), 83 (Още 
за ски-даll'ъка), 146 (Какво, Пампорово ли?), 
178 (Вестникарско невежество), 182 (Около 
една хижа), 269 (Конrресътъ на Асоцияция
та), 270 - инж. Куртъ Хурбстъ. 

119. Съюзенъ животъ - стр.стр.3,84,85, 147.187,221, 222,227,270,271,330,331. 
120. Юлоновъ животъ 

121. Вести изъ чужбина 

122. Получени списания 

- стр. стр. 3, 4, 37, 78, 85, 86, 87, 88, 137, 148, 
222, 270, 271, 272. 

- стр. стр. 37, 42, 43, 44, 80, 137, 138, 180, 181, 
182, 184, 223, 228, 321, 322, 332, 348. 

- стр. стр. 38, 80, 144, 184, 224, 264, 328, 332, 356. 

В. Снимки 
З а б е л е ж к а. Отбелязани еж само по-голtмитt снимки - на две колони. 

1. Мальовица, Ранна зима - Вл. Загоровъ • 
2. Кабулъ, връхъ . - Н. Миронски • 
3. Римфишхорнъ иАлалинхорнъ- Б. Иордановъ 
4. Шрекхорнъ 
5. Зимна пtсень въ гората 
6. Гранъ ЖорасъиледникаЛешо- Д-ръ Л. Телчаровъ 
7. Орловецъ, връхъ - В. Ненковъ 
8. Свtтътъ на Рила - М. Кръшнякъ 
9. Манчу, Rръхъ 

10. Блетиеръ, групата съ лед-
ника Нантиьонъ - Д-ръ Л. Телчаровъ 

11. Нанга Парбатъ, върховото било 
12. По рж.ба - Л-ръ Л. Телчаровъ 
13. Високо горе - Н. Миронски 
14. Сина"я, ранна пролtть - Д-ръ Ив. Боровъ 
15. Яломица, долината 
16. Омулъ. връхъ 
17. Соколецъ, зимно слънце Н. U. В. Пр~:нцъ Кирилъ 
18. Чамъ-кория, зима - М. Кръшнякъ , , , , 
19. Бучечъ, групата на Карпатитt 
20. Кангчендзьонга, връхъ 
21. Планинската родина Н. Ив. Божиновъ 
22. Широка-лжка - Д-ръ Ив. Попив~новъ 
23. Високопланински цвtтя (8) 
·24, Дупнишка Рила, пролtть 
25. Триглавъ връхъ 
26. Газей и Стражитt 
27. Влахинско езеро 
28. Банско, улица 

- Н. Миронски 

- Ив, Ивановъ , , , , 
- Д-ръ Ив. Попивановъ 

29. Стражитt - Н. Миронски 
30. Дженгалъ, връхъ - Г. Клисаровъ 
31. Пиринъ, централенъ - Н. Ив. Божиновъ 
32. Баюва дупка - Г. Клисаровъ 
33. Бtли Искъръ - В. Ненковъ 
34 Стара планина (аероснимка) 

5 
7 

10 
12 
14 
20 
46 
47 
48 

50 
58 
89 
90 
94 
96 
98 

100 
101 
116 
117 
149 
154 

157-160 
161 
163 
190 
191 
193 
201 
203 
205 
206 
231 
332 

359 



35. Урдино езеро - Рила - В. Ненкnвъ 
36. Родо11итt, морето - Н. Ив. Божиновъ 
37. Пиринъ: rр11нитенъ дi;лъ - К. х. Радоновъ 
38. Пиринъ: рж.бътъ (аероснимка) 
39. Високи-т't Татри - УминоRичъ 
40. Закоnане - Т. Зволински 
41. Триглавъ - Я. Скерлепъ 
42. дурмиторъ - Сусичъ • . 
43. Безимни връхъ 
44. Краисничка планина 
45. Низки Татри - Лу;онски 
46. Низки Татри: Думбиеръ 
47 Три копи 
48 Високи Татри: Стръбско плезо-
49. Седло ваха 
50. • • Триуметалъ 
51. Сколионъ, връхъ - Д-р.;: Л. Телчаровъ 
52. Олимnъ, южнитв върхове 
53. Ел-тепе и Куrела (аероснимка) 
54. Превалътъ - Вл. Георгиевъ 
55. Рила - къмъ Попова шапка -
56. • • 
57. Монте Роза 
58. Ледникътъ Лисъ - Д-ръ Т. Смtдовски 
59. Мелникъ 
60. Триr лавъ 
61. " , северна стена 
62. Еверестъ 
63-64 Юмрукчалъ, пръвъ снtгъ - Д-ръ Л. Телчаровъ 
65. Юмрvкчалъ, заслона - Д-ръ Л. Телчаровъ 
65. На Витоша е валtло - Н." Ив. Божиновъ 
66-69. Рила, снtжно uарство - Н. Миронскн 

Други 116 снимки въ текста 

Г. Рисунни и сници 
1. Лtтенъ следобtдъ въ Искро-

ветt - Мипа Ивановъ 
2. Село Маджаре 
3, Лtтенъ день въ долината 
4. Село Маджаре 
5 Групата Блетиеръ - н."Мирон~ки 
6. Н11нrа Парбатъ - • 
7. Маунтъ Еверестъ • • 
S. з~ме по върховетt на Рила - Мина Ивановъ 
9. Тодоринъ връхъ - Ив. _Тричковъ 

10. Черепишъ - Райко Алексиевъ 
11 Ilейсажъ - Б. Деневъ · 
12. Пиринъ - И. Гешевъ 
Други 10 рисунки и скици въ текста 

Д. Приложения 
1. Зима надъ Пиринъ (снимка) - Ник. Ив. Божиновъ 
2. Връхъ Орловецъ - Рила 

(снимка) - В. Ненковъ · • · · 
3. Витоша (акварелъ) - Ат. Михо~ъ · · · • 
4. Зимно слънце (снимка) - Н. Ц. В . Принuъ Кирилъ 
5. Сн1;rъ и слънце (снимка) - Ник. Ив. Божиновъ • 
6. Мусал11 (аkварелъ) - Проф. В. з~хариевъ 
7. Пролtтьвъпланината(снимка)- Ник. Ив. &жиновъ 
8. Пиринъ (снимка) .,. • " 
9. Планинска красота (акварелъ)- Конст. Щъркеловъ 

10 Есень въ полето (снимка) - Ник. Ив. Божиновъ 
11. Есень въ планината (снимка) - Йосифъ Шнитеръ 
12. Зима (снимка) - Н. Ц. В. Прин11ъ Кирилъ 
13. Цвtтни корици: Пиринъ - Константинъ Щъркеловъ 
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