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НОВА ГОДИНА 

Въ нощьта срещу Нова година, въ 
дома си, въ планинскитt хижи, навсtкж
де, всtки отъ насъ ще изпрати съ въз
дишка на облекчение старата, изтъркана 
и овех'тяла година и съ надежда и упо

вание, нераздtлни спжтници на всtко 
сърдце и разумъ, ще посрещне новата, 

очаквайки отъ нея да се приближи до 
сбждването на своитt лични и обществе
ни цели, на които се е ·обрекълъ като 
човtкъ и като гражданинъ. 

Въ тази новогодишна молитва нека 
всtки отъ насъ спомене и дtлото на 
бълrарския туризъмъ и да прибави сво
ето обещание къмъ обета на мнозина 
други, че още по-вtрно и по-преданно 
ще сJiужи на високото си предназначение 

да бжде приятеJiь на планината и дея. 
теJrь въ организация'та на нейнитt прия
тели. 

Дtлото на бъJiгарския туризъмъ, до 
пъJiното си преуспtване има още нужда 
отъ усилията на всички доброволни дей
ци, за да постигне всичкитt задачи, кои
то си е предначертало. Скромната слава
съзнанието за изпълненъ дъJiгъ - която 

дейностьта ни въ Съюза и за планината 
носи, нека бlriдe още по-засJiужена презъ 
настоящата 1937 година! 

Нова година - двадесеть · и девета! _:_ 
започва и списанието ни „Български ту
ристъ" Нека се прибJiижимъ още по
усърдно и съ обичь къмъ него, за да го 
издигнемъ на висотата, която би съот
ветствувала на нашитt преживtвания въ 
ПJiанината. И нека не забравяме, че ре
дакторътъ на списанието ни е редзкторъ 

за да го подрежда и издава, а не и да го 

изписва съ сънувани и несънувани псев

доними. _Ако в1.:tки съюзенъ членъ :и 
постави задачата поне веднажъ презъ го

дината да напише нtщичко и го пратн 
въ редакцията, тогава то ще бжде наше 
общо списание, което съ имена'та на вси
чки ще говори на всички ни· за щастливи 

планински дни. 

Да ни е честита Новата Година, и Ко
леда, и всички дни, когато съ трептящо 
отъ ,радость сърдце ще се срещаме Вп 

ПJ1аш1Ната и ще си размtняме нашето 
ПJНШИНСКО 

. Здравей! 
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МАЛКО ЕЗИКОЗНАНИЕ 

ПЛАНИНЦИ И ПЛАНИНАРИ. 

Думата планинарство се наложи вече 
въ нашитt срtди. Презъ конгресни и из. 
вънконгресни спорове, презъ литератур

ни и уставни доказателства дали отъ на

чалото си или отъ последнитt години 
Б.Т.С. е билъ планинарска организация, 
това не е важно: планинарството се на

ложи не само като дума, но и като поня

тие - сега то изразява едно ясно и оп

редtлено 01ношение къмъ планината. 
Спороветt по него ще замлъкнатъ. 

Остава, обаче, единъ въпросъ изъ об
ластьта на езикознанието и нашата тер

минология откритъ, за кой'I'о тука пра
вимъ само едно предложение, безъ да 
обвързваме никого съ него: 

Дали планинарьтъ и туристътъ еж ед
но и сжщо нtщо или еж различни и ако 
да, по какво, сега нека оставимъ на стра

на. Да приемемъ даже, че туристътъ и 
планинарьтъ еж едно и сжщо нtщо и че: 
за напредъ подъ планинари ще: разбира:щ 
всички туристи. Кое е, обаче, правилно 
като терминъ: 

планинарь или планинецъ? 

Не претендирамъ да съмъ следвалъ 
филология, а и да претендирамъ - не 
съмъ, но струва ми се, че между дветt 
думи има сжществена разлика. Ако тази 
разлика, която изтъквамъ по-долу се 

приеме отъ всички, задачата ни се улес

нява. 

Въ планината има два вида хора: които 
си живtятъ тамъ и нtматъ понятие отъ 
идеята за планината, а за които тя е са

мо теренъ, мtсто за прехрана, пасбище 
и каквото щете. Това еж овчари, дърва. 
ри, селяни отъ планински и подпланински 

села, накжсо: всички, които си иматъ нt

кава работа въ планината и които оти
ватъ заради тази работа тамъ, безъ да 
обръщатъ никакво внимание на самата 
планина. 

Отъ друга страна, има хора - и това 
сме ние - които отъ градоветt се нади-

гаме и отиваме въ планинитt, заради са
митt тtхъ. 

Разликата е ясна. Тя безъ дРуго трt
б'ва да се изрази въ езиковнитt означе
hИя: езикътъ трtбва да ни даде възмож
ность да различаваме еднитt отъ дРУ· 
гитt. 
Азъ предлагамъ - безъ да претенди

рамъ, че съ ·юва поставямъ на съответ

нитt две различни понятия точно отго
ворящитt спор1:.дъ науката на езика на
звания - да наричаме съ словото плани

нецъ всtки, който си има работа изъ 
пл;шината и на който тя служи за нtка
ква ,обикновена цель: прехрана, занаятъ, 
даже човtшки видъ - за подчертаване 
напр. разликата между планинцитt отъ 
до,шнцитt като войници, като характе
ри, темпераменти и пр. 

Отъ друга страна, да наричаме съ 
думата планинарь всtки, който отъ чи
сто духовна потрtба отива въ план;ш.1-
та, безразлично за спортъ, съзерцание, 
духов1ю преживtване и пр. 

Грtшката да смtсвамъ тtзи две ду
ми (само като думи, но не и като поня

тия!) съмъ правилъ и азъ. Считамъ, оба
че, че ние трtбва да вървимъ . къмъ изя
сняване и осъвършенстване на нашата 

терминология и затова предлагамъ да с::: 

условимъ за горната разлика. На плани
нарь съответствува повече планинарски 

съюзъ, планинарска дейность, планинар
ски моралъ. На планинецъ - повече пла
нинско село, планинска вода, планинс1<и 

пейсажъ и пр. Планинска хижа го счи
тамъ, обаче, по-правилно отъ планинар

ска, но планинарска техника, а не пла

нинска! 
Мнения по този въпросъ еж желани, 

но нека тt допринесатъ за изясняване на 

малката разлика, а не за нейното замъ· 
гляване. Ако моето предложение се при

еме, тогава запомнете ние сме плани

нари, а не планинци! 
Ст. Поповъ. 

На клоноветt, които и до днесъ не еж съобщили точния брой на абонатитt 
си за новата годишнина на списанието, настоящия брой се изпраща споредъ циф
рата на миналогодишнитt имъ абонати. 

Умоляватъ се тtзи клонове най-късно до 20. 1. 1937 да съобщятъ въ редак
цията окончателния брой на абонатитв си и евентуално поискатъ допълнителни или 
повърнатъ излишнитt книжки. 

Следъ тази дата редакцията не ще взима подъ внимание никакви закъснtли 
рекламации. 



ПОВРЪХНОСТНИ ОПИСАНИЯ 

Издизащиятъ въ Виена емеседмич
никъ за туристика и спортъ „Алгемай-
1-:е бергщайгеръ - цайтунгъ", въ броеве
т-в си отъ 30 октомврий насамъ пом-в
с.тва едно описание подъ названието 

,,Едно Пli'iтуване по Дунава", 01Ъ -:r. 
Хансъ Шишка, въ което Cli'i изложени 
впечатления отъ Пli'iтуването по бр-вго
вет-в на дунавскиrt държави вкл. и 
България. 

Извънредната способность на единъ 
палубенъ Пli'iтнмкъ да вижда задъ види
ШI;-в бр-вгове на една държава ц-влото 
неино етнографс1ю съдържание и исто
рическа ценность не жедаемъ да отка

жемъ на споменатия авторъ и неr:>вит-в 
описания не биха ни дади основание да 
се занимаваме с1, т-вхъ, ако не б-вха обра
зецъ на повърхностни и непровtр2ш1 

впечатления, съ които чужденцит-в оби

чзтъ следъ завръщането си да гоща

ватъ наивнит-в си и непросв-втени чита
тели из западъ. Впечатления, които за
с-вгатъ и насъ като българи и които не 
желаемъ да останатъ затова неопровер
гани. 

За да иматъ читателит1; ни предста~ 
ва за стойностьта на тия впечатления 
предаваме само т-взи отъ броевет-в № 
.N\, 707 и 708, зас-вгащи РОМЪНСКИЯ1Ъ и 
б'Елrарския народи, гдасящи дословно 
следното: 

„Едно истинско ср-вдно съсловие въ 
Ромъния липсва. Богатиятъ боляринъ е 
обсебилъ всички права за себе си и по
тиска нев-вжия селянинъ, както е въз
r,южно. Глупавъ, мързеливъ и суев-вренъ, 
ромънскиятъ селянинъ жив-ве само съ 
мамалига, дини и ракия. Ромънецътъ има 
не по-малко отъ 189 постни дни въ го
дин~.та, в-врва въ духове, вампири, джу
джета и други безсмислици, които му 
дрънка попътъ. Свещеницит-в Cli'i стре
~vятъ честно да хранятъ глупостьта и я 

поддържатъ у ромънит-в. Азъ прежи
в-вхъ веднажъ, какъ селянит-в въ Uарне. 
щи б-вха затворили т-вхния попъ въ пе
щера, защото ,отъ седмици не 61; ваJI'В· 
.110. Тамъ той тр-вбваше да измоли отъ 
Господа дъждъ. Следъ като дъждътъ 
ц-вди три дни не заваля, попътъ 6-в из
каранъ и битъ, следъ което ~ заваля. 
До к~.то ромънецътъ се реши да работи 
единъ часъ, тр-вбва да лежи съ часове на 
слънце и да дъвче мамалигата си въ бла
жепъ хайлазлъкъ. Чудовищната имъ не
чистота не дава възможность да се ви

ди красотата на рода имъ подъ мръсо

тията. и въ ВИСОКИТ'В KPli'iГOBe държа1Ъ 
малко на чистотата и 6-вльото на обле
чената съ коприна чокойка не отговарfl 

на скli'iпит-в горни дрехи по парижка мо

да. Колкото е красива ромънката на 
младини, толкова е грозна като вещица 

въ старостьта си. Седянинътъ жив-ве въ 
колибата си заедно съ своит-в говеда. 
Децата се см-всватъ съ евини, кучета, 
кокошки и овци по земята. Гребени, 
четки за зli'iби и сапунъ Cli'i непознати 
н-вща въ Р.омъния. Haкli'ico казано - азъ 
бихъ сравниJ1ъ живота на ромънския се
лянинъ съ този на дивацит-в отъ южни
т-в острови." 

Като предоставяме на ромънит-в да 
защитятъ нацията си, впеча·тденията 01Ъ 

които предадохме само като картина, 

ние идваме на описването на Бъдгария: 

,,~ългарит1; Cli'i отъ старъ татарски родъ 
конто се е см-всилъ съ сърбит-в. Бългэ
ринътъ е приятель на цв-втята и градн
нит-в, прилеженъ работникъ и съ това 
за неговия характеръ е казано почти 

всичко. Съпружеска измtна въ Б·ълrа. 
рия е почти непозната и койrо е обе
щалъ на едно момиче, че ще се ожени 

за него, може да го остави да чака и да 

са направн завещанието. Въ противо
в-всъ на ромънеца бъдгаринътъ стои ду
ховно много по-високо, макаръ и да не 

е честенъ к;э.то търговецъ, но като чо

·в-вкъ е чистъ, работливъ и нравственъ" . 
Като благ,одаримъ на автора за ком

плимептит-в, тр-вбва да отбележимъ, че по
;1обни Пli'iтни впечатления, въ които оч;1-
т-в оставатъ затворени за истинската 
култура и историческия подвиrъ на 

единъ народъ, Cli'i в-врни и ценни колко
то една нула. Добре ще направи г. Шиш
ка да прочете и прегледа Пli'iтнит-в впе
чатдения на западнит-в Пli'iтешественици 
отъ преди 100 години -- отъ тtхъ все 
може да научи н-вщо по-св-всно и по
вtрно. 

Ст. п: 

Бележки на Редакцията. Предвидъ об
стоятелството, че съюзниятъ календаръ 

за 1937 година 61; отпечатанъ въ ог

раниченъ тиражъ и една голtма часть 

съюзни членове не можаха да го полу. 

чатъ, поради исказани желания, Редак

цията реши да повтори снимкит-в на 

календаря :ъответно въ раздичпит-в брр

еве на списанието. 

:; 



СЪЮЗЕНЪ ЖИВОТЪ 

Ц. н-во на Съюза е започнало систе
матични посещения на клоноветt, при
дружени съ сказки. Съюзниятъ подпред
седатель К. Кировъ, е посетилъ досега 
клоноветt въ Луковитъ и Плtвенъ гдето 
е изнесъ.~ъ отлично посетени сказки. По

сещенюrта ще продължатъ. 

Издадениятъ отъ Съюза за първи 
пжть l(алендаръ се посрещна неочаква

но добре отъ всички срtди. Само за 
единъ месецъ, отъ излизането му до от

печатването на настоящата книжка, цt

лото изд::~ние на календаря е пласирано 

и оставатъ много искания неу довлетво

рени. 

Зименъ задграниченъ излетъ на БТС. 

Ц. Н-во на Съю.за устройва прсзъ м. 
февру;1рий втория зименъ съюзенъ .зад
граннченъ излетъ. 06<:ктъ на излета този 
пжть еж авст.рийскитt Алпи (Тавритt) 
и Словеншитt Алпи (Триглавъ). Изле
тътъ е само .за ски-туристи. Маршрутъть 
на излета е приб.пизително следния: Со
фия - пжтуване съ влакъ презъ Бtл
градъ, ЗаrрLбъ, Любляна, Иесспице до 
Малницъ въ Аl)стрия - накачване вър
ховетt Анкогелъ и Зопнбликъ (3300 м.) 
- слизане въ курорта Бадгзщайнъ -
пжтуваые обратно до Моистрана - из
качване връхъ Триrлавъ и сли,ане въ 
Любляна - престой тамъ еднпъ ден!:> и 
шv.туване ,обратно презъ Загребъ и 
Бtлградъ .за София. Излетътъ е двана
десетодневенъ и разноскитt по с;ьщая 
еж и.зчислени на минималната сума 2500 
.'rева. Въ случай, че излетницитt жела
ятъ да се посещава и Мюнхенъ, ра.знос
китt се увеличаватъ ,ъ 1000: - Записва
ЕИЯ .за излета и всички сведения се по

.1учаватъ въ съю.зната канцелария, Со
фия. 

1{Л0НОВЪ1 ЖИВОТЪ 

„Родни балкани" - Варна 
Всички излети, обявени отъ клона (та

кива е имало п.резъ всичкитt празднични 
дни), еж реали.зирани съ голtмъ брой 
членове и гости. 

Завършенъ е първиятъ и най-тру. 
денъ етапъ по модерното каптиране на 

водата въ района на хижа1а ни. Пора
ди неблаг.оприятното време, декора
'тивната работа по постройката отло
жихме .за пролtтъта. 

На 30 ноемврий т. г., Тtхни Вели-
11ества Царьтъ и Царицата съ Нейно 
Височество Княгиня Евдокия и малката 
свита посетиха хижата ни и останаха 

много доволни отъ уредбата, чистотата и 
спретнатостьта на сжщата. 
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Издали сме окржжно до нашитt чле
нове по въпроса съ уреждането техни
ческитt мжчнотии, които се явяватъ 
понtкога при посещението на хижата 
отъ гости и плащанитt отъ тtхъ такс.1. 

Клонътъ подготвя усилено изнасянето 
на своята традиционна вечеринка, коя
то ще даде на 31 т. м. 

На 29 ноемврий т. г. клонътъ Юн-
долъ" отъ Б. Т. С. въ с. Л;;;джене:· Че
пинско е ималъ свето редовно годишно 

събрание. Председатещ,тъ е докладвалъ 
отчета из клона, отъ който е видно, че 

клонътъ е ималъ .завидна и.злетна и орга. 

пизационна дейность презъ 1935 г. Избра
но е ново настятелство съ председатель 

г. Боянъ М. Масларовъ; подпредседа
тель г. Петъръ Ив. Чарбовъ; секретарь
касиеръ Тодоръ Петровъ Джамбазовъ; 
домакинъ Борисъ Гешевъ; зав. излетитt 
Спасъ Хр. Спасовъ и за членове: Йор
данка Чорбова и Бърка Арнаудова. Кон
тролна ком:исия: председатель г. Недt!л
ко А. Шулевъ и членове: Драганъ Сте
фановъ и Сарафимъ Цинцевъ. 

Хар~анлийскиятъ клонъ „Родопи" отъ 
БТС на 27 т. м. урежда сказка на тема: 
,,Чувството на любовь къмъ природата" 
отъ г. д.ръ Д. Даскаловъ. 

На 6 януарий клонътъ урежда тради
ционната си .забава съ коледно дърво. 
Приходитъ отъ сказката и забавата еж 
.за залесяването, което клонътъ извър

шва системно и много резултатно, съ 

цель ца съ,даде туристичt.ски паркъ а·~ 

гrада. 

Севлиево. - Организационниять жи
Ботъ на Кадемлийци е интензивенъ и 

творчески, които въ лицето на дейната 
си управа приключватъ годината съ ro
Jitмъ активъ: Хижа „Росица - Мазалатъ" 
построена въ най-алпийската часть на 
Ст. Планина - масива Кадемлий Маза
латъ - е обзаведенэ много добре съ на
рове и легла за около 100 души. Хижата 
е отворена винаги и се обслужва отъ 
двама пазачи. При нея е уредена, съ по. 
пощъта н::~ Ц. М. И. второстепенна висо
копланинска , метеорологическа станция, 
която въ най-скоро време ще бжде свър
зана съ телефонъ. Маркирани еж пжте
китt .за хижа „Тжжа", до в. Кадем
лий и др. 
Обра.зувани еж фондове зз постройка 

на .заслони подъ в. Кадемлий при „Бъли· 
тt води" и подъ в. !Омрукъ-Чалъ при 
„Мариното кладенче", които ежедневно 
нарастватъ. Обра.зуванъ е и фондъ на
блюдателница Юмрукъ-Чалъ. 
СНРЪБНИ. Роднобалканци съобщаватъ 

за загубата на своя отличенъ членъ Ан
гелъ А. Пехливановъ. 



ВЕСТИ ИЗЪ ЧУЖБИНА. 

Приятна гръшка. Въ отпечатаната бр. 
8-9 на списанието книжовна бележка за 
книгата „Въ планината", отъ г. Егм. 
д'Арси е допусната една грtшка, върху 
която r. Арси любезно ни обръща вни
манието съ едно писмо, отъ което нау

чаваме, че r. председателыъ на междуна
родния Съюэъ на алпинисткитt органи
з:щии, не е 75 годишенъ, а само 50. По
добни rрtшки ще изправяме съ удовол

ствие. 

Познатиятъ вече и въ България а,1пи. 
нистъ В. Р. Р и к м е р с ъ - е отпеча
талъ въ най-го,1tмия сега германски 
вестникъ „Фьолкишеръ Беобахт~ръ", въ 
бран му отъ 20 ноемsрий т. г , Р .:rна ста
тия подъ заглавие „Висока България", 
въ която изк;~зва много ласкави думи за 

българскитt туристски организации. Из
в;~дки отъ тая статия, съдържаща ,,ще и 

орографията на Бъ.чгарш1, кuкто и лш·в-
1-!Икътъ му за пli'iтуванията въ t>ила и 
Пнринъ, предаваме въ настоящия брой. 

Конгресътъ на Съюза из плани:,зр

скитt, дружества въ Югославия се съ
стоялъ поезъ днитъ 5 и 6.XI. въ Сарз
tво. Пр11с1i'iтствували еж предстаsители 
н;~ всичкнт·в от дълни съюзи. Следъ од ,. 
бряване отчета на управата, конгресътъ 
е оешилъ да се започне издаването на 
съюзно списание за 1937 r., приелъ е за 
свой членъ планинарското д-во въ южна 
Сърбия (Скопие), а е отказалъ пр•1емане
то на д-вото „Морава" отъ Нишъ. Кон
rресътъ е решилъ да помоли миннстра 
на щюсвътата да разреши и уреди чле
нуването въ специални секции на уча
щата младежь, cli'iЩO се иска зак~нода
телна уредба на всички правни отноше
ния на пла1-мнарскитъ д-ва, като и уреж
дането пli'iтуването съ намаление по же
л·hзницитъ. 

Идущия конrресъ на Съюза ще се 
състои презъ 1937 год. въ Нови-Садъ. 

Изкачвания въ Абисиния. Завладъли· 
тъ Абнсиния италиянци, изглежда не ис
катъ да останатъ назадъ и въ планинар
ско отношение. Въ Абисиния има плани
ни и то много високи, които предлагатъ 
на планинаритъ славата на първо изкач
ване петхилядници - кой нъма да се 
заПli'iТИ къмъ тtхъ? 

Нъколко офицери и легионери о·тъ 

дивизията на черноризцитt „ 1. февру.1-
рий" cli'i и·зпълнили смъли п1:.рви изкач
вания на най-високитt върхове на стр_а
ната. На тъхъ се е удало изкачването 

на лежащата между Семиенъ и Темби
енъ планина Расъ Дашанъ, висока спо
редъ карта·та на авиатори 5000 метра. 

Изкзчването е извършено изъ А ,щаркай. 
Следъ четиридневенъ ходъ е билъ по. 
строе!iъ бивакъ на 4000 м. високия про
ходъ Дзшанъ, Kli'iдeтo презъ нощьта е 
имало студъ -10 градуса. Отъ тукъ 
италнянскитъ алпинисти еж изкачили 
всичкитъ деветь, покрити съ ледъ и 
снъrъ, върхове. 

Телефонъ въ планинитъ. Модернот::> 
сръдство на свързване- планинскитъ хи
жи съ телефонъ, особено благотварно 
при избъгване и уреждане на планински
тъ нещастия, добива все по-голъмо раз. 
нространение въ Алпитъ. Секцията Ми
л;~но на Италиянския Алпийски клубъ е 
снабдила напоследъкъ всичкитъ си хи
жи въ областыа Ортлеръ съ телефони и 
ги е свързала съ долината - една мре

жа отъ 27 клм., отъ които 20 клм. Cli'i на 
височина надъ 2700 до 3500 м. ! - така 
че 1 ъ представ.~1яватъ една затворена те
лефонна мрежа. Въ други хижи еж по-

. ставени малки безжични изпращачи и 
получатели по начинъ, че и отъ тамъ 

~югатъ да се водятъ разговори съ цъ
лата държапна мрежа. По ·този начинъ 
групата Ортлеръ е първата голtма ал
пийска група, изцъло снабдена съ теле
фонъ. 

Ръдъкъ юбилей. е отпразднувалъ Г. 
Пукъ. Преди 63 години той е изкачилъ 
като 22 r. юноша върха Гросrлокнеръ 
46-й подъ редъ. Навършилъ 85 годишна 
В'LЗр11сть, той о·тново е изкачилъ върха 
на 22 септемврий 1936 r. Въпръки напред
налата старость, изкачването е било съ
вършено деко за стареца и съ благо
дарность е виждалъ той своитъ любими 
планини. Що за планинарь е Пукъ, личи 
отъ ф;~кта, че презъ това лъто на 85 r. 
той е изкачv.лъ други 10 ?.лпийски вър
хове. 

На бащата на алпийския ски-спортъ, 
полк01шикъ Билrери, който загина нъ 
обичния му бълъ елементъ, бв п1Jста
венъ преди две години на мъстото на 
злополуката единъ простъ кръстъ. Сега 
неrовитъ почитатели Cli'i му изщ1гнали 

на височината Анхьое единъ хубавъ па
~1етникъ, отъ който се виждатъ почти 
цълата верига на австрийскитъ Алпи, зз 
чието зимно завладяване той е доприне
сълъ толкова много. 

Забраната на северната стена на Ай
геръ, издадена отъ швейцарскитъ канто
'нални власти (вж. списанието, ю1. 8-9, 
сто. 315 миналата год,ша) начиная отъ 
сръдата на ноем~рий е отмtнена и сте
нЕта е „свободна . 
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Ски-тренове. Друrитt държави ЧУ.J!!· 
ствуватъ все по-остро нуждата отъ про

паганда на туризма въ своитt страни и 
се мжчатъ съ най-различни срtдства да 
привлекатъ както чужденци, така и да 

раздвижатъ сънародницит·в си. 
Като отлично срtдст)Зо се е указало 

уреждането на специални ски-тренове, 

отъ които първиятъ е билъ пуснатъ ми-
1:алата година отъ полскитt желtзници. 
Презъ настоящата година сжщитъ пус
катъ два специални ски-трена, отъ които 

първиятъ по време на коледнитъ и ново
годишни праздници ще обиколи най
rолtмитt полски зимни центрове и мt
ста за ски (Краковъ - Криница - Зако
пане - BиcJfa - Краковъ - Варшава). 
Пжтницнтъ въ този тренъ ще иматъ 

следователно, възможностьта да прека

ратъ праздницитt въ планипитt и да по
сетятъ столицата на Полша. Разбира се 
ценитt на билетитt • еж кр:,йно редуци
рани. Тренътъ се състои отъ спални ва
гони„ ресторантенъ ваrо!-!ъ, ваrонъ-барь
дансинrъ съ кино, ваrонъ съ баня и ду
шове и фу.рrонъ за багажа и скитt. 

Единъ сравнително добъръ примtръ 
за подражание у насъ, който би доприне
сълъ по-голtма полза отколю}то орr1r:1-
налнитъ ски-данъци! 

Пtеща планина. Въ центъра на Сво
ичката планина, въ северна Чехия, се из. 

дига високия 535 м. връхъ Славичк~нъ. 
Въ обикновената базалтова купола н 1 

въь:,ха нtма па видъ нищо интересно. 
Интересно е, обаче, какъ върха е б.ыъ 
назованъ така. Славичкенъ или Слави
чекъ на чехски значи малко славейче. 
При извеетна посока .на вtтъра именно, 
особено вечерь, отъ върха звучатъ ,с
но и високо звуци, излизащи като че отъ 

орrанъ, което е дало името на тази пt
еща планина. 

Въ Швейцария има 60 ски-шанци, П.J 
една на всtки по-rолtмъ зименъ спор

·тенъ плацъ, изработени и признати отъ 
швейцарскют ски-съюзъ. Отъ тъхъ въ 
Бернския Оберландъ има най-много -
14, а най-малко въ Налисъ - 3, което по
казва кжде е повече развитъ спорта и 
кжде истинското зимно планинарство. 

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

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

На r. r. чиновницитt тримесечно изплащане 

Урежда всtки праздникъ и недtля излети съ 

автомобили до хвн1а Алено, Мусапа, Мапьовица, Заврачица и др. 

ТУРИСТИ И СПОРТИСТИ, 

за вашата екипировка търсете всичко оть 

БЪЛГАРСКА ТУРИСТИЧЕСКА КООПЕРАЦИЯ! 



. 

1. 

' 

' 

КНИЖНИНА 

Мусалла - П. Делирадевъ, 1936 
Последнитt. дни на изтичащата 1936 

rод. донесоха на българския туризъмъ 
единъ подаръкъ, който - и да бt.ше ос
таналъ едничекъ - щt.ше да изпъл
ни съ смисъль цt.лата година. 

Най-после, бълrарскиятъ планински 
първенецъ получи своята апология и Т;) 
отъ ржцетt.1 не на нt.кой другъ, а на самия 
Павелъ Делирадевъ. Неуморимиятъ- Де
лирадевъ - защото какъ иначе бихме 
могли да назовемъ неговата безкрайно 
ценна плодовитость - поднася на бъл
гарскитt. планинари монографията на 
рилския първенецъ, първата монография 
въобще на български връхъ. И кой 
друrъ връхъ, можеше да я заслужи 

освенъ Му сала? 
Да коментираме последната книжка 

на r. Делирадевъ за Мусала е излишно. 
Всt.ки, който е запознатъ съ неговото, 
посветено на българскитt. планини, твар· 
чества, даже и повърхностно, познава 

rолt.ма·та му любовь, която лъха отъ 
него къмъ планината, преданностьта, съ 

която той се отдава на задачата и при

вързаностьта му къмъ научната ИС'Тина, 

която издига и най-непретенциозната 'l'IY 
творба до научно проникновение. Tt. 
всичкитt. личатъ и въ спретнатата книж

ка Муса,1~ла и радватъ читателя, радватъ 

го много, защото незабе.JJt.зано, неусе·r,ю 
нашата планинарска литература се обо· 
гатява по начинъ, който прави честь на 
възрастьта и, както и на условията, 

всрt.дъ които се създава. И за това обо· 
rатяване, което прави всички ни гор

ди, имаме да блаrодаримъ тъй много на 
Павелъ Делирадевъ. 

За самото издание нt.ма както мноr;:> 
да rоворимъ. Върхътъ Мусалла е раз; 
гледанъ въ всички' отношения и таи 
възкръсва чрезъ перото на автора тъй, 
както и ние сме навикнали да го оби
чаме. Излишни ще бждатъ всички по· 
ложителнti критики, заслужени отъ нача
.,ю до край. Дветt. забел~жки, които си 
позволяваме да направимъ, не намаля
ват.. съ нищо С'Тойностьта имъ. 
На първо мt.сто и безъ това малкото 

илюстрации можеха да бждатъ много по
добре отпечатани. Не би ли желалъ да се 
убеди г. Делирадевъ, колко много гу
бятъ неrовнтt. издания отъ липсата на 
художествени илюстрации? Въ сжщность 
,'!ИПсва една снимка на цt.лия върхъ Му
салла, 1юято да даде картинно изобра· 
;кение на нарисувания връхъ. 

На второ мt.сто, една малка факти
ческа погрt.шка. Тщюлитt. (стр. 24) не еж 
отдt.лна планина и въобще не еж пла-

нина. Тпролъ се нарича цt.лата зем;~ 
( d а s L а n d Т i r о 1 ), а планини т t, 
въ нея еж часть отъ Източнитt. австрий
ски Алпи. Самиятъ Гросглокнеръ е най
високия връхъ на Високитt. Таври и ие 
може да се степенува между европей. 

скнтt. върхове, защото има само каче
ството, следъ загубата на Ортлеръ, да · 
бжде най-високия нt.мски върхъ. 

Че всt.ки културенъ туристъ ще се 
снабди съ „Мусалла", въ това не само 
го съветваме, но сме и убедени. 

Ст. П. 

Календари. Д-ръ Вл. Христовъ -
Астрономиченъ календаръ за 1937 гад. 
Комитетътъ на наблюдателницата Му
салла е направилъ второ издание на гор

ния календаръ. Календарътъ съдържа 
всички необх;одими данни за отдt.лнитt. 
религиозни календари, таблици по день 
на изrрt.ванията и залt.званията на слън
цето и луната съ допълнитеJша таблица 
на корекцията за отдt.лнитt. градове 
спрt.мо София, сведения за планетитt. и 
затъмненията презъ 1937 rод. Календа
рътъ би направилъ добри услуги на всич
ки планинари. Цена 8 лева. 

Календаръ на Държавната печатница. 
Миналогодишната инициатива и тази го
дина е повторена въ единъ видъ, който 

прави честь не само на българската пе
чатарска техника, но и въобще на чув
ството ни за красотата на българската 

природа. КаJТендарътъ е съ 70 снимки ме
денъ м~чатъ (повечето отъ М. Кръшнякъ 
Б. Карастояновъ и Г. Пасковъ) и много 
акварели (трицвt.тни и офсетъ) отъ К. 
Щъркеловъ. Колко·то и наредбата и тех
никата на подреждането на календаря да 

търпятъ нt.кои забележки, общо взето 
не можемъ да не се въздържимъ да из

кажемъ възхищещнието си отъ цt.лото 
издание и да го посочимъ като причина 

на основателна гордость и радость. Поз. 
дравляваме уредницитt. му и прибавяме 
само малката забележка, че ако форма
тътъ бt. по-малъкъ, може би, и сега ви
соката му цена щt.ше да бжде по-до
стжпна. 

Алпийски календари. Отъ нt.колко 
години вече у насъ се доставятъ и до

биватъ все по-голt.мо разпространение 
алпийскитt. каJiендари: хубави, художе
ствени издания съ подбрани снимки отъ 
r,ланинитt. и живота въ тt.хъ. Най-из
вестнитt. нt.мски календри бt.ха и си 
оставатъ Spemanns и Blodig's Alpen
kalender, които бихме п р е пор .ж ч а ли 
на всъкfl желающъ да украси дома си съ 
илюстрации отъ алпийския свt.тъ. 
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СПИСАНИЯ 

,,Планщ1ски вестникъ", бр. 12, деке\1-
врий 1936 г. съдържа: Я. Млакаръ -
Спомени; Д-.ръ Ф. Огринъ - Върховетi, 
на Връхнишкит1; планнни; И. Вестеръ -
Х. Фрайеръ на Мангрту; Ал. Спиридовъ 
- Пресилено катерене; Вести и книж
нина. 

Хърватски планинарь, ноемврий: Проф. 
Джиромета - На Цвршничи пла;~ина; И. 
Плачекъ - Отъ Сушакъ до Сараево; 
д-ръ М. Пражичъ - Какъ се брани пла
нинарство'!'о; М. Манчъ - Гросrлокнеръ; 
Вести. 

ПосJiедната книжка, декемврий отъ 
1936 г. съдържа: С. Врдолякъ - На Лю
томъ Камену; д-ръ й. ФJiиrеръ - Зиме 
въ доJiината Дива Грабовица; П. Л. Ро
ки - Камешница планина; CJI. Шаг,овацъ 
- Съ четка и боя на ВеJiебитъ; Ст. Вато
вецъ - На Дурмиторъ; Вести. 

Вестникъ на клуба на Чехословашкит1; 
алпинисти, бр. 6, ноемврий-декемврий 
1936: Л. ЩибраJiъ - Доломититъ; Д-ръ 
Ж. Гелнеръ - Лошо време; И. Шимко -
На с1Бщото Blfiжe; Вести и книжнина. 

Известия на Г. А. А. С., декемврий 
1936 г. Книжката е посветена на 50 го
дишнината на председателя на Алпен
ферайна Р. Ф. Клебе,'!сберrъ съ статии 
отъ П. Дингелакеръ, Д-ръ Ото Шуто
витсъ, проф. д-ръ А. Пенкъ, освенъ това: 
25 години АJiпийски музей - М. Рореръ; 
13 декемврий 1916 г. на Южнотиролския 
фронтъ - Р. ф. Клебелсбергъ; Вести и 
книжнина. 

,,Деръ Бергщайгеръ", декемврий 19.36, 
кн. 3, год. VII, СIБЩО е посветило послед
ния си брой на Р. ф. Клебелсберrъ по 
случай . юбилея му. Книжката съдържа 
статии за юбиляра отъ Р. ф. Сидовъ, О. 
Щолцъ, Х. Ацванrеръ, К. Ф. Волфъ, Х. 
Кине, О. Ампферер':\,, А. U!перлихъ, Р. 
ф. Србикъ, а освенъ т1;хъ: П. Ашенбре
неръ - Второто изкачване на Кьонинг
шпице, северна стена; В . . Гадо,71а - Юri· 
сиятъ ски-завой; Ф. Партенкирхенъ -
Коледа въ Баварскнт1; планини; О. Ам· 
пфереръ - Първото изкачване на Гуг
.r.ия ди Брента; А. Дуригъ - Влияние на 
клима:rическитi, фактори въ планината; 
А. Дюреръ въ Южния Тиролъ; Бр. Зан
деръ - Иысбрукъ като геолоrична стан· 
ция; А. Пенкъ - Леденото езеро Св. 
Магдалена; Х. Хесъ - Изследвания на 
ледника Хинтсрайсъ; Много вести, прег
ледъ на алпийската литература за 1936 г., 
книжнина и разни. 

Оьстеррайхише Алпенцайтунгъ. св. 
J 176,. декемврий: М. Крютнеръ - Север-

s 

ната стена на Юнгфрау; Изле·тни сведе
ния и първи изкачвания; Вести и книж
нина. 

Дойче Алпенцайтунгъ, бр. 11, 1936 г.: 
В. Мерклъ - Северната стена на Грандъ 
Шармо; Х. Фишеръ - Доломнтитъ въ 
б1;ло; К. Волфъ - Алпийскитi, Пlfiтища; 
Фр. М. Партенкирхенъ - Въ планинска
та хижа; Е. Матиасъ - Ценность и кра
сота на ски-туризма; Вести. 

Дойче Алпенцайтунгъ. Хубавото н1;м
ско сш1саrше завършва годишнината си 

rъ отлично подредена декемврийска 

книжка, красена отъ картината на Х. Хо· 
динеръ - Матерхорнъ и имаща за съ
държание: П. Гайслеръ - Изкачването 
Hil Канъ Тенгри (7200 м.); Л. Кьогелъ -
З::~гадки на сн1;жната покривка; Р. Ха
нихъ - Мъглата; Х. Кунчеръ - Билото 
Бартъ въ Карвенделъ; Ф. Гайзеръ 
Небесната стълба въ Бергелъ; Вести и 
книжнина. 

Ла Монтанъ, No 283, ноемврий 1936: 
А. Шамсонъ - Егуалъ; А. Бурженъ -
Спелеологията на Девули; А. Батанчонъ 
- Ск~тi, въ високнтъ френски долини; 
Р. Маии - По северната стена на Капе
ранъ; Съюзна и секционна хроника. 

„Ла Монтанъ" приключва годишчината 
съ декемврийската книжка No 284, съ
държаща: П. Дало - Убе; Още за сте
пенитi,; А. Беленъ - Изкачвания въ 
Дюрдюра; М. Фурастие - Талтатъ по 
изт-очю\'Та страна; Ф. М. Лавале - Съ 
ски въ Дюрдюра; Вести. 

Ривиста Менсиле на Итал. Алпийски 
клубъ, ноемврий 1936 г.: А. Манарези -
Поменъ за Гвидо Рей; Инж. П. Жилионе 
- Въ Пиринеитi,; Въ групата на Гранъ 
Парздизъ; Инж. Ц. Вакчини - Радио
съобщения въ планинит1;; В. Таранова 

долината Бове въ Етна; Вести. 

Въ редакцията на списанието „Българ

ени туристъ" въ течение на цi,лата 1936 
година се получаваха въ зам1;на много 

български списания и вестнищ,1. Поради 

обстоятелтсвото, че редакцията отд1;ли 

. постояйна страница за съдържанието на 

пслуч:шанитi, чужди списания, по .~шпса 

нг. м1;сто пей не 61; възможно хроники

рането на вс1;ко получено българско спи

сс!ние нлн вестникъ. Като благодаримъ 

на т1;хнит1; редакции, ние ги молимъ да 

ни изпращатъ своитi, списания и вестни

ци и за напредъ. 



Зимна красота 



КОЛЕДНА ПРИКАЗКА 

ИВАНЪ ШЕХТОВЪ 

Излегнали се на припекъ, на южния 

склонъ на Орловеца, съ приятеля Б., 

мълчаливо пушимъ цигара следъ цигара. 

Свещенна тишина обгръща планината. 

Отъ време на време, като че ли носенъ 

на крилетi; на невидима фея, долита са

мо въчниятъ шумъ на Рилската рtка, 

която - хиляда и петстотинъ метра подъ 

насъ - блъсти, буйна и пънлива, като 

сребърна лента на ранното зимно слънце. 

Природата, упоена отъ ут,ринния часъ, 

ю1шана и милвана отъ нъжнитi; лжчи 

на изгръващето слънце, изглежда чаров

на. Тя кара душата на човъка да литне 

като волна птица и се понесе високо 

изъ ведрия лазуръ. Погледътъ би се 

омагьосалъ отъ чара на това южно утро, 

би се понесълъ надъ тъмнитi; гори, 

страховититi; и многоцвътни канари, 

бледосинитi; снъжни пръспи и нигде не 

би намърилъ покой въ този вълшебенъ 

лабиринтъ, изпълненъ съ толкова красо

та и разнообразие . . . 
Но нито чарътъ на утрото, нито ве

ликолепието и разнообразието на карти

ната предъ очитъ ни, пленяватъ нашитi; 

души. Нъщо ПО·СИЛНО, ПО·МОГЖЩО ГИ 

привлича. Презъ синкавия пушекъ на 

цигаритъ погледътъ е прикованъ отъ 

една точка. 

Единъ тi;сенъ, скалистъ ржбъ на югъ, 

между Злитъ улеи, свършващъ на края 

съ малка каменна площадка: малъкъ по

луостровъ, издигнатъ въ висиннтъ, за

граденъ съ бездъ&ни бездни 

Тамъ, на този малъкъ полуостровъ, 

бi; прикованъ като Прометея нашия по

гледъ и душата повторно изживъваше 

онова, kоето се случи нъкога 

Съ свъткавична бързина се нижатъ 

споменитъ предъ насъ. 

Бъ 6 януарий 1935 година. Надъ „мър
твия градъ" висН'Вше тежко и сиво олов

но небе, което убиваше всъка жива ба

гра и поглъщаше всъка сtнка въ без

крайната си мъртва т11шота. Хората се 

движеха като призраци изъ заснъженн

тi; улици, забулени отъ всъкидневното 

еднообразие. Ето спортната ни шейна и 

едрия конь, който дишайки тежко, бързо 

се провираше подъ снъжнитъ арки на 

бороветъ по шосето за Овнарско . . . 
Бавно напредвахме съ скитi;. Кристал

ниятъ снъгъ звънливо хрупкаше подъ 

тъхъ. Вътърътъ немилостиво шибаше 

.~щцата съ ледени камшици. 

Бъдни: вечеръ въ хижа Мальовица! 

- Радостно ни посрещна Зайчето съ 

група приятели. Коледна елха, веселие и 

какво ли не още, което може да се 

преживъе въ коледна хижа ... 
Коледа: спимъ до късно, после объдъ 

съ всички церемонии, тостове и благопо

желания, лакомства и питиета. Следъ 

объдъ на пжть за монастиря. 

Снъгъ·тъ е дълбокъ и пръхкавъ; ски

тъ затъватъ, напредваме бавно. Сибир

с11.и студъ, но потъ въ изобилие блика 

отъ насъ. Небето е покрито съ тежки си

ви облаци, които забулва·тъ върховетi;. 

Съ страшна сила вътърътъ духа по 

тъхъ, вдига цъли облаци снъгъ и го 

хвърля въ безднитъ. Наклонътъ става го

;~ъмъ; 1юридорътъ, по който изкачваме, 

се стеснява и употръбата на скитi; става 

невъзможна. Улеятъ с почти отвъсенъ -
съ трепетъ очакваме да бждемъ помете

ни отъ надвисналитъ надъ насъ преспи ... 
Съ мжка з~владъваме върха. Но ка

кво ,ш очаква тамъ? - Хаосъ! ... И ед
на велика радость, радость за победата! 

Часътъ е четири, следъ часъ се стъм

ва. Предпазливо се спускаме по тъсния 

и стръменъ улей къмъ Иглата. Снъгътъ 

по южния склонъ е малко по-неустой

чивъ. Кръстътъ на гроба на Спростра

новъ се мърка като сънка край насъ въ 

мъглата) събужда предчувствия и тм- · 

женъ споменъ за ранна смърть . . . 
Като призраци въ нощьта, предъ 

насъ заставатъ каменни кули, дворци на 

древни великани. Това еж Иглнтъ -
каменни колоси, които забиватъ остро-
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върхи чеJ1а съ страховити контури въ 

хаоса на li!Исиниri. Колко бледи и жалки 
изглеждахме въ тази зловеща ледена 

пустиня. 

Въ лt.во о'Гъ насъ се издиrатъ на

стръхналитt. стени на Иrлитi;, въ дt.сно 

- непристмпнитt. скали на рмба, а 

предъ насъ - заледения 15-метровъ 

праrъ на улея. 

На кмде? - се изправя въпроса -
безъ пикелъ, безъ вмже и безъ пирони? 

Всt.ки опитъ - това знаемъ - въ 

една о·тъ споменатитt. посоки е раввоси

ленъ на rибель. Единствено разрешение 

при наJIИчностьта на TOJIKOBa апетитни 

нt.ща. 

И сега започва оная страшна нощь, 

която ще остане неизличима въ паметьта 

за винаги . . . Оная безконечна нощь, 

обвита съ ледена мъгла, пронизвана отъ 

пискливия вой на вt.търа. Подъ надвис

налото надъ самитt. ни глави мжт,ю, 

тежко и непрогледно небе, нощьта из

глеждаше като море отъ тъмнина. 

Седимъ неподвижно, студътъ скова

ва ставитt. ни, зжбитt. тракатъ, а вътъ

ръ'Гъ носи остри, ледени игли и жестоко 

ги забива въ лицата ни и засипва всичко 

остава връщането '- обратниятъ пмть съ тt.хъ 

къмъ върха. 

Отново, стжпка по стмпка завлад·вва

ме скалистия дt.сенъ рмбъ на улея. Бав

но слиза'-'!е по каменистия му рмбъ, 

люшкани немилостиво отъ вt.търа. 

Часътъ е 5.30. Нощьта ,разгръща чер
ното си наметало и всичко потъва въ 

мракъ. Намираме се въ единъ захвър

ленъ въ висинитt. полуостровъ, заrра

денъ съ бездни. 

Спираме, вглеждаме се единъ въ дру

ги и поrледитt мълчаливо разбиратъ 

онова, което rордостьта ни забранява да 

кажемъ. 

Слагаме оржжиет,о предъ неизвест

ностьта на нощьта, поемайки въ сжщ

ность една много по-тежка и опасна бор

ба: нощувка на 2300 метра въ зю.ша 

нощь, която е разпуснала вихъра на 

всички свои демони! 

Примирено се приготвяме за вечеря, 

разчистваме cнtra, но вt.търътъ носи 

непрекмснато новъ. Коледна вечерь! -
нашата приемна, трапезария и спалня 

представлява една малка площадка отъ 

два квадратни метра на 2300 м. срt.дъ 

дивитi; зимни чертози на Рила. Вечерята 

е изпълнена съ огорчение и мжка: и бу

тилката конякъ е пръсната на части въ 

раницата. Дрехитt. и хлt.бътъ еж ни от

иt.нили този пмть и еж поели нашия 

коледенъ дt.J1ъ. Вечеря безъ настроение. 

Хлtбътъ, месото и всички провизии за

мръзнали - съ мжка се кжса·тъ части 

(,ТЪ тtхъ. Не МОЖ(МЪ YTOJIИ глада 
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Времето тече бавно, не - въобще не 

тече. Въ неговата неподвижность, лица

,а ни замръзватъ, хваща·тъ лед~на кора; 

челюститt. см сключени, не може да се 

говори. Изrубвамъ способностьта да ми

сля. 

Сладка дрt.мка налегна очитi; ми. 

Виждамъ се въ уютна топла стая, лежа 

на малка кушетка край пламтяща печка. 

Нt.каква сладка нt.ra се разлива по цt.

Jюто ми тi;ло иапитвамъ неземно 

блаженство. 

Сигурно, въ сжщото това време, ко

гато се унасяхъ на удобната кушетка, 

бt.лата смъ!)'ть е размахвала надь мене 

rолtмитt. си бt.лопухени крила и деб

нt.ла мига, когато ще грабне душата 

ми и съ нея ще хвръкне високо въ хао

са на тази злокобна нощь. 

Силната ржка на приятеля ми ме раз

друсва и върна отново къмъ действи

телностьта и живота. Печална действи

телность и печаленъ животъ ! 

Отворихъ очи, попипахъ cнtra, гла

вата, краката .... нима подлудявамъ? 
Навtрно бt.хъ бледенъ ка110 смърть, 

а студъ·тъ като желtзенъ свределъ се 

впиваше отъ сърдцето до мозъка. 

Дълга, дълга безконечна нощь, въ 

която ()ТЪ насъ бtха останали само два 

светящи погледа, които търсt.ха да от

криятъ полумрака на идващия день и 

идващия животъ . . . 
На другия день, следъ 4-часово спу

щане, спокойно пиехме въ уютната ки-



лия на отеца В. изгубения пай коледна на приказка - се връщаме къмъ дей-

рrкия и весело разказвахме случилото re 
н<.1 приятедитt монаси. Като че JIИ нищо 

,1с е било ... 

И последната цигара догаря. Това ни 

t:1ptcкa. Събуждаме се сякашъ отъ 

сънь и - повторно изживtли случилото 

се нtкога, което сега е само една 1(01ед-

ствителностьта. 

Слънцето бt се издигнало високо и 

силно прежуряше. Рtката подъ насъ още 

по-силно блtстtше и rлухиятъ и шумъ 

сдвамъ се дочуваше. Хвърлихме умо• 

ренъ, прощаленъ поrледъ къмъ „лоб· 

ното" мtсто и по североизточния улей се 

спуснахме къмъ хижата. 

ПОДЪ СНВЖНИТ'В ОЛТАРИ НА РИЛА 

ИВАНЪ Н. ИВАНОВЪ 

Предвtчнитt олтари на светата рил

ска земя отново еж посипани съ щедрия 

даръ на небето. Презъ дългитt бtли 

нощи, като въ древенъ храмъ цари таин

ствено безмълвие. Понtкоrа само, зли 

духове налитатъ и съ адския си вой пре

късватъ тишината на молитвения ч:1съ. 

Колко бледъ и невзраченъ 

налъ за насъ образа на Рила 

на бtлитt видения. Jltтната 

би оста

безъ чара 

омара и 

есеннитt багри не моrатъ да изчерпятъ 

величието и цtлостьта на исполинския и 

духъ. Далеко l)еразбранъ и непостиr

на1ъ би ос'таналъ той беаъ маrически

тt, свtтлнни, кристаJrнитt дворци и бt· 

,1итt олтари! 

Незабравими часове на съзерцание и 

изповtдь! Живиятъ споменъ за тtхъ ос

тава дълбоко скжтанъ въ Светая Све

тихъ на душата. Сивотата на дtлнич

ния животъ не го обезuвътява, безрзз

,'Iичието и душевната умора не го зали

чаватъ. 

Винаги, когато предъ взора ми се 

мърне силуета на далечна заснъжена 

планина, въ менъ възкръс1;1а спомена за 

една щастлива новогодишна вечерь. На 

пжть за Мусалла, само двамата съ дру

гаря С., нощьта ни срещна още въ на

чалото на гората надъ Царска Бистри

ца. Решението за излета дойде ненадей-

но, нt}1ахме на разпо.1Iожение 

даже ракети. Бtхме тръгнали 

на нtкаква сантиментална 

ски, нито 

едвали не 

разходка. 

Всичко бtше затрупано отъ новъ дъл

бокъ снtгъ. За дебелината и състояние

то му нtмахме вtрна представа почти 

до мосrчето, кждето пжтеката се пре

хвърля на отвъдния брtгъ. Надъ мост

чето нъмаше вече никаква пжтека, нито 

пъкъ личаха следитъ на другъ скитникъ, 

ималъ дързостьта да тръгне като насъ. 

Заровени до гърди въ рохкавия снъгъ, 

разбрахме още следъ първитъ стотина 

метра, че тази нощь не ще стиrнемъ въ 

J1алката уютна хижа. Пропаднахме презъ 

rл?.ва въ )1,ълбокитъ преспи, rилитt бър

зо ни напускаха. Още нtколко безплод

ни усн.,1ия и ние трtбваше да решимъ 

·-· да се върнемъ обратно или ... да 
останемъ и спимъ на снъrа. Тихата нощь 

и сребърниятъ ликъ на луната ни съблаз

ниха. Безъ много колебания, решихме да 

nстанемъ и посрещнемъ нова'та година 

~ъ последната дълбока яма, отъ която 

ов1алt.11итt ни тъла безъ друго не мо

жеха сега да излъзатъ. Надъ насъ бtше 

разперилъ клонитt си въ видъ на пок

ривъ единъ rрамаденъ клекъ. Спомнямъ 

си, че дълго се забавлявахме съ него, 

като го ласкаехме съ всевъзможни нъж

ности заради рtдкото му великодушие, 

което прояви въ . този случай. 

Съньтъ надвиваше на желанието ни, 

що годе да се наредимъ и посрещнемъ 

новата година. Следъ скромна вечеря, 

обвити добре въ одеялата, решихме да 

не упорствуваме повече на съня, да се 

подчинимъ, пъкъ каквото Боrъ даде ... 

tt 



Друrарьтъ ми бtше rоденикъ. Изказах-ь 

му новогодишни пожелания и въ полу

дрtмка го запитахъ не се ли упрtква 

за жестокостьта, която прояви съ този 

излетъ къмъ младото момиче. Чухъ 

следъ малко едно ;,не!' ... и после всич
ко утихна. 

Разбудихме се и двамата само нtкол

ко минути преди полунощь. Луната пре

валяше къмъ Орловитt скали. Ою~шана 

въ млtчна свtтлина, планината бtше 

станала съвсемъ тиха и безплътна. Въ 

ямата бtше достатъчно топло и уютно. 

Не стана нужда да се раздвижваме, по

напр·вrнахме само мускулитt си и ре

шихме да останемъ въ това положен·1е. 

Настжпи дванадесетиятъ часъ. Изка

захме си о·тново най-добри пожелания -
1ъй поне предвещаваше щастливи!( ни 

жребий презъ тази първа нощь. . 
Не стана нужда да rоворимъ повече. 

Унесенъ въ съзерцание, заrубихъ всич

ки усtщания, само чувствата избликна

ха съ необикновена, непозната сила. 

Имахъ чувството, че оставамъ съвсемъ 

самъ предъ свtтия олтаръ на нtкой 

храмъ, че наистина въ този храмъ жи

вtе вездесжщиятъ Боrъ, който всич1ю 

вижда и може. Бързо това чувство се 

замъни съ друго - като че JIИ всемоrж

щата сила се преля въ менъ. Започнахъ 
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съ една лекота да виждамъ и разбирамъ 

скрития животъ и сжщината на нъ

щата. Намирахъ много противоречия съ 

това, което знаехъ до сега, търсехъ чи

стата истина за себе си и околния миръ. 

Спомнямъ си, че отрекохъ даже бtлия 

цвътъ на снtга. И наистина, това не бt

ше цвtтътъ, когото възприемаме и мо

жемъ да мислимъ само върху отдtлни

тt предмети. Тукъ всичко бtше побъ

лtло - бtлотата плуваше надъ плани

ната, сжществувашtе отдtлн:о, сама: i 113а 
себе. Долавяхъ нtкаква странна връзка 

между всичко, което тогава ми въздей

ствуваше отъ околната природа и мина

лия ми животъ. Минаваха предъ менъ 

единъ следъ друrъ образитt на близки, 

почнтани или ненавиждани хора, разби

рахъ причинитъ и цената на много тtх

ни и мои постжпки, преживtхъ и прео

ценихъ всичко отново съ мi,рката на 

висша справедливость . . . 
Нощьта превали. Начена обрядътъ на 

великата мистерия. Невидима ржка раз

несе жертвения оrънь отъ връхъ на 

uръхъ. Блtсъкъть на царственитъ имъ 

корони ·отметна леденото покривало на 

нощьта. 

На пжть къмъ върха, предъ насъ се 

роди деньтъ съ стихийна воля за жи

вотъ и величие. 



СТАРЪ ИЗЛЕТЪ НА НОВА ГОДИНА 
ВАСИЛЪ А. РАДЕВЪ 

Бай Христо Пt.телътъ б-tше затво

рилъ здраво всички капаци по празор. 

цитt. на своето помt.щение въ Овнарско, 

бt.ше завъртt.лъ ключа на вра·тата и на

мt.рилъ за благоразумно да си слt.зе въ 

се.110, да посрt.ща новата година край 

булката. Нt.маше защо да му се сър

димъ, защото бt.хме на· единъ акълъ по 

разнообразията: той живt.еше на плани

ната, вt.чно самъ, срt.дъ тиши!Iата на 

Царското жилище, което пазеше - е, 

рекълъ човt.кътъ на този хубавъ празд

никъ да слt.зе при хората. А ние всt.ки

дневно се къпt.хме всрt.дъ еднообразие

то и безличието на града и праздникътъ 

искахме да си направимъ праздникъ 

всрt.дъ тишината и красотата на плани

ната. Всичкото rова добре - но преду

сещанията за топлата и уютна стаичка 

на бай Христа, за бумтящата печка и за 

вршция чай, за които презъ цt.лия дъ

,7!ъгъ пжть отъ Говедарци до Овнарско 

мисленно и тайно всt.ки единъ отъ насъ 

мечтаеше - останаха миражъ въ пусти

нята. И то въ каква пустиня: снt.жна и 

студена и съ много, много звезди, които 

никакъ не ни грt.еха. . . . 
Като се убедихме окончателно, че бай 

Христо не е добъръ хазаинъ, съставих-

11е короненъ съветъ за разрешение на 

положението; въ две направления: пър

во - какъ да излt.земъ изъ положение

т,о и второ - какъ да влt.земъ въ „апар

таментитt." на бай Христа: чрезъ взломъ 

презъ прозореца ли или насила презъ 

вратата. 

За насила презъ прозореца бt.хме 

силни и имахме добра опитность още 

отъ хижата Юмрукъ. Чалъ отпреди го

дина. Но не искахме да се повтаряме и за

това решихме този пжть да влt.земъ 

презъ прозореца. При това действие 

действително се дадоха по-малко жерт

ви: пострада малко единия отъ капаци-

1"В на прозореца и пукнатото на долния 

лt.въ край стъкло, което бt.ше доубито 

и премахнато, за да позволи на ржката 

да се пъхне и откачи куката. И после 

всичко се нареди: и печката забумтя, и 

чаятъ закипя, и трапезата се усмихна, и 

ние се усмихнахме и отморени. и весели, 

изтегнати на топлото легло, спокойно 

броехме звездитt. по ясното небе, което 

надничаше презъ прозореца. Сега то ни 

радваше, защото ни обещаваше единъ 

хубавъ новъ день, първия отъ новата 

година .. 
Така унесени въ приказки по „спо

мени мили и радость далечна" не сt.тих

ме когато на полунощь се изтърколи въ 

миналото бившата година и първитt. ми

нути на новата година, съ всичкитt. на

дежди, които тя ни носеше, ни погалиха 

по очитt., устремени въ стрелкитъ на 

будилника на бай Христо, докато устни

тt. ни пt.еха въ хоръ известната пt.сень 

отъ Янъ Кипура: 

,,Добре дошла; добре дошла, 

Годино нова : ... , . 
После си заспахме. 

На сутриньта съ радость установих

ме, че сме първитt. щастливци, при кои. 

то Новата година е дошла. Защото съ 

умиление посрt.щнахме свt.тлото утро 

въ този зименъ день вмt.сто въ седемь, 

още въ четири и половина часа. Будил

никътъ· на бай Христо Пt.тела билъ на

задъ съ два часа и половина. Нищо -
затова пъкъ ·тръгнахме къмъ върха точ

но на опредt.леното отъ по-рано време. 

Скоро се измъкнахме изъ широката 

долина на Черния Искъръ и поехме пжть 

въ лt.во, по хребетитt. на Прекорt.ка 

къмъ равното йончево езеро. Отъ пре

вала предъ първата рtка, докато отдъх

вахме отъ бързането да достигнемъ из

губеното отъ будилника на бай Христа 

време, тихо се радвахме на безбрежната 

красота, която ни обикаляше. Назадъ, 

долу въ високото и затворено отъ вър

ха на Царь Шишмана Искровско поле, 

иsъ пр ·:>зрачна сутришна низка омара -
като димъ - се червенt.еха покривитt. 

на малкитt. кжщички на тритt. планински 



ceJiцa. Отъ тьхъ на западъ поrJiедътъ 
rонtше нагоре по течението му Черния 

Искъръ изъ тъмното море отъ борови 

гори дори до ЗеJiения ридъ, Чомакъ

гьоJiъ и Еди-rьоJiъ. Къмъ изтокъ Попо

ва шапка и Лопушница вирнали студени 

чела къмъ небето, разсърдени сtкашъ 

отъ пренебрежението, че rи отминавах

ме и гонtхме други кржгQзори. И на

предъ, предъ насъ - по нашия пжть 

огръяни отъ слънцето дветъ пжпки на 

Рупитъ, които радостни ни чакаха. 

Прекосихме ръката, поехме втория 

хребетъ, скитъ ни возъха по върховетъ 

1н1 клека, който лътно време тукъ ни по

криваше, при Васильова поляна слtзохме 

на втората ръка и по нея бързо-бързо 

се отзовахме на йончевото езеро. Езе

ро? - Нищо подобно: една равнина, 

rвъжа, бtла поляна. Байчето въздъхна 

издълбоко, после стремглаво се спусна, 

-направи съ зигъ-загъ на скитt си нвко.л-

ко фигури, които о·тдалече запри.личаха 

на две голtми букви, подобно на Л и 

К и си спомни за топлото лtтно слънце 

и синьото кристално езеро, въ което се 

бtше кжпалъ заедно съ сжщитъ две 

букви. И мене ми стана мжчно - то ние 

хора·та винаги сме си маJiко опъки: все 

ни се иска '!'ова, което 'Нtмаме - лtтъ 

си въздишаме за „снtжната, бt11а плани

на", а зиме плачемъ за топлитt лtтни 

дни и прохладнитt води на езерото. 

Следъ като изкарахме единъ Кечъ

кянъ съ заледената първа „северна" 

стена подъ Рупитt, ние се надвесихме 

надъ изображението (портретъ въ бtло 

-- както казва художникътъ) на бив

шето (презъ лtтото) Страшно езеро. 

Отъ площадката надъ него, отъ кждето 

лtтt като пуснешъ камъкъ той пада 

право дoJiy и развълнува синитt му во

ди, сега предъ насъ Рупитt стояха из

правени въ ' небето, все така горди и 

страховити, каквито си rи знаем ь вина-

1 ·и. Само синьо никжде не СЕ. виждаше, 

водата бвше потънала нtкжде дъJiбоко 

подъ земята и бtла плащаница покрива

ше всичко, като въ нtкакъвъ чуденъ 

и омаенъ сънъ. Дори и ехото, което отъ 
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тукъ е така забавно, че те примамва и 

измамва, дали ти отсамъ не си ехото, а 

ехсто - ти: дори и ехото сега бtше сту

дено и бtло като снtгъ. 

Само дветt следи на скитъ една до 
друга нагоре къмъ върха бtха сега жи

виятъ изразъ на вtчния купнежъ къмъ 

вtчната тукъ красота. Ето, като Св. 

Францискъ както ход-1:.лъ по вълнит-1:. и 
ние прекосяваме вълни:т-в на страшното 

езеро по дебелия пластъ снtгъ надъ не

го и съ свити сърдца поемаме пжть по 

стената къмъ последния етапъ на наша

та цель - на първия день на Новата го

дина да поздравимъ небето отъ най-ху

бавата планина. 

Право да си кажа, да речешъ, че 

борбата съ пщшината бtше толкозъ 

трудна, колкото понtкога я описвать 

нtкои - не бtше. Все пакъ не лесно 

надвихме върха, но го надвихме. Предъ 

насъ блtсна въ цtлата си премtна ве

ликата Рила. Презъ Су-Чалъ, йозола и 

Шишмановци окото бtгаше къмъ Нал

бантъ, следваше по Грънчаръ, Суха

вапа, Манчо, Близнацитъ до гордия Му

rала. И надъ тая красота тишината н.а 

небето, смtсена съ глухата пtсень, коя

то една едва долиташе н-вкжде дълбоко 

<Jтъ долу, отъ Рилската р-1:.ка. И загубе

ниятъ камбаненъ звънъ на клепалото 

<'ТЪ стария монастиръ. 

Нали сте ходили на Рупитt? Тqгава 

с1наете. Гледайте сега: кжде лесно, кжде 

мжчно, кжде като хора, кжде не, минах

ме си ние Рупит-в единъ по единъ и се 

отзовахме на крайния връхъ въ лtво. 

Отъ тукъ тр-1:.бваше да се спуснем ь 

къмъ терасата на йончевото езеро, после 

{,ТЪ терасата къмъ езерото, отъ езерото 

надолу, въ Овнарско и т. н. - работа 

само за удоволствие и кефъ. 

Но ето, че тукъ Байчето се изхитри. 

Тъй като тр-1:.бваше да направимъ на 

стената тtлата си на ски, за да не му 

тежатъ истинскитt ски, Байчето реши да 

ги спусне сами, една по една да напра

вятъ пжть. Първа·та се отличи, изкара 

единъ хубав~ шусъ и съ красивъ теле

маркъ се възви на rиатото и спрt, уне -



сена съ погледъ къмъ Рупитt.. Втората, 

vбаче, съ всичката си сила се забл·ьс

ка между две никакви камъчета и напра

ви две християнин: едната часть на лt.во, 

:; другата на дt.сно и увеJiичи имуще

ството на Байчето на три ски. 

Нали сте се возили на ски? -
Ами на с т р о ш е н и ? Ако не 

сте, можете да попитате Байчето" какъ и 
за колко часа се тича отъ йончевото 

езеро до Овнарско - и то по тъмно . . . 

ВИСОКА 

Ра.3бира с.:, и това произшествие си 

~:маше смисъла: първо, защото за ком

пенсация за взлома и за строшеното 

стъкло на бай Христо Пt.тела му оста

l!Ихме за подпалки едни стр;:1шени ски 

(строшено за строшено) и второ - за

щото на 2. януар1;й сжщата Нова rодн

на Ьайчето си вървt.ше така лекичко -
,1екичко отъ Овнарско нащолу, махаше 

си ржце и подсвирkваше, докато на мене 

свирt.ха раменцата 

БЪЛГАРИЯ 

В. РИКМЕРЪ РИКМЕРСЪ 

Прискръбно е, когато срещит_t. между 

двама приятели еж затруднени. Ако пра

вимъ раз.шка между дt.лово и задушев

но приятелство, БъJirария безсъмнено е 

най-вt.рниятъ нашъ сърдеченъ приятель 

въ Европа. Въпрt.ки изгубената война, 

бълrарскиятъ народъ остана твърдо на 

наша страна, което рt.дко може да се 

отбележи за съдружници въ едно про

ваJiено предприятие. Но единъ дълъrъ 

пжть съ много паспортни граници спъва 

стопанската, а съ това и културна раз

мt.на. А именно въ тоя случай тъй добре 

биха се съчетали търговското съ лю

бовьта въ лицето на стопанския тури

зъмъ. Въ сравнение съ насъ, Българня 

е много, много бедна. Многото нt.мски 

турнтси въ съседнитt. намъ страни све

дочатъ, че все имаме още за отдt.ляне. 

Ржководството на нt.мската деятелность 

което не се спира предъ нищо, трt.бва 

да прокара, щото rолt.ма часть отъ на

шитt. пжтници да бжде напжтена къмъ 

България. Ще трt.бва да помогне и из

питаната готовность за жертви, защото 

се касае за приятель • въ нужда. 
На този, който копнt.е за непокжт

натость, но не може да отиде въ Огнена

земя или Мадагаскаръ, горещо мога да 

му препоржчамъ планинския свt.тъ на 

България. Тамъ той ще намt.ри нt.що 

като Тиролъ отъ преди сто години. Пре

ди всичко, обаче, той ще намt.ри тамъ 

единъ народъ отъ въодушевени плани

нари, който дружелюбно посреща всt.ка 

нt.мецъ, а особено нtмския планинарь. 

Бълrаритt. Ci'fi п_ървитt. източноевро

пейци, у които броденето и катеренето 

еж народно дt.ло. Съ пламенно усър

дие, мимо нt.мотията си, тt. еж отбелt

зали rолt.ми успtхи. Видимо изражение 

е Бълrарскиятъ Туристически Съюзъ, 

който е построилъ вече повече отъ 40 
хижи, проява улеснена въ висша степень 

отъ доброволния трудъ на членоветt.. 

Въ София, въ недtля, бt.хъ свидетель на 

едно движение къмъ планинитt., коет,о 

не бихъ счелъ за възможно за единъ 

балкански rрадъ. 

Нt.ма столица въ Европа, която би 

могла да се похвали въ такава близос-rь 

съ планина отъ две хиляди метра. Чо

вtкъ може да прави сравнение само съ 

Инсбрукъ и Салцбургъ. Понеже и дРУ· 

rитt. планини не лежатъ далечъ, София 

е срt.дище и на планинарството въ стра

ната. Чужденецътъ - планинарь, който 

и безъ това не може да избt.гне София, 

влиза тамъ веднага въ връзка съ сродни 

нему срtди. 

Преди 2 години прекарахме заедно съ 
жена ми 10 седмици въ България и пре
бродихме всички нейни планини. При 

пристигането ни въ София, още на га

рата ни посрещна цt.лъ взводъ изпитани 

водачи, който съ кола по л;v;катушеще 
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шосе ни изведе близо до хижата „Але

ко" на Витоша. Следъ това, съ много 

извинения ни поканиха за половинъ часъ 

да блаrоволимъ да си послужимъ съ 

краката. Хижата кръстена на писателя 

Алек~ Константиновъ, основателя на ту

ристическата орrанизция, е просторна и 

УЩ)бна. За движението въ праздникъ, 

разбира се, и десеть хижи не биха стиr

налн. 

Годишнюrтъ празднкиъ въ паметь на 

Алеко Константиновъ на 28 августъ да

ва добра представа за планинарския жи

вотъ на София. Презъ това лtто на

родното тържество събра на вър~а по
вече о'ГЪ 5000 души. При това, нека се 

знае, че нито бира, нито друго нtкое 

панаирско зрелище не чака rостит-в го

ре и че повечето отъ тtхъ трtбва да 

тичатъ пеша шесть часа, като малцина 

иматъ срtдства за здрави обувки. 

Въ Бългрия е вече нtщо обикновено 

сватби на ревностни планинари да ста

ватъ на нtкой върхъ. Свещеникътъ, кой

то не само на думи, но и на дмо, ги на

сочва къмъ небето, горе свързва неви

димата връзка. 

Последва освещаването на новата хи

жа Белмекенъ. Като водачъ имахме този 

пжть единъ архимандритъ, секретаря на 

Св. Синодъ. Той носtше обичайната чер

на тога, една тржбеста шапка и пълна 

брада, крепена отъ колосана яка. По

късно отъ тазv обвивка се излюпи 

здравъ ту,ристъ съ кжси гащета. 

Два часа съ влака и следъ това за 

половинъ часъ съ файтони стигнахме въ 

хубавото лtтовище Костенецъ, което 

има ·и лtковити б.irnи. България, въобще 

притежава необичайно количество горе

щи и студени ,мине,рални извори, чии-го 

води представдяватъ ,31сички възможни 

химически състави: Тукъ се събраха око

ло 300 планицари, между които и деле-

1·ации отъ ю1.й-отдалечени краища. Пър

вата половин~ на нощьта прекарахме 

много весело, макаръ и не много умtстно 

при вино, пi,сни и танци въ .единъ rо

лtмъ салонъ. Толкова по-киселъ ни из-
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л·l;зе четиричасовиятъ възлазъ до хижа

та и то по една твърде камениста пжте

ка, понеже тукъ по такива мtста нtма 

още пжтища като у насъ. 

Съ мжка намtрихме по чаша чай и 

парче хлtбъ, докато б1;,лrа,рит-в безъ да 

закусятъ, тръгваха съ крилати крака. 

Българскитi, планинари съчетаватъ въ 

себе си твърдоС'ть и бързина съ удщш

телна непретенциозность. Мно!'ото уча

стници пъкъ подчерТаr,зха, че тукъ бро

денето изъ планината е още едно при

дружено съ жертви поклонение. Хижата 

лежи край малко езеро срtдъ девствена 

клекова гора. Околностьта бtше дивна 

хубава рамка за религиозната церемо

ния. Златошититt одежди на духовен

ството блtспха на слънцето и живо

писно пръснатитt по склона групи при

гласяха на черковнитt пtсни. 

Следъ това, господата Статковъ и Де

лирадевъ ни водиха изъ Рила и Пи

ринъ. Делирадевъ, доста възрастно, но 

кораво момче - сжщото лtто бtше пре

косилъ Балкана отъ единия му край до 

другия - е най-добриятъ познавачъ на 

бълrарскитt планини, за които е напи

салъ множество книги. Съ блаrодар

ность си спомняме за тtзи доблестни и 

услужливи другари. Ние пребродихме 

тия високи планини отъ край до край. 

Отъ Алпитi, тt се отличаватъ само по 

това, че липсватъ фирнови полета и лед

ници, освенъ това и съ своята стихийна 

първобитность, която туристиката твър

де малко е мorna да накърни. 

Следъ като пребродихме за единъ ,ме

сецъ цtла Рила и Пиринъ, чакъ до за

бележнтелния Мелникъ, въ края на ок

томврий въ Родопитt ни завари дъж

довния периодъ. По глинести пжтища и 

презъ безкрайни иглолистни гори, стиг

нахме въ Батакъ, кждето стана голt

мото клане презъ 1876 година. 
Въ България отъ време се прилага 

въ живота народната сдруженость. И за

това всtки нi,мецъ трtбва да се чув

ствува добре между тtхъ. 



Връхъ Орловецъ Снимка М. Кръшнякъ 

КЪМЪ : ШЕХТОВЪ, КОЛЕДНА ПРИКАЗКА 
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Мус~ла 

I<ЪМЪ : ИВАНОВЪ, СНоЖНИ 

ОЛТАРИ НА РИЛА 

Долината на Бистрица 

Сн. Ив. Ивановъ 



Рупит1;, общъ изrледъ 

Ма;1ьовица отъ Зеления ридъ 

КЪМЪ: РАДЕВЪ, НОВА ГОДИНА 
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J(p,tii JILСПОКОЙI1И1"Б 1[ ,'I;НIЪЧета , КО11 го 

,111 топ:,·l;х а гърбоветt, сле;1tхъ нъ про

х:нц11ш1 сутрине11ъ здрачъ, K.JK ь изриг

е,111р1т·J; 0·1 ъ бсзво;1нит-l; гър ;1::1 1·ра"1ад-

1111, т1 . ш111 JJЪ .'lНИ "'1-- г J1а зап,1аш1пе:11-ю по

. 1 ,1т.1х,~ къ~1ъ насъ и "111го"1ъ се стопн

!,,1х·1. I<:1.T() ч~ IIOГЪJJJJaTJI l)Ъ ска 'IИ гt. 

СL' ,НIНЦа 11рсди TO!Ja, IIJIC, :iBЗ"la IIJ)ШI

TC.'111 11а ш1анината, сю,,с~.,~1е ръж '\ЯСа

:1 .:1та верига на всtкидневието. Знач:1 J!И 

11·l;що, ч~ това бtха пос,1еднитt дни на 

IO JIИl°I' Стоманената птица ни носtше 

1:адъ Солунския заливъ. Олюшъ изра 

с, н::~ 11еусtтно край бptra, и пухкави, 

бtли облачета се опитваха папраздно да 
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ЗА ЕДНА CBE
ULEHA ПЛАНИНА 
/l-P Ь ЕМ. JUAPAiiKOI3Ъ 

Тук1, 11tмзше мtсто за боговетt.; 
остава •10 бt с:то божест:1сното. 

1:rнПУ-'IНТъ 1·0:~ип хрсбетъ. ,.Е:1н::~ го,11;"1:1 

81-:тоша", ПОМИС.'IНХЪ. и JJe '[Нс!Г<! ;: об::1-

!JИХЪ: ,,Може би, ~ra ·1ъкъ Пири11ъ". 

3::i да б,,,д-l;ше вы1шебстuото пъ:1но, 

т1Уtбваше б-J;:1сзникаво си11ит1, и зеJ1ен11-

к ~,в11 петна щ1 за.-11ша ;1а ста11атъ съвър

шс1ю Г.'1а.1,ки, та да се пречупи въ тtх-

1юто ог:1сда.'JО образътъ 11а п,1анината. 

И чакъ накlilдрениятъ Gptrъ на Еrея 

откё\'iсна погледа отъ непълновъзрастнин 

трихишцннкъ. 

Нtколко дни по-късно, ние отново я 

видtхме - планината, която бt остана

.~а почrи недосегната отъ човtшката 

ст;,r,пка и която, може би, заради това бt 
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успъла да разпали така неугасимо въо

бражението на елинктъ, останало живо 

въ образитt. на едно голъмо творчество, 

излъно въ камъкъ. 

Посетихме я нък-олко дни по-късно -
този пжть: въ подножието й. Малкото 

село, свито въ камънакъ и драки, наре

чено преводно „Каменица", ни посръща 

съ любопИ'тни погледи. Тукъ е „входната 

врата" за Олимпъ. Но тукъ трудно раз

личаватъ пикела отъ копача, планинаря 

отъ иманяра. Може би, за туй ни се сто

ри, че вратата ръдко се отваря. 

Все пакъ, планината ни прие въ тиха

та, · топла лътна нощь. И като Еосъ, коя

·;·о отлита съ роснитъ капки въ висиюrтъ, 

ние, двамата приятели на планината, осъм

нахме на П<'i\теката къмъ поднебесн.пъ 

скали. Още бъха влажни коситъ ни отъ 

солената в-ода, когато ни погълна гра

мадната долина, 'зъеща къмъ морето. 

Изъ утробата на тази долина се про

мъква всръдъ жаднитъ за капка влага 

безплодни камъни малката Врисула. И 

още преди да затихне планинскиятъ й 

шепотъ, подъ селото я посръщатъ съ 

равния си плъсъкъ вълнитъ на залива. 

Първитъ четири часа пжть водятъ до 

чудно хубавия умаленъ отливъкъ на 

Рилския монас'тиръ, - Аrейосъ Диони

сиосъ - сrушенъ като неГ'о въ иглоли

стно обраслитъ стръмни склонове на ед

на, сякашъ безкрайно дълга, долина. 

Прекрасниятъ карст-овъ изворъ Приония, 

по-хубавъ и отъ името си, поразява съ 

своята бистро'та; като че и плакнатитъ 

отъ водата му камъни C<'ri прозрачни. А 

въ монастиря - само трима монаха, чия

то обща възрасть наближава двест~. 

Малкиятъ восъченъ пламъкъ и молитвата 

тукъ еж тихи, еднакво необходими и ед

накво неизбъжни като коравиятъ черенъ 

хл'Ёбъ, каrо киткитъ сушени билки. 

Недалечъ, отвесно въ склона надъ ръ

ката, тъмнъе дълбока пещера сега парак

лисъ - въ коя·ю намиратъ убъжище и 

отдъхватъ уморенитt. отъ стръмния въз

ходъ морски вътрове. 

Вторl!тъ четири часа пжть водятъ до 

хижата. Сградена подъ билото, върху 

rра,1адна възвишеность, предъ кояrо 

тъсната и дълбока долина се раздвоява, 

тази хижа наднича между разреждащата 

се вече къмъ две хиляди метра иrло

лис'тна гора. Всъка нова чупка на без

упр·!;чно водещата П<'i\тека замъня про

стора къмъ все по-широко разтварящия 

се заливъ съ погледа къмъ голитt. зж

бери. Окото се губи между два безкраn: 

на юrъ то потъва въ едва потрепващата 

1-ължбова синина на водитt, безшумн,о 

плискащи се нъкжде дoJIY въ подножие

то и стопяващи ~е въ неизмъримата да

.~ ечина, откжснати сякашъ и отъ всъка 

мърка за време; на северъ го посръщатъ 

мълчаливо м,рачнитъ „Стражи" на мина

.1ото - скалистата стена, проръзана отъ 

снъжни ивици, неуловимо се въззема отъ 

глухата долина до прозрачната синева, : 

въ коят-о се докосватъ каменнитt. поли, . 

и властно заковава пorJreдa върху своя

та могжща, необхватна, разръфана о·гь 

въковетt rръдь. 

Черниятъ звезденъ сводъ на настж

пилата нощь спокойно се топъше предъ 

поржбилата хоризонта на залива руме

нина, коя'l'о 'тримата ние - хижата, прия

телыъ ми и азъ - срещнахме . на от

крито. 

Предъ последния четиричасовъ пжть, 

който отвежда на върха, очитt. едва се 

притвориха въ кратъкъ сънь. Сутрин

ниятъ здрачъ и първата позлата мъл

hомъ посочиха това, което още предстое

ше: върхътъ на една планина; тайната, 

не, не тайна·та, а порутеното светилище 

на една религия. 

По голия склонъ, по ронливитt. ска

.'IИ, безъ пжтека, леката следа на която 

отвежда д;о последния леденъ изворъ край 

хижата и най-после: земята се стопява 

подъ краката. Огромна се разтваря без

дната на Меrалоказана, поrледътъ се 

плъзга надъ нея далечъ на сев.еръ по 

застиналитъ вълни ,отъ планински аери

rи, които се губятъ къмъ Пирина. Неиз

гладима е и следата отъ гледка·та на 

юrъ, къмъ раздиплената небесно синя 

престилка на Олимпъ - къмъ цълия за

ливъ, койт,о трепти, трепти. 
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Го,твмата ш1анина е потънал,¼ въ се

бе си. Израстнала самотно край бpt.ra, 

достойна за великата шестилt.тна стжпка 

на слt.пия пt.вецъ, сега самата тя е cлt.

na: нt.ма тукъ синитt. планински очи, 

които правятъ скалата да заживt.е въ 

нt.жната ИF,ра на лекото вълнение, въ 

което биха се ·оглеждали звездитt.. Уrзс

налъ е блt.съка въ зt.ещитt., потъмнt.ли 

каменисти гърла. 

Но защо, наистина, да оживtва? Ко

го, какво очаква тя следъ всичкото, кое

то бt.ха и дариJш? 

Напуснахъ най-хубавия и връхъ Сте

фани (Вtнценосецътъ) последенъ. 

По стръмната урва, отронени камъче

та шумолt.ха: наистина, за богове тукъ 

нъма вече мtсто. И азъ допълняхъ: все 

пакъ, осrанало и е божественото. 

ЗИМЕНЪ ТУРИЗЪМЪ 
(Резюме отъ реферата, четенъ на ХХIХредовенъ съюзенъ съборъ въ Лжджене 

на 2 августъ 1936 r.) 

ПРОФ. В. ЗАХАРИЕВЪ 

Може би ще се види странно, че ту

ка, въ единъ толкова хубавъ свt.

тълъ лt.тенъ день си позволявамъ да 

говоря за зимата и да сподt.ля нtкои 

мисли ОТНОСНО зимния туризъмъ, по 

право за нашата излетна дейность презъ 

зимата. Но тъкмо Съборътъ на Българ

ския туристически съюзъ, на който ед

нъжъ презъ годината се събира елита 

на туристическа България, остава ед

ничкиятъ случай за разглеждане въпро. 

си отъ подобенъ характеръ. 

Както неизмtнно се редуватъ де

ньтъ и нощьта, така следъ знойното лt.

то и пъстроликата есень пакъ ще дойде 

зимиа съ замайващата красота на за

сн.1,женитt. про.:т ·.:,ри и богатитt. в1:змо

жности за продължаване нашата излетна 

деi"tнс,сть 

При нашитt «лим:пически усл, •вия, 

поради контраста между четиритв гuд 1-

шни времена, налага ни се да ~ъгласу

ваме излетната си дейность съ особено

ститt на сезона. Отда_вна мина времето 

ксгато презъ последнитt. есенни дни ра · 
ницата и туристическата гега се окач:~ха 

на гвоздея, за да бждатъ потърсени ·сд

вамъ тогава, когато тр1-1умфално шеству · 
ва пролt.тьта, когато еж изчезнали по. 

следнитt. ивици снt.rъ по върхове и 

рудини. 

При предпосгавката, че Б. Т. С. по 

зация, считамъ за необходимо да под

чертая, че разлика между излетна дей

ность презъ лtтото или зимата не трt,

бва да се прави. Наистина, въ първитt. 

години следъ основаването Българското 

туристическо Д-во, (сега Б.Т.С.), търже

ствено се обявяватъ и устройватъ изле

ти само до близки, лесно достжпни мt

ста и то само презъ най-хубавитt. лt.тни 

дЕИ. По-късно следва'ГЪ нtкои многоднев

ни планински излети, подиръ които нере

шително се устройватъ и скромни зимни 

такива, за да се стигне въ последнитt. 

години до пълното завладяване приоб

лачнитt висини на Рила, Пиринъ и Бал

кана, и то презъ най-суровитt и стра

хотни зимни дни. 

Естествено, за подобни, особено труд

ни високо-планински излети еж необхо

дими, освенъ трениране и подходяща 

екипировка, помощни срt.дства за удоб

но, бързо и леко ходене по дъJiбока снъ

жна покривка, каквито не притежавахме 

преди десетина-петнадесеть години. На 

тt.зи именно, необходими за презь зима

та помощни срtдства, за нtколко мину

ти ще спра Вашето просв·втено внима

ние. 

Преди много вtкове, въ непосилна 

борба съ суроват.~ природа, когато снt.

говетt за дълги месеци еж затруднява-

своя характе,ръ е планинарска органи- ли всtкакво движение, човtкътъ въ 



стремежа си да се приспособи къмъ тt- съ кржжила отъ преплетени пръчки, 

зи условия е билъ принуденъ да потър

си нъкакъвъ начинъ, срt.дство за пре. 

одоляване прt.чки·тt. · за движение. 

Това прастаро незамt.нимо, . изпитано 

срt.дстnо за ходене по снъга, съ което 

си служимъ и сега, еж скит1;. Далечни

ятъ имъ произходъ тръбва да се търси 

въ севернитt. ,облас·ти на Европа и 

Азия. Въ легендитt. на севернитъ наро

ди често се говори за „хвърковати снt.

жни обувки". 

Въ Скандинавския полуостровъ, въ 

Финландия, въ Сибиръ, навсiжжде въ се

вернитъ страни, скитt. еж необ

ходими за всички. Съ тt.хъ се подър

жатъ съобщения съ близки и по-далеч

ни селища, съ тъхъ се ходи на ловъ, на 

работа изъ горитt., навсt.кжде. Скитъ се 

употрtбяватъ и въ алпийскитt. мъста на 

Швейцария, Германия, Италия и Словен

ско, к;у;,дето дълбокитt. сн·вгове значи

телно затрудняватъ съобщения·та. 

За произхода на скитъ, чийто прото

типъ се смъта така наречената снъжна 

обувка която по-късно се оформява ка

то снt.женъ обржчъ - ракетата, сжще

ствува богата литература. Научни из

следвания установяватъ, че самата дума 

„ски" е отъ санскритски произходъ. При 

Балингстаа въ Норвегия е намt.рено най

старото изображение на човt.къ, който 

ходи съ ски, върху единъ камъкъ съ 

руни, датиранъ къмъ 1050 год. пр. р. Хр. 

По-нови изследвания установяватъ, 

че скитt. въ много сходна на сегашната 

имъ те;rемаркова форма с;у;, би,ш употрt

бяnани въ Естония и Лапландия 2500 го

дини пр. Р. Хр. Персийскиятъ лътописецъ 

Фадулъ Алахъ Рашидъ сдъ Динъ споме

нава, че и китайцитъ и монголцитt. еж 

познавали скитъ 1300 години пр. Христа. 

Страбонъ Римски къмъ 18 год. сл. 

Христа съобщава, че кавказкитъ племена 

си служели за ходене по снt.га съ дъс

ки, подплатени съ необработена говежда 

кожа. Императоръ Траянъ въ похода си 

презъ заснt.женитt арменски планини по

ставилъ за водачи на легионитt си ту. 

земци, които правt.ли пъртина по сн·вга 

привързани на краката имъ. 

Византийскиятъ императоръ Лъвъ, 

още като византийски полководецъ, пре

миналъ Кавказкитъ планински вериги 

съ 50 водачи обути въ такива снt.жни 

обувки. Има още много данни, споредъ 

които малоазиятски народи еж премина

вали високитt. планински вериги, обути 

въ завързани съ ремъци на краката по

добни обувки. 

Една старинна хроника отъ XVI в. 

(1555 год.) написана отъ шведския епи

скопъ Олаусъ Маrнусъ отъ Упсала, ук

расена съ образи на мжже и жени, кои

то си служатъ съ ски, отивайки на ловъ 

въоржжени съ лъкове, за пренасяне раз

ни 1<ещи на гръбъ и т. н. е посветена на

пълно на скитъ и тt.хното употр·вбле

ние. Въ неговата Historia de gentibus 
septentrionalibus е дадено и едно изо

бражение на конь и водача му съ завър

зани на краката имъ снt.жни обувки, 

подобни на сегашитt ракети. 

Финитъ употрtбявали снtжни обувки съ 
различна дължина - едната използували 

при спускането, а другата при засилване

то напредъ. 

Презъ време на тридесетгодишната 

война шведи·тt. разпространяватъ скитt 

на югъ чакъ до словенскитъ Алпи. Сло

венецътъ Валвазоръ въ своята книга 

Zur Ehre des Herzogthums Crain напи

сана въ 1689 гад. говори за всеобщото 

имъ употръбление въ Словенско. 

Въ севернитъ народи, въ миналото, 

често Ci'i'i били организирани специални 

FОСННИ отряди за З ИМ Н И П О Х О Д и. 

Въ Норвегия, употрt.блението на ски

тъ за военни цели е било въведено от

давна. Къмъ 1767 год. войницитъ еж обу. 
чавани при спускане съ ски да улучватъ 

съ оржжието си опредt.лена цель. 

Въ войната между шведи и норвежци 

презъ 1808 г. норвежцитъ имали надмо

щие, защото воювали съ около 2000 от

.,шчно обучени войници-скиори. 

Презъ последната - общоевропейс <а 

война, сжщо бt.ше изтъкна·то значението 

на скитt. като единствено срtдство за до-



досттпъ въ заснtжени високопланински 

мtста. Скитt бtха отлично използувани 

отъ войскови части действуващи въ Алпи-

1t, Карпатитt и Воrезитt. Летящи скиор

ски отряди и патрули ст изпълнявали осо

бено важни оперативни задачи. Армии 

не снабдени съ такива отряди ст дали 

дсста жертви при преминаване на засаt

жени планини. Добре обученитt алпийски 

части съ скиорски отряди еж дали най

мадъкъ процентъ жертви на снtжни бу

ри, лавини и премръзвания. 

Пакъ скандинавскитt страни, кждето еж 

I:ам-1,рени тодкова следи за ранния произ

ходъ на скитъ, ги попуJrяризираха като 

ср'i,дство за спортъ и туризъмъ. Презъ 

1843 r. въ Тромзйо е устроено първото 

състезание на ски. Двадесеть години по

късно, монаситъ отъ Санъ-Бернаръ по

дучаватъ първия'тъ чифтъ ски. Къмъ 

1877 г. се основава първия ски-клубъ зъ 

Християнин. Наскоро сдед1, това п·1къ 

тамъ опитни скиори отъ мt.стностьта Те

JJемаркенъ показватъ най-голt.мо изку

ство за владеене скитъ и отбелязватъ 

фантастичния за онова време ~кокъ отъ 

23 метра. Разбира се, тогава никой отъ 

смаяната публика не е предполагалъ, че 

ще б:,r,де възможенъ скокъ отъ 101 м. 

на летящъ въ Fъздуха скиоръ, какъвто 

презъ миналата зима отбелt.за австрие

ца йозефъ Браддъ на гигантската ски 

шанца въ Планица - Словенскитъ Алпи. 

ството се създаватъ най-благоприятни 

условия за неговото развитие. 

Само у насъ може би, все още ще се 

намt.рятъ хора, коиrо смътатъ скиор

ството като забава за охолни хора, като 

.'rуксъ и кои·то съ присмt.хъ гледатъ на 

туриститt. екипирани съ ски. Презъ та

зи зима при откриване зимния сезонъ 

въ татритt. на Полша е присжтствувалъ 

като скиоръ председателя на полската 

репубJrика проф. Игнаци Мошчицки, кой

то, въпръки напредналата си възрасть, 

често употръбява скитъ при своитъ пла

нински излети. Бившия австрийски ви

це-канцлеръ князъ Щаренберrъ сжщо 

бъше една отъ често срещанитt. позна

ти фигури на голъмитъ скиорски праз

дници изъ австрийския ТироJIЪ. 

Не се решавамъ да ви отекчавамъ съ 

повече примъри. За да подчертая какво · 
е отношението на кабинетнитt. хора, на 

хората на науката къмъ скиорството, ще 

напомня само че къмъ края на февруарий 

т. r., когато въ Австрия се произведоха 

е>бщостудентскитъ ски състезания, вест

ницитt. съобщиха, че начело на записа

.'tИТБ се състезатели отъ различнитъ уни

верситети еж били нъколко професори, 

между които ректора на университета 

нъ Инсбрукъ проф. Д-ръ Кофлер:ь. 

Сега навС'вкжде на скитt. се гледа не 

само като на сръдство за спортуване, но 

главно като на отлично помощно срt.д-

Следъ тъзи първи по рода спортни де- ство за предприемане на зимни излети. 

монстрации, интереса къмъ скитъ значи

телно нараства, най-вече следъ публику

ването презъ 1890 г. книга·та на Нансенъ 

„Презъ Греюrандия съ ски". Постепенно 

и алпинистнтъ започватъ да си служатъ 

съ ски. Презъ 1904 r. се отб~лt.зва пър

вото изкачване на Монбланъ съ помощь

та на ски. 

Въ следвоеннитъ години скиорството 

става масово явление. Създаватъ се на

всъкжде клубове и организаuии за спортъ 

и ски туризъмъ. Въ Норвегия, напр. по 

настоящемъ има около 820 такива дру

жества съ 39,300 членове. Навсtкжде, при 
очевидната полза отъ упражняване скиор 
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Макаръ у насъ зимата, особено презъ по

следнитъ години, да не е така дълга и теж 

ка както въ севернитъ етрани и нашата 

родина, богата съ високи планини, прите

жава най-благоприятни условия за зим

ни излети. Нъкои клонове на нашия 

съюзъ, притежаващи обекти за такива 

},:;лети, отбелязватъ една резул гатна 

оживена планинарска дейность. 

До скоро мнозина у насъ се баеха 

отъ зимата, отъ снt.говетъ. Нt.кои отъ 

виднитt. ни поети описаха съ мрачни 

краски наши·тt. планини, засипани съ 

снt.rъ съ страхо·тни зимни виелици, бури, 

фъртуни. (Следва) 



ПРИСПОСОБЯВАНЕ И ТРЕНИНГЪ ПРИ ПЛАНИНАРСТВОТО 
ЛЮБЕНЪ ТЕЛЧАРОВЪ 

Всъки спортъ се отразява върху тъ

J1есното устройство по единъ характе

ренъ начинъ. Умъстно е за това да се 

спремъ, преди всичко, на привикването 

1,ъмъ единъ спортъ, преди да говоримъ 

за интензивно·то му упражняване. 

За отдълнитъ видове спортъ не е 

безразличен1., въпроса за устройството 

на тъ.1юто. Въ дългитъ плувания напр. е 

необходимо сжщеС'Твуването на извест

но количество подкожна тлъстина, тъй 

като продължителнюrтъ престой въ сту

дената вода отнема значително количе

ство топлина отъ тълото, което ускорява 

уморяването. Голъмото значение на те

жестьта на тълото изпъква при борбата 

и бокса о·тъ една страна и при конния 

спортъ отъ друга. Колко е важна дължи

ната на крайницитъ показва напр. спор

та бъгане. Сжщо състоянието на муску

латурата и зрънието заслужава особено 

внимание. Не е безразлично дали единъ 

мускулъ е кжсъ или дълъгъ, дебелъ или 

тънъкъ, мекъ, еластиченъ, напреrнатъ 

или отпуснатъ. Дългитъ мускули съ не

rол13мо напръчно съчение еж по-негодни 

за продължителна работа, отколкото тия 

съ rолъмо напръчно с·вчение. Силата на 

саиването е сжщо толкова по-голъма, 

колкото еж по-отдлечени залавнитъ точ

ки на мускулнитъ сухожилия. Съответно 

на добритъ условия на едно такова за

лавяне, достатъчно е незначително на

прежение, за да се получи ефектъ, който 

единъ кжсъ мускулъ съ голъмо напръч

но съчение би далъ при близки залавни 

иъста .1а сухожилията. Като примъръ 

можемъ да приведемъ добритъ майст.J

ри на високото скачане. Тъ, почти всич

ки, см високи и тънки, съ дълга мускула

тура и благоприятни условия на мускул

нитъ залавяния. Подобни примъри има 

много. Отъ голъмо значение по-ната

ТЪ1'Ъ е състоянието на вжтрешнитъ ор

гани. За всъки единъ спортъ се изискаа 

една ненарушена функция на кръвообра

щението, дишането, храносмилането, съ-

тивнитъ органи и нервната система. 

За особеното тълесно привикване при 

планинарството има сжщо голъмо зна

чение тълесното ус'l'ройство. Между rо

.11ъмото число добри планинари, обаче, 

има толкова голъмо различие, че често 

п.ьти не изпъква влиянието на устрой

ството. Безспорно, тръбва да има едно 

съотношение между мускулна·та сила и 

теглото на тълото. Малката величина 

често може да укаже голъма пръчка 

шщр. при катеренето, гдето се изисква 

по-голъмъ просторъ за търсене хватки 

и стжпки. При добра техника, безспорно 

и ~;едостатъцитъ на тълесното устрой

ств · не ук,азватъ влияние. При планинар
с,1:юто конституционалното предразполо

)'•,сние има rолъмо значение. Планинар· 

ството предполага изключителни данни 

за сила и издърж,швость на човък:1. 

Самото поставяне на организма въ висо· 

кия клИМ!J.ТЪ е вече едно изключителн:! 

ус,овнс за организма, гдето Репредвиде

нитъ особености на времето, тере11ътъ и 

СЛ) чэйноститъ отъ друго естество, поста-

1m п на изпитание всички прояви на Фи· 

з11ката и духа. Тъкмо за планинаря с 

отъ най-rолъмо значение абсолютното 

здраве на вжтрсшнитi; органи. Т fe тто

маJ1ко значение има функцията на съти

вата. К1ьсогледитъ и недочуващитъ c1r. 
1:зложени на много гол·вма опасности. 

За планинаря е необходимо едно пра

вю1но оценяване на цвътоветъ, н13що ко

стv. JIИПсва напр. при далтонизма а което 

е нуждно особено при ориентиран<'то и 

T'l реенето на маркировката. Възрастьта 

при планинарството играе по-ограничена 

роля, отколкото при другигt в:,дr,не 

спортъ, гдето се изисква развиване на 

скорость въ действията. Приемайки, че 

кръвоноснитъ сждове съ възрастьта гу-

6ятъ отъ сластичностьта при случаитъ, 

гдето не се изисква внезапно напреже

ние, както при борбата и бъгането, по

с.1еднитъ не еж изложени на особена 

<Шаrность. 
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Не може да се каже, че по устрой

ство жената въ тt.лесно отношение е по

непригодна за спортъ отколкото мжжа. 

У женитt, подкожната мазна тъкань е 

по-развита, отколкото у м;у;жетt., а мус

ку,'!ната обратно. За по-тежки планински 

предприятия безспорно жената е по-не

пригодна отъ MNiЖa. Самата физиология 

на жената я изключва понt.кога напъл

но отъ възможностьта да участвува на

равно съ последнитt.. Всички жени, кои

то се отклоняватъ отъ предписанията на 

физиологията, плащатъ трибута си въ 

здравно о·тношение. Трt.бва да споме

немъ нак;у;со тукъ и моралното привик

ване. Много повече отколкото при всич

ки видове спортъ се налага въ плани

нарството личния духъ, предвидливость

та и ХJiадпокръвието. Извънредно необ

ходимо за поддържане душевното състо

яние у алпиниста е наличностьта на 

е.z.;инъ живъ 'Гемпераментъ и неизчерпа

емъ оптимизъмъ, -които да бNiдатъ по

ставени при всички лоши условия на пре

ленъ планъ. 

Тренингътъ служи за да повиши или 

запази приспособимостьта на организма. 

При повечето видове спортъ, тренин

гътъ има първенствуваще значение. Ако 

~-:райната цель на тренинга е най-добрата 

форма на личното усърдие, то тя може 

да се постигне съ едно целесъобразие 

на движенията на ония мускули, които 

nзиматъ участие при съответнитt, видове 

спортъ. Чрезъ едно системно обучение 

се развива това, което СЕ: нарича спор

тенъ стилъ. Тъй напр. се говори за 

единъ добъръ стилъ на бt.гачъ, на те

нисманъ и т. н. Стилъ·тъ у единъ спор

тистъ цели несъзнателното провеждане 

на движенията. Нужднитt. при спорта 

движения трt.бва да ставатъ автомати

чески, безъ предварително обмисляне. 

Изводитt, и сравненията отъ наблюдени

ята въ животинското царство CNi толкова 
полезни за сравняване тия природосъо

бразни авоматични движения, че днесъ 

ние говоримъ за котешка пъргавина, за 

маймунска бързина и ·т. н. Животнитt. не 

смt.татъ своитt. движения като съзна-
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телна деятелность. Тия движения у гвхъ 

CNi ИНСТИНКТИВНИ. 

При заучаването с,1ожнитt. движения, 

които изисква единъ спортъ, трt.бва от

начало всички движения да протичатъ 

бавно, системно, подъ пълната контрола 

на съзнанието. Чакъ когато следъ про

дъюкително обучение движенията ста

натъ рефлекторни, подобно на рефлек

торнитt, движения придобити въ детин

ството, се спечелва и сигурностьта на ес

тествения ритъмъ и бързина, съ които 

ни учудватъ животнитt.. 

Автоматизирането на движенията се 

отнася не само за нервната и мускулна 

система, но CNiЩO и за работата на ди

шането и кръвообръщението, чрезъ кои

то ритмичната и рефлекторна работа се 

улеснява значително. Отначало образу

ваната вследствие съзнатедю1 волеви им

пу.r,си инервация на мускулитt, се замt.

ства постепенно съ инервацията само на 

оня мускулъ, който участвува въ авто

матизма на движението. Колко·то по

малко CNi страничнитt., излишни за оп

редt.лени движения мускулни инервации, 

толкова по-ограничена е и обмt.ната на 

хранителни,2, вещества, водеща до умо

ра на мускула. Когато преждевременно 

то изнемощяване при слабъ тренингъ за

сt.га вторично дихателнитt. органи, това 

явление може да се отстрани успt.шно 

чрезъ поддържане една правилна диха

телна техника, добита посрt.дствомъ 

внимателни упражнения. Всички модерни 

тt..~1есно-възпитателни методи държатъ 

на това и броятъ много дихателllи упра

жнения въ своята система. 

Какъ трt.бва да се диша? 

Отговорътъ е - по-възможность по

дълбоко издишане. Говори се само за 

издишането, защото то обуславя следъ 

себе си едно наложително дълбоко диша

не. Това всt.ки може да прЬвt.ри в1:,рху 

себе си при усилена работа. При поло

жението, че не се издишва напълно пое

тия и остатъчния въздухъ въ бt.литt, 

дробове се установява едно повърхност

но дишане, при кое-го остатъчния въз

духъ не влиза изцt.ло въ движение. Едно 



подобно дишане не задоволява изисква

trията на напрегнатата работа. Напреже

нието при единъ спортъ е въ зависи

мость отъ трайноетот-а н11 упражнението, 

отъ бързината, отъ количес·твото сила 

приложена къмъ отдt.лнитъ движения, 

както и отъ самия видъ на движенията, 
споредъ това, дали еж равномt.рни или 

неравномt.рни. Особено последното каче

ство е отъ значение. Упражнения, при 

които се промt.ня темпото, при които се 

промъня инервацията, даватъ най-голt.~ю 

напрежение. 

Особено неекономични еж движенията 

съпроводени съ неприятни психически 

nредстави, препятствие и рискъ. Най-до

брото срt.дство противъ причинени отъ 

подобни условия загубвания на силитt. 

еж описанитt. автоматизирания на движе

нията. Съ него се получава чувството на 

сигурность. При единъ отъ най-тежкитt. 

спортове, какъвто е боксътъ, движения

та протичатъ чисто рефлекторно. Едно 

движение тръбва да бжде така произве· 

дено, че да не причинява н:1каква мжка 

- напротивъ, ·трt.бва да доставя удовол

ствие. 

Най-простиятъ тренингъ за подгот

вяне планинаря къмъ неговия спортъ е 

изкачването и катерtнето. uсички ония, 

които нt.матъ възможность да бждатъ 

редовно въ планината, а такива еж по

вечето отъ планинаритt., нъмащи нзбли

зо въ околностьта планини или скали за 

упражнение, трt.бва да нагаждатъ тt.ло

то си къмъ ед1ю хармонично развитие 

чрезъ системни движения и спортюr уп

ражнения. ПJrанинскиятъ спортъ е пре

димно единъ бавенъ спортъ. Отдt.лнитt. 

движения въ него ставатъ толкова бавно 

едно следъ друго, че чеС'то пжт,r има до

статъчно време за обмисляне. Това се от

нася главно до катеренето, гдето трt.бва 

да се търсятъ хватки и С'тii;пки въ ска

литt. 11 гдето се налага едно кригическо 

стнасяне къмъ последнитt.. Тукъ едно 

съзнателно обмисляне се на.'lзга. Това 

стгва и при преминаване·то на стръмни 

ледени стени или сн·вжни наклони, г де'l'о 

е нуждно щюдъ.~1житело напрt.гане на 

виманието. Другояче стои въпроса съ 

запазването на равновесие, при което 

главна роля играе нервната и мускулна

та сиС'тема и гдето действието протича 

несъзнателно - автоматически. Бързина

та въ планинарств.ото е необходима каrо 

рефлексъ при планинскитt. скокове, осо

бено надъ глетчерннтt. пукнатини, 
всрt.дъ стръмнитt. скали, въ акробати-

1,ата на катеренето, въ ски-спущанията и 

т. н. Благоприятнюrтъ изходъ при злопо

лукитt. зависи отъ правилно функциони

ращитt. рефлекторни движения. Тък~ю 

зэщото планинскиятъ спортъ е единъ 

сравни:телно бавенъ спортъ съ множество 

внезапни и непредвидени моменти, трt.

бва да бжда предварително добре осигу

ренъ чрезъ целесъобразна подготовка съ 

други видове спортове Преди всичко, 

необходимо за тренинга въ началото е 

единъ спортъ на чистата сила, напр. вди

гане тежести. Това допринася за при

учване къмъ бързо използуване на сила

та, както и засилва кръвообръщението, 

особено въ дробоветъ, вследствие уса

лено задържане на дишане'!'о. Между ка

терачитt. въ планинитt. сжществува 

убеждението, че ржцетt. тръбва да бж

датъ много добре тренирани. Този въз

гледъ не е съвсемъ правиленъ. Плани

нарС'твото е особенъ родъ ходене, при 

което ржцетt. твърде често трt.бва да се 

поставятъ въ употрt.бление, обаче, само 

тогава, когато трt.бва да се употрt.би 

по-голt.ма залавна плоскость на rвлото, 

за запазване равновесие. Тона, обаче, не 

се отнася до чисто кзтерачния спортъ, 

чието практикуване, особено въ надвеси

тt. обуславя едно прt.комt.рно изразно 

развитие на мускулатурата на ржц~тъ и 

раменния поясъ. Въ ледниковия и висо

кия -· планински алпинизъмъ подобно 

приложение е едно отъ рt.дкитt. изклю

чения. Особено дългото тичане е едно 

прекрасно трениране за всички видове 

спортъ, специално за планинарството. 

Нищо не улеснява по-добре способность

та къмъ работа, както обичайното тича

не, което създава най-добрия тренингъ , 

преди всичко на дишането и кръвообръ-
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щението, срещащи се като най-rлавенъ 

елементъ на планинарството. При това 

тичането не тръбва да се прави при уп

ражненията на извънредно дълги раз

стояния, както и да се продължава из

вънредно много. Установяването на ре

корди при тичане·то уврежда тренинга. 

Тръбва нъколко минути следъ свършване 

на упражнението, дишането и пулсътъ 

да дойдатъ на своята норма. Темпото 

на тичането тръбва да бжде такова, че 

да бжде напълно достатъчно носовото 
дишене. 

Едно добро наподобяване на тича

нето е скачането на вжже подъ форма на 

упражнения. УпражняRаната отъ боксьо

ритi;, при тъхния спортъ система на тре

нинrъ сжщо е препоржчителна, тъй като 

докарва максимално напрежение на тъ

лото и еластичность. Като предварителни 

упражнения за работа върху J1едъ и 

снъrъ съ пикелъ, се препоржчва сечене

то на дърва, както и градинска и полска 

работа. ,И тукъ тръбва работата да про

тича но възможность ритмично, както 

това става у работницитъ. 

Нъколко думи върху nретренирване

то. 
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При днешното състояние на спорта, 

добре е последниятъ да се използува ра

зумно за целитъ, които преследва. За 

поддържан~ добро тъ,10 и добри фун

кции на последното, е нуждно сравни-

1елно не rолъмъ тренингъ. Цъ,1ата тай

на на хората, които винаги еж въ една 

добра тълесна форма, се крие въ еже

дневното посвътяване на нъколко мину

ти за тълото. При това не се касае до 

система, а до редовно и правилно про

веждане на тренинга. Единъ подд,ържанъ 

по този начинъ орrанизъмъ е готовъ 

всъ,ш моментъ да премине къмъ напрег

ната работа. Що се касае до моралния 

тренннrъ, получаването му не може да 

стане по начинитъ на физикалния. Пла

нинарьтъ има да се справя съ постоян

но нарастващи възбуждения отъ препят

ствията и винаги тръбва да запазва при

сжтствието на духа. Това се получава 

чрезъ навика. Всичко онова, кое·то въ 

началото причинява разтупване на сърд

цето, изчезва напълно чрезъ чести повта

ряния. Особено добре свикване въ това 

отношение даватъ борбата, водниятъ 

спортъ, с~окове·тъ съ ски и особено са

мото Пilанинарство. 



Пиринъ зиме 

(l>r '. . . ...., 

r ( •. • ' 

ВЪ ЧАСЪ НА ВЪЖДЕЛЕНИЕ 

Напредъ къмъ висинитt 

презъ урвести пжтеки! 

Щомъ въ изгрtв'ь срtдъ позлата 

се върхове открия·тъ, 

ще Стжпя на скалата, 

орлитt детъ се виятъ. 

Пр-ъвъ слънцето ще срещна, 

въ позлата самъ ще блtсна . 
И всрtдъ зари съсъ пtсень 

въ лазура ще се кжпя. 

Самъ блtнъ въ тоз' миръ чудесенъ, 

детъ сJ1ънце първомъ СПi'iПЯ. 

И воленъ, свлtкълъ вече 

веригитt суетни, 

да гледамъ красотитt 

въ просторитt безмtрни 

Надъ мжкитt тегловни, 

\.;.ъздадени за роба, 

надъ користи зловолни, 

отъ зависть или злоба, 

ще плувамъ въ красотит-1, 

Нагоре и безспиръ, 

доръ стигна висинитt 

на свtтълъ, с'яенъ миръ! 

Е м а н у и л ъ М у т а ф о в ъ. 

(Аероснимка) 

у 
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Черни върхъ 
отъ наблюдат Снимка н елшщата 

. Ив. Божиновъ 

КЪМЪ· ЗАХ . АРИЕВЪ, 

С-ь ски въ планината 



• 

Зименъ стражъ на красотата 
Сн. Н. Ив. Божиновъ 

ЗИМЕНЪ ТУРИЗЪМЪ 

Сн1.жна Витоша 
Снимка М. Кръшнякъ 



,. 

· .,ОКОЛЧИЦА" 

Въ С!{Оро време за българс!{ИТ'В ту

ристи ще се създаде единъ новъ обе!{ТЪ 

за посещение презъ ВС'В!{О време на го

дината - ,,О!{ол<:·ща", лобното мtсто 

на великана-поетъ Хр. Ботевъ. За да се 

увъковtчи това мtсто, комитетътъ въ гр. 

Враца за увtковtчаване Ботевата епо

пея, построи на в. ,,Околчица" 30 метра 

високъ желtзобе·тоновъ опълченс!{и 

кръстъ, символизиращъ голготата на на

родния герой Хр. Ботевъ и неговата 

чета. Тоя гигантски кръстъ се вижда 

F;ече отъ пространната Дунавска равнина 

и отъ влака Мездра-Враца. Нощно вре

ме сll'iщия ще бжде освtтяванъ съ три 

мощни електрически прожектори отъ 

малка хидравлическа електрическа цен

трала, построена при водопада на обил

ния изворъ „Крушовица" въ подножието 

на „Околчица". При основитt на кръста 

ще бжде уреденъ малъкъ параклисъ съ 

реликви отъ освободителното дtло. 

Околностьта ще б/\'iде превърната въ 

:sa 

народенъ паркъ и залесена съ борова 

гора. На полянката предъ кръста иду

щата пролtть ще бжде построена о·тъ !{О· 

митета туристическа хижа съ пазачъ, за 

д:.1 дава подслонъ и убежище на много

бройнитt ботеви поклонници. До самата 
хижа ще бll'iдe изкарана вода отъ обил

ния изворъ „Крушовица" съ електриче

ска помпа, хижата и околностьта и ще 

б/\'iдатъ освtтени съ електричество 

Гледката, която се открива отъ този 

връхъ е чаровна, погледътъ се плъзга на 

северъ чакъ до Дунава, на изтокъ Те

тевенския балканъ се подига ка·то н·вкой 

нсполинъ, а на западъ стръмнитt скали 

на „Вратцата" 11реrраждатъ погледа 

като вълшебенъ декоръ. Мистично освt

тения I игантски кръстъ нощемъ ще со

чи на закъснtлип П/\'iТНИ!{Ъ М'ВСТОТО, 

кждето загина най-великип синъ на шrе

мето ни. 

Архитектъ Д о г р а м а д ж и е в ъ. 



ПЛАНИНСКА СПАСИТЕЛНА СЛУЖБА 

Д-РЪ БОЯНЪ х. СТАМОВЪ 

Презъ декемврий 1933 година, група 

туристически дейци основаха планинска

та спасителна служба. По този J:!ачинъ 

бt осжществена една идея, която години 

наредъ се подхвърляше всрtдъ туристи

ческитt срtди, безъ да може да бжде 
приближена до реалностьта. А нуждата 

отъ една организирана взаимопомощь се 

чувствуваше отдавна. Планината се посе

щаваше отъ хиляди туристи и скиори и 

всtки праздникъ, особено презъ зимния 

сезонъ, ставаха достатъчно много инци

денти: слънчасване, отравяне, охапване 

отъ 3мия, замръзавне, нараняване. Не 

закъснtха и смъртнИТ'Б случаи. Нtка

къвъ по.рано непознатъ духъ - духь 

на еrоизъмъ бt обJ1адалъ т·взи хиляди 

поклонници на планината. Мжчно се на

мираха вече хора, кои:то c;v; готови да 

напуснатъ посрtдъ нощь своето сигурно 

убежище въ хижата и изъ мъгли и снtж
ни бури да търсятъ заблудилия се, да 

носятъ своята спасяваща помощь на на

ранения, на загиващия - ,,щомъ не мо

же да ходи, да не тръгва" - ето единъ 

новъ девизъ, колкото и чуждъ на пла

нинската ч,tда, все пакъ достатъченъ, 

за да успокои съвtстьта. Като че ли 

никой не осъзнаваше, че планината 

грози съ своитt опасности и най-до

брин ту,ристъ. Отъ друга страна, малко 

останалитt туристи, заразени още отъ 

стария, красивъ планинарски духъ, сре

щаха rолtми препятствия и мжчения въ 

моменти, когато ·тръбваше да дадатъ 

своя.та помощь: липсваха уредени апте

ки, превързочни материали, носилки, 

спасителни шейни. 

Една аномалия въ нашия планинар

ски животъ трtбваше да бжде премахна

та и съ тази задача се натовари ново

създадената служба. 

Българската планинска спасителна 

служба бt уредена при туристическитt 

и скиорски съюзи и тtхнитt софийски 

клонове. Тя си е постави:1а за цель да 

извършва всички спасителни акции при 

нещастни случаи ьъ планината и съ сво

Я1 а обществено-просвtтна дейность, да 

-способствува за намаляване планинскИ'тъ 

инциденти. Разбира се, още отъ самото 

начало на службата се оформи, като една 

общополезна, чужда на всtкакъвъ сепа

ратизъмъ, организация. Помощьта се да

щ,ше на всtки нуждающъ се посетитель 

на планина·та, безъ оrледъ на това, дали 

той с орrанизиранъ туристъ и _дали той 

впоследствие ще посрещне направенитt 

при спасителната акция разноски. Спаси

телната служба избра следнитt срtд

ства за постигане на сврята цель: 

1. Организиране доброволчески спаси
телни команди. 

2. Създаване осведомитеJша служба за 

нещастия въ планината. 

3. Уреждане бързъ транспорrо отъ 

мtстото на злополуката къмъ града, 

респ. болничното заведение. 

4. Снабдяване планинсктt. хижи съ лt
карства, превързочни материали, л·вкар

ски инструменти и онtзи пособия, които 

ще бждатъ необходими за провеждане 

на спасителни акции - носилки, спаси

тешщ шейни, вжжета, фенери, факJ1и, 

одеяла и пр. 

5. Уреждане медицинско-санитарни и 

технически планински курсове. 

6. Уреждане обществено просвtтни 

беседи - сказки и пр, които ще иматъ за 

цель да опознаятъ обществото, съ опас

ноститt на планината и съ начина за 

тtхното предпазване. 

7. Поощряване проявената взаимопо

мощь въ планината, съ раздаване почет

ни знаци, почЕ.тни rра~ю:ги и представяне 

за награда предъ държавн..~тt и обще

· с·твени фондове онt.зи лица, които еж се 

отличили, въ планинското спа<;ителнр 

дtло. 

8. Уреждане служба за информ;~ране 

обществото, относно времето, снtrътъ и 

всичко стоящо въ връзка съ излетуването 
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въ планината. 

Всички тtзи отдtлни инициативи трt

бваше да бждатъ постепенно проучени и 

Qсжществени, докато службата получи 

своя сегашенъ nидъ. 

Въ сжщность, три еж най-важнитt 

елементи, отъ които зависи правилното 

провеждане на една планинска спасител

на акция: спасителни команди, осведоми

телна служба за нещастия, бързъ тран

спортъ къмъ града. 

Организацията на спасителнитt коман

ди като че ли среща най-много мжчно

тии. Хора не липсватъ. За такива начи-

1:1ания, винаги се явяватъ много кандида

ти, но малцина между тtхъ притежаватъ 

нужднитt интелектуални, физически и 

морални качества. Работата на една спа

сителна команда е тежка, отговорна и 

много опасна. Особено зиме, когато се 

действува при мъгла, силенъ студъ или 

снtжна виелица. Често пжти излизане·то 

на сто крачки отъ хижата е мжчително, 

ураганътъ бушува, снtгътъ се забива въ 

лицето, бурята съ страшна сила вилнtе 

и поваля. А презъ такива нощи трtбва 

най-често да се действува. Точно сега 

има загуб1Jания и измръзвания; въ такова 

време най-лесно настжпва пагубното от

чаяние, което бива бързо последвано отъ 

пълно· грохване на силитt. 

Тревожната вестъ идва въ хижата и 

командата трtбва незабавно да потегли. 

Тя не може да се връща обратно съ 

праздни ржце, защото последнитt на

дежди еж въ нея и нейния неуспtхъ оз

начава едно ново планинско нещастие. 

Яс1ю е, че членътъ на сnасителната 

команда трtбва да бжде якъ, издър

жливъ, волевъ индивидъ. Той трtбва да 

има смtлость и решителность въ голtма 

степень. Разбира се той трtбва да бжде 

добъръ планинарь, да познава добре 

мtстностьта, да бжде добре екипиранъ, 

и да действува задружно съ своитt дру

гари. Планомtрната работа е единъ ва· 

женъ елементъ за успtхъ. Девизътъ на 

всtка спасителна работа е: съ максимумъ 

усилия въ най-кратко време! А това изи

сква планъ, изисква и единодействие. Ето 
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защо въ командата тръбна да цари една 

голtма дисциплина. Време за споръ и 
дискусии нъма. Отъ друга страна едно 

своеволно раздъляне или отдъляне отъ 

командата може да намали нейната стой

ность, дори да даде една нова жертва -
отлъчилия се спаситель. При разномислие 

решава водачътъ на командата, който е 

лицето ползуващо се съ най-много авто

ритетъ и обичь всрtдъ своитt другари. 

Още едно лице не трtбва да липсва 

въ една нормално оформена спасителна 

команда - това е лъкарьтъ. Той трtбва 

да бжде нераздtлния съпжтникъ. Той е 

първиятъ, к,ойто ще се доближи до нуж

дающия се и ще му даде необходимата 

помощь. Но колкото и да бжде важно 

неговото присжтсвие на мtсто·то на зло

полуката, еднакво важно е той да бжде 

въ помощь, а най-вече да не бжде пръч

ка при останалата спасителна работа. 

Това ще рече, че лtкарьтъ трtбва да 

бжде планинарь и да притежава всички 

онtзи качества, които еж присжщи на 

всtки членъ на спасителната команда. 

Въпрос.ътъ за спасителнитъ команди 

nъ софийската планинска область бt 

разрешенъ по следниятъ начинъ: на три 

пункта на Витоша (хижитi. ,,Алеко", 

,,Кумата" и „Момина скала"), се изпраща

ха еженедtлно дежурни групи, състоящи 

се отъ 4 планинари и единъ лtкарь. Гру
пата потегляше отъ София ежбата ве

черьта (респ. въ надвечерието на празд

ничния день) и оставаше на хижата цъ

лия следващъ день. По този начинъ 

Витоша бt раздtлена на три района. 

Къмъ хижа „Алеко" принадлежеше Чер

ни връхъ, Резньоветt и цtлия сев,еренъ 

склонъ къмъ село Драгалевци, на хижа 

,,Кумата" се падаше Селимица и район

нитt „Еделвайсъ" и „Фонфонъ", а хижа 

,,Момина скала" обхващаше Балабана, 

'I{аменото здание, ,,Планинецъ" и накло

нитt къмъ Княжево реел. с. Бояна. 

Презъ останалитt дни на седмицата де

журtше дtлничната команда, която бъ 

гот,ова всъки М:)МСНТЪ при нужда да 

потегли , къмъ планината Сжщиятъ на

чинъ на действие бt усвоенъ и по отно-



шение на другитt близки на София пла

нински обекти: Люлинъ, Мургашъ, Ло

зенскитt планини. Tt представляватъ 

DПрочемъ по-малко опасни облаС'ти, по

неже сж леко достигаеми съ обикно

вено превозно срtдство и иматъ по

малко посещения. Спасителни команди 

бtха изпращани на връхъ Мусала, на 

хижа Мусала, на Осогово и Мальовица. 

Държаха се готови и групи, които 

можеха да потеглятъ при нужда и за 

по-далечни мtста, което презъ изтекли

тt три години ставаше необходимо на 

нtколко пжти. 

Тази система даде още отъ началото 

:добри резулта·ти и бt запазена съ не

значителни измtнения до днесъ. 

Много важно за добрата дейность . 

на еднз планинска спасителна служба е 

да има бърза и акуратна осведомителна 

система. За инцидента трtбва да се оба- · 
ди незабавно. Добре е да се съобщаватъ 

и подробности: кжде е станало нещастие

то, въ какво се състои то, колко души 

сж засегнати. Съобщението не трtбва да 

бжде пропнто ннто съ много оптими

зъмъ, нито съ вреденъ песимизъмъ. 

Алармата е ненужна. Нещастието не 

трtбва да се преувеличава, защото въ 

града ще се губи ценно време за по

rолtма подготовка на спасителна·та ак

ция (комплектуване по-голtма спаси

телна група, взимане ненуждни санитар

ни пособия, ангажирване превозни срtд

ства и пр.). Когато съобщението ще трt

бва да мине презъ нtколко лица, добре 

е да бжде написано, защото пр ·~дав'¼ното 

отъ уста на уста претърпява голtми 

измtнения. Ние не веднъжъ сме имали 

фия сж известни два телефона - 20559 i. 

25953 - на които денонощно могатъ д~ 

бждатъ отправяни съобщения за планин, 

ски инциденти. Съобщението въ края на 

краищата, по опредtленъ пжть трtбва 

да достигне лицето, което ще събере и 

поведе дежурна·та спасителна команда 

И тукъ основния принципъ е да не с~ 

губи нито минутка време. Не е излишнс,. 

да се спомене, че вардачътъ на хижа, 

лесничеяrъ и пр., който пръвъ узнае не

щастието, не трtбва, осланяйки се на 

спасителната служба, да бездействува, а 

трtбва самъ веднага да започне спаси

телнитt работи доколкото и съ каквото 

може. Най-умtстно е, ако има телефонъ 

да направи кратко съобщение за да се 

почне долу подготовката по изпращане на 

спасителната група, следъ това да се при

тече въ първа помощь и следъ като из

Dърши първитt спасителни мtрки, да от

прави вече второ подробно съобщение 

за станалото нещастие. 

Въ София осведоми-~:елната служба 

винаги се указваше добра. Въ този мо

мен:тъ има нtколко телефонни пунктове, 

които могатъ да се използуватъ за тази 

цель: Черни връхъ, хижа „Алеко", лесни

чейството, при хижа „Кумата", камено-

1'0 здание и домъ „Тинтева". На ·туй мt

сто трtбва да изкажемъ похвала на вар

дачиit на витошкитt хижи, на лесниче

итt и чиновницитt отъ общинското ка

менно здание, които винаги сж си изпъл

нявали достойно дълга. 

Оrъ голtма важность е бързия тр;ш

спортъ къмъ града, сир. къмъ болнично

то заведение. За тази цель, трtбва да 

бждатъ организирани две абсолютно 

случай, при кои'I'о нараняването се съ- различни разстояния: отъ планината до 

стои въ едне леко навехване, а сведени

ята до като стигнатъ до насъ гласятъ, 

че лицето е получило фрактура на двата 

крака или пъкъ дежи въ несвtсь и т. н. 

Въ градътъ трtбва да има обезател

но едно мtсто, добре известно, кждето 

да бждатъ отправяни всички подобни 

съобщения. Добре е това централно мt

сто да има телефонъ. Напр. частенъ 

домъ, пожарната команда и др. Въ Со-

началото на пжтя, по който се движатъ 

моторни и обикновени коли и по самия 

пжть къмъ града. За последното раз

стояние е необходимо само едно пре· 

возно срtдство, което отъ преди трtб

ва да бжде известно и условено да поте

гля при нужда незабавно. Съвсемъ иначе 

С'I'ОИ въпроса съ планинския транспортъ. 

Той 'трtбва д~ бжде най-внимателно 

проученъ и организиранъ. Въ особено 
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застрашени области трt.бва да бi'i'iдатъ 

оставени нужднитt. за превозъ пособия 

(носилки, планинска шейна, Bi'i'iжeтa и т. 

н.). Тt.зи пособия следъ всt.ко ползува

не трt.бва безъ забавяне наново да бi'i'i: 

датъ изнесени на съответния планински 

пунктъ, защото още на следния день 

може да бi'i'iдатъ пакъ необходими. Най
добре е това да става срещу известно 

възнаграждение. Специално носилката и 

шейната, трt.бва да Ci'i'i рационално по

строени. Tt. трt.бва да бi'i'iдатъ, преди 

всичко, .леки, а по възможность да при

тежаватъ нужднитt. приспособления за 

сгъване или разглобяване. Това е много 

важно за обратния имъ транспортъ къмъ 

планинитt. - особено презъ зимата. 

Плю-шнската служба притежава както 

сгъваеми носиJ1ки, така и шейна. 

Тъзи нt.ща Ci'i'i отъ значение, защото 

смъкването на наранения т рt.бва да 

стане бързо и безъ сътресения. НашИ'1'"В 

снимки, които представятъ планинския 

транспор·.ъ на единъ нараненъ скиоръ, 

еж достатъчно· поучителни. Въ първия 

случай . носенето става по примитивснъ 

начинъ - участвуватъ множество лица 

и наранения бива болезнено разтърсванъ. 

Когато ние предадохме лицето на хижа 

,,Момина Скала" намt.рихме, че краища

та на счупената бедрена кость Ci'i'i силно 

рзмt.стени. - Едно обстоятелство, което 

случай (снимка № 2) транспорта се из

ьършва съ една спасителна шейна. Както 

сн11мката илюстрира, при това положе

ние Ci'i'i достатъчнви двама туристи, на

ранения не се изтезава и не е издоженъ 

на горепоменатитt. опасни случаи. 

Българската спасителна служба още 

презъ първата година на своето сi'i'iще

ствуване отбедяза голt.ми успt.хи. Само 

изъ Витоша бt. дадена помощь на де

сетки нуждающи се туристи. На нt.колко 

Пi'i'iTИ тежко наранени скиори бt.ха смък

вани отъ дежурнитt. спасителни коман

ди. Презъ следващитt. години тазн дей

ность бt. още по-резултатна. Бt.ха съз-

дадени 

работа: 

модерни 

условията за една благотворна 

отлични спасителни команди, 

планински аптеки, спаситедни 

би могдо да има тежки последствия за шейни и пр. Но, което е най-важното, 

наранения - повреждане на кръвоно- поет::;та инициатива направи да загово

сенъ Ci'i'iдъ и едно опасно кръвоизлия- ри наново стария, красивъ планинарски 

г 

ние, прерt.зване на нервъ и следваща 

парализа на крайника и т. н. Въ втория 
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духъ: помагай, притича>r се на помощь, 

защото това е върховния свещенъ 

дългъ на всt.ки единъ туристъ. 

Днесъ опитътъ е завършенъ. Три го

дини неуморна работа показа колко не

L·бходимо е и какво трt.бва да бi'i'iдe 

планинското спасително дt.ло у насъ. 

Но идеята съвсемъ не е завършена. Мо

щното развитие на българския тури

зъмъ, новитt. стремежи за попудяризи

ране и въ чужбина българскит1, природ

ни красоти, изискватъ една идеално уре

дена ПJLанинска спасителна служба съ 

клонове и помощни групи въ всичr<И 

планински селища. 



ЕДНА СКИ-НЕД'ВЛЯ 
(Фейлетонъ) 

- Една младежь се е завъдила, лел' 

Ричке, не можешъ да ги разберешъ: чи

вията ли имъ е мръднала, времената ли 

станаха такива, или ние сме изглупъли ... 
Цъла седмица току само за хижи и 

биндунги разправятъ, снимки си показ

nатъ и като рекатъ нъщо да се наддум

ватъ, де що е изъ стаята съ главата на

долу го обръщатъ. Чергата ми е станала 

па парцали ... 
Какъ не може на тия момчета да се 

нам·!;ри нъкоя работа, че да си стоятъ 

uъ ю;,;щи. Мари и работата имъ не ща, 

каилъ съмъ да си отспятъ кат' хората и 

праздника си да видятъ. 

Като дойде петъка и вече пощръКJIЯ· 

ватъ. Опитай се да имъ продумашъ нъ

що, ще те изядатъ. Дойде ли с;у;ботага, 

като повлекатъ дъскитъ и парцалитъ си, 

отършуватъ долапитъ и да ги нъма. K'i'i
_'Тe ходятъ и к;v;де спятъ изъ тая плани

ча, акж.лътъ ми не го хваща. Ще уло

вятъ я да настинатъ, я главата си да 

счупятъ, че после на кого пакъ. Да бъ

ше една недъля, да бtха две, думица да 

праздника си да видя. Кжде ходяrъ, ка

кво правятъ, мръзнатъ ли, гладуватъ ,,ш, 

нищо не ти казватъ. Току си дойдатъ 

вечерьта, очитъ имъ зачервени като на 

караконджули, отъ пиене ли, отъ неспа

не ли, можешъ ли ги разбра, думица не 

обелватъ! 

И да речешъ, че само тъхъ ги е хва

н:;;ло, хайде, ами то: коскоджамити хора, 

дирЕ.ктори на банки, инженери, доктори, 

тръгнали, сък;~шъ ги калесватъ тамъ. За 

срамотитъ станахме: оназъ, отсрещна-

1 а, и тя кзто се н;афърцунила, едни шал

чета, едни чудесРи, помъкнала се " тя, 

барйбаръ съ всички. ,,Отъ ски-спорта 

нtма по-хубаво нъщо: азъ, казва, отъ 

~1::~лка така си ходъхъ". Ами, че не я 

знамъ, до оназъ година отъ нея недъ

.~rенъ день по Царь Освободитель не 

можешъ да минешъ. 

Не знамъ вече. Единъ свъ·тъ се е за

въдилъ, не му виждамъ края .. 

Не бой се, читателю, това еж комен

тарии на леля ми; стара жена, какво да 

не имъ кажешъ, ами тъ? - праздникъ я правишъ! 

не минава да не дигнатъ к;у;щата на гла- Азъ ще ти разправя нtщо друго. 

в~та си и да не изкрънкатъ отъ баща си 

пъкоя стотарка. Не мога повече. Аманъ ... 
Че остави другото, ами еж се повлек

;ш съ едни, да те е срамъ момичета да 

имъ ка'Жешъ. Обули едни панталони, за

тътрили си подкованитъ крака, килнали 

едни калпачета, на нищо не приличатъ. 

Ами нали имъ уйдисватъ на ума? Я иди 

имъ кажи нtщо, ще те лапнатъ: ,,Ти, 

каже, нищо не разбирашъ. Знаешъ ли 

Фанчето като имъ изръза миналата сед

мица една кристияния, шапкитt, имъ раз

игра на всички ... " Гледай имъ ти пи
пето ... 

То да е съ мърка, кой какво ще имъ 

каже. Ами . . . Ама туй всtка недtля, 

всъки :1раздникъ. . . Какъвъ бъше този 

чистъ въздухъ и туй възродяване! Нtма 

Зй тия момчета ни Нова година, ни Ко

'Iеда - хукнали като бtсни. 

Сър;щето ми се е свило и не мога 

Ела една зимна недъля рано сутриньта 

на нъкоя отъ спиркитt, да видиu1ъ на;;. 

с·тина кзкъвъ свtтъ се събира: едни 

млади, жизнерадостни хора, станали ра

но сутриньта и надеждата за единъ сми

сленъ день изписана на лицата имъ. Тъ 

носятъ толкова животъ съ себе си въ 

планината, че неволно ти се иска да вър

вашъ, какво онова, което е останало до

лу въ дима и саждитъ, се е отрекло отъ 

животътъ и самозакопало. 

Направи си труда да отидешъ до нъ

коя ОТЪ ВИТОШКИТ'В ХИЖИ - ТИ Ще ВИ· 

дишъ тамъ единъ другъ свътъ на ра

дость, волность, здраве и сила. Нъкакви 

други, непознати на тия хора, въодуше

вени отъ неизвестна за тебе причина, 

като че опиянени о·тъ самитъ себе си, 

празднуватъ нескривано своятъ полетъ 

къмъ нъщо чисто и възвишено, което не 

се подава на описание. Изтръгни се отъ 
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твоето настроение на песимизъмъ, скеп

тицизъмъ и безволие. Надвий собствена

та си неподвижность и се подай и ти на 

това настроение, което заразява съ сво

ята простота и свежесть. Отдъли се дей

ствително духомъ и тъломъ за една не

дъля отъ града и ще видишъ какъ са

мо единъ ски-день въ планината ще ти 

пощ,ри радость и бодрость за цtлата 

седмица. 

А ако пъкъ имашъ щастието да си се 

качилъ на върха и отъ тамъ съrледалъ 

бълата земя подъ себе си, съ която те 

свързва само изрtзаната въ cнtra линия 

на изкачване, почувствувалъ облекчение 

отъ тормоза на всичко дребно и земно, 

ти ще усетишъ неволно порасли криле и 

СЪ Т'ВХЪ Ще ПОЛСТИШЪ КЪМЪ НОВЪ ЖИ· 

вотъ, къмъ новия свtтъ на заслужената 

радос·ть. 

Не се оплаквай отъ живота: той е 

тС>лкова хубавъ, ако умtешъ да го из

дигнешъ, да го пренесешъ въ планина

та, въ бtлото, чисто царство на cнtra ... 
Направи това и ти ще ми бждешъ 

блаrодаренъ! 

ПЛАНИНСКА ФОТОГРАФИЯ 

НИК. ИВ. БОЖИНОВЪ 

(Практически съвети) 

Поради обстоятелтсвото. че печа'тани
тt въ миналата годишнина статии на 
Ник. Бnжин,. 11ъ, предизвнкзха го.1J-вм~ ин-

Има редица подробности въ фото
графията, върху които всtки люби·т~ль 

трtбва да има известно понятие и трtб

ва да ги познава отлично, защото ма

каръ и незначителни на пръвъ поrледъ, 

тt иrраятъ rолtма роля за резултата 

отъ нашата фотог.рафическа работа. Ето 

защо азъ, както и въ предишннтt ста. 

ти, така и въ тия, които следватъ, съмъ 

си задаль съвсемъ скромна задача - да 

дамъ известни практически съвети, про

сто формулирани и до колкото мога, 

ясно изразени, върху най-належащитt 

да се знаятъ отъ единъ любитель нhща. 

Тукъ пакъ бихъ повторилъ това, кое

то писахъ въ предишния брой - щ:tки, 

който се интересува повече отъ фо'I'О· 

rрафията, трtбва да си набави велико

лепната книга на известния нашъ фото

rрафъ г. Бончо Карас·тояновъ, кждето 

всички повдигнати тукъ въпроси, еж из

черпателно разгледани. 

Никой нашъ другарь не бива да за

бравя, че трtбва да се познзва отлично 

техническата страна на фотографията, 

за да се напредне и въ художествената. 

Техниката и се учи по-лесно. За ху-
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тересъ, редакцията ще даде отъ сжщия 

познатъ авторъ редица статии по пла

нинската фотография. 

дожествената страна на фотографията 

трtбва повече художествень усетъ и уче

не отъ изложби, албуми, снимк:i и пр. 

Но за да се дойде до тамъ, трtбва да 

се знаятъ срtдств·ата за това. Друrъ 

пжть нtма. 

Всtки любитель, като вземе апаратъ, 

обикновено, не винаги му еж ясни на

пълно цифритt. и даннитt, които тt из

разяватъ, написани на рамката на обек

тива, точно·то значение на блендата и 

пр. А тt еж важни нtща и трtбва да се 

знаятъ. 

Фокусно разстояние. Бележи се съ 

буквата Ф. То е разс'Гоянието отъ срtда

та на обектива до матовото стъкло, ко

гато обектива е нагласенъ (изясненъ) на 

много отдалечени предмети (така наре

чено на „безкрайность"). Колкото е по

кжсо фокусното разстояние и е по-сла

ба свtтлосилата на обектива (а това по.

сл_едното може да се регулира и съ 

блендата), толкова по-отблизо почва 

,,безкрайностьта" на дадениrо обективъ. 

Но за да бжде изображението напълно 

ясно и въ крайщата, фокусното Р"'.'!стоя 

ние не бива да бжде по-малко отъ диа-



rонала на плаката или филмътъ на даде

ния апаратъ, даннитi; на чийто обективъ 

разглеждаме. 

Напримi;ръ, на единъ апаратъ 6/6 фо
кусното разстояние на обектива не бива 

да бжде по-малко отъ 7.5 см., т. е. ·юл

кова, колкото прави диагонала отъ 

единъ квадратъ съ размi;ри 6/6 см. Кол
кото е по-кжсо фокусното разстояние на 

единъ обективъ, толкова е по-широкъ 

жrъла, съ който той снима предметип. 

Практически изразено е така: ако имате 

да снимате едно високо здание и заста

нете на мi;стото отъ кждето единъ обек

тивъ съ 7.5 фокусно разстояние точно 

побира въ матовото стъкло изображе

нието на цi;лото здание, то ако отъ еж

щото мi;сто се опитате да снемете еж

щото здание съ обективъ, който има 

по-кжсо фоку~но .разстояние, напр., 5 см. 
то изображението върху плаката ще бж

де много по-малко отколкото първото 

(това еж така наречени широкожrълни 

обективи), обратно, ако зданието се сни

ма съ обективъ съ по-малъкъ обхватенъ 

жrълъ, напр. 10 см. фокусно разстояние, 
то изображението на зданието о·тъ сж

щиятъ пунктъ не ще може да се побере 

на плаката, а ще се види само частъ отъ 

зданието. 

За туристически цели, по-удобни еж 

обективитi; съ дълго фокусно разстоя

ние, тъй като въ повечето случаи ние 

снимаме предметитi; (планини, върхове 

и пр.) отъ далечни разстояния и трi;бва 

да излизатъ изображенията по-едри. 

Принципа на така нареч~нитi; телеобек

тиьи е: да увеличи фокусното разстоя

ние до толкова, до колкото се желае да 

се увеличи и rолi;мината на изображе

нието, което желаеме да получимъ отъ 

отдалечения отъ насъ предметъ. 

Универсални обективи еж тия, които 

иматъ фокусното си разсто_яние равно 

на диаrоналътъ на плаката или филма. 

Фокусна дълбочина. Това е свойств,о

то на обективитi; да предаватъ едновре, 

менно почти еднакво ясно, освенъ на

rласенитi; на ясность предмети, така и 

други, които се намиратъ по-далечъ или 

по-близо до обектива. 

Фокусната дълбочина зависи главно 

отъ фокусното разстояние на обектива и 

::~тъ относителниятъ отворъ на обекти~ 

ва - блендата. Колкото е по-кжсо фо

кусното раз_стояние на обектива, толкова 

110-rолi;ма дълбочина има той. Практи

чески изразено : при ювсото фокусно 

разстояние безк,райностьта започва отъ 

сравнително кжсо разстояние п р е д ъ 

обектива, отъ който пунктъ нататъкъ 

всичко е напълно ясно. При дълrофокус

ни обективи, това е rолi;мо. За да се 

получи по-rолi,ма фокусна дълбочина 

се употрi;бява главно блендата. И това е 

главното и предназначение. Съ свиване

то на блендата се отсич::~тъ лжчитi; отъ 

крайщата на обектива, съ което се уве

личава яснотата на предметитi; отчасти 

стоящи предъ пзи нагласени на фокусъ 

и повече на предметитi;, стоящи задъ на

гласенитi;, преди свиването на блендата, 

на фокусъ. 

Практически пакъ изяснено: Ако при 

единъ обективъ Тесаръ 1 :3.5 наrлас!:lте 

на фокусъ предмети намиращи се на 4 
метра отъ обектива, то при пълния му 

отворъ, то ще трi;бва да ба;датъ ясни 

всички предмети само между 3.30 и 5 м. 

ако, обаче, се свие блендата на 5.6, уве
личава се ясностьта на предметип, от

стоящи отъ обектива на разстояние 3 и 

5.60 метра. При бленда 8, това разстоя

ние между 2.80 и 6.50, и съответни: при 
бленди 11-2.5 до 9 м. при бленда 16--
2,10 и 25 метра, а при бленда 22 всички 
предмети отстоящи отъ 1.80 метра на

татъкъ ще бждатъ ясни. Значи, при на

маляване на блендата се увеличава фо

кусната дълбочина, както и въобще се 

увеличава яснотата на изображението. 

При модернитi; апарати, като тия на 

Цайсъ (шпигел,рефлексъ камари) Ролай

флексъ и пр., за които се писа вече въ 

едннъ отъ предишнитi; броеве, е поста

вена таблица съ точно обозначенитi; раз

стояния, които еж ясни при даденъ мет

ражъ при разстояние на предмета на 

който е изясненъ фокуса, тя означава 

при кои бленди и при какъвъ метражъ 
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каква е фокусната дълбочина. Нъщо, 

което много улеснява работата съ тия 

апарати. На апарати съ матово стъкло 

се изяснява най-напредъ фокуса върху 

главния предметъ, който се снима и . 
следъ това се свива блендата докато се 

получи яснота и на предметитh, които 

сжщо така се поставятъ да бждатъ на

пъ.~1но. ясни. 

Съ ;зсъко обаче намаление на бленда

та се нама.~1ява и ко.~1ичеството на свът

.~1ината, която прониква въ обектива и 

по ТОЯ начинъ се намаля СВЪТ.~IОСИЛНОСТЬ

та му, и за да се уравни това, за всъко 

дъ.~1ение на блендата тръбва да се уве

личи двойно времетраенето на снимане

то. За примъръ взимамъ най-разпро

странената таблица за блендип: 

Ако даннитъ за една снимка н:~дзгатъ 

при пъленъ отворъ на обективJ да се 

снима съ 1/1000, то при намаляване на 

блендата ще се подучи следниятъ ре

зудтатъ: 

Бленда 1 :38 или 3 5 1 :6 5 1:8 1:16 1:22 
Осветяване 1/1000 1/soo ½so 1/100 1/so 

По тоя начинъ единъ филмъ, снетъ 

при nъленъ отворъ съ 1/1000 ще бжде 
еднакво освътенъ, както и, ако се сне

ме съ 1/50 при 22 бленда. Раз;~иката ще 
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е тая, че въ снимката ще има много по

голt.ма фокусна дълбочина и ще бжде 

,,ш:1рфъ", по-,,ос·тра" отъ първата. 

При снимка съ 1/1000 ако е изяснено 

на 4 м. всичко, което се намира задъ 

5 метра и предъ 3.30 м. ще е неясно, а 

сжщата снимка снета съ 1/50 и 22 бленда 
всички предмети отъ 1.80 м. ще еж ясни. 

При филтритъ, значението и смисъла 

на употръблението за които говорихме 

въ една предишна статия се пресмъта по 

сжщиятъ начинъ (както се знае и п на

маляватъ количеството на свътлината) 

споредъ rжстотата на самия филтъръ -
това се означава или дава като данна 

при покупката на филтърътъ - колко 

пжти намалява. Ако една снимка тр.ъбва 

да се снеме безъ филтъръ съ 1/1000 при 
дадена бленда и филмъ, то при сжщитъ 

данни като се прибави единъ филтъръ, 

който два пжти намалява количеството 

на свътлината (обикновено обозначенъ 

съ 1) ще трt.бва да се снима съ 1/500 
при филтъръ, който намалява четири пж

·ти - обозначенъ обикновено съ 2 ще 
тръбва да се снима съ 1/250 и при фил
т ьръ, който намалява 8 nжти (или обоз
наченъ обикновено съ 4) съ 1/100. 

(Следва) 
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