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ТУРИЗЪМЪ И ПРОСВ1'> ТА 

На пръвъ погледъ туризмътъ изглеж-_ 
да много просто и безобидно нъщо: 
най-обикновено разхождане на свободни 
хора за удоволствие, свързано и съ мал· 

ко полезность - физическо закр1шване. 
Така поне ни го обясняватъ профани
тъ, които не само не еж си дали тру дъ 
да проучатъ въ нейната сжщность друж
бата между човъка и планината, както 
въобще стремежа на човъка къмъ при
родата, но които сами не еж преживъли 

нъщо по-силно отъ плитката радость на 
чистия въздухъ и красивата гледка. 

А ето, че ние туриститъ, сме на малко 
по-друго мнение. Ние говоримъ за раз
JJИчни видове отношения къмъ природа. 

та и планината, за национално, обще

ствено и стопанско значение не само на 

туризма като идея, но и на представля

ващата я организация, ние посочваме на 

специалната връзка между туризма и 

общата духовна култура отъ една стра
на и по-специално за връзката между 

туризма и науката, ние издигаме морала, 

другарството и взаимоотношенията меж

ду отдълнит1, планинари като една нова 
нравственость, опредъляме влиянието на 
планината и природата не само въ из

куството и литературата, но и въобще 

въ битието на единъ народъ и пр. и пр. 

Всичко това е богатото съдържание 

и безкрайното разнообразие на нашаrа 
идея. И не се е случвало веднажъ, кога

то ние го изнесемъ и обяснимъ обще
ствено, да не се намърятъ мнозина, кои-
10 да изкажа1ъ очудването си, че не еж 

били запознати съ ценностьта на тури
стическото движение. 

Но и за самит1, насъ, въ нашитъ ср1;
ди, колкото тъзи въпроси да еж били 
третирани въ колонит1, на списанието, 

въ сказки и реферати, много отъ повдиг
натитъ въпроси не еж съвсемъ ясни за 
всичкит1, наши сътрудници и съидейни
ци и не ръдко проличава незнание и не
съвършенна оценка на собствената ни 

идея. 

Затова се налага да засилимъ про. 
свътната ни дейность, да издигнемъ ту
ристската ни просвъта и култура до пъд
ното проясняване на всички тъзи теми, 
което ще ни въоржжи съ безкрайно по
вече аргументи и доказателства въ полза 

на собственото ни дъло. 
Инъкъ рискуваме да потънемъ въ не

вежи познания, че туризмътъ е възмо

женъ и безъ всъкаква просвъта. 
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Въ настоящата книжка, редзкцията 
помtства описания на излетитt които 
наши планинари предпрИ'еха п~ Коле
да изъ българсюrтt, планини и които 
· - поради връхлетtлата особено силна 
буря - на мtста завършиха съ много 
неприятности. Отъ -описанията впрочемъ, 
личи ясно, колко малко нашитt, плани

нари еж подготвени теоретически за зи

менъ туризъмъ и какви елементарни 

грtшки се правя·тъ още както презъ 
времето яа самия излетъ, така и при не

говото предварително проучване. Редак

цията се вижда поради това принудена 

да даде отдtлно нtкои упжтвания и съ
вети съ отправяне на единъ апелъ къмъ 

бълrарскитt туристи да бждатъ особе
но внимателни при предприемане зимни 

излети, за да не се даватъ излишни 

жертви и се постиrатъ наистина по-го
лtми постижения. Добре е по този слу
чай да се напомнятъ и нtкои забравени 
повели на планинарския моралъ. 

СЪВЕТИ ... 
1. Предприемай само излети, за про

веждането на които си сиrуренъ въ си. 

литt, си. И най.rолtмото геройство има 
своята допустима граница, задъ к-оято 
започва безразсi'i'iдната авантюра. Проуч
вай добре излета предварително, ако 
лtтния теренъ ти е непознатъ, защото 
нtма нищо по-неприятно отъ установя
ване по-късно противоречия между на

шитt, представи и действителностьта въ 
планината, разбира се за смtтка на пър
витt. 

2. Не обръщаn излетуването въ над
бtrване и конкуренция - остави честь
та за по-краткото изминаване на Пi'i'iTЯ на 

други: ти се задоволи съ пълното из

пълняване на предначертания си мар

шрутъ, Прави избора си на последова
телно ПО-Мi'i'iЧНИ - планини, а не съ ско

кове: отъ Люлинъ мжчно се отива на 
Пиринъ. Не се увличай по „модни" вър. 
хове и не се залавяй съ планински про
блеми и . задачи, докато не си изра
стналъ въ собственитt, си очи - дока
то можешъ да предприемашъ „първи" 
изкачвания, има дълъrъ Пi'i'iTЬ на подго

товка и израстване. 

3. Избирай внимателно спжтника си. 
Не тръгвай съ случайни компании, кои
то презъ лtтнитt излети завършватъ съ 
добри спомени и безопасни снимки, но 
презъ зимата моrатъ да станатъ сжд

боносни. Познаването силнтt, на CПi'i'iTHИ· 
ка е най-важното условие за предприе
мане на всtкакво сериозно зимно из
качване. Ако се случи беда, първиятъ, 
който ще пострада въ такъвъ случай, 
ще бi'i'iдe този, който е тръrналъ съ не
познатъ СПi'i'i'l'НИкъ и разчитайки на соб
ственитt, и неrовитt въображаеми сили, 
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го е увJ1tкалъ въ непосилни задачи. 
4. Подбирай винаги маршрута си та. 

ка, че силитt ти да бi'i'iдатъ запазени за 
главната цель. Много планински пред
приятия еж пропаднали заради предва

рително изтощаване на силитt поради 
лошо разпредtление на маршрута. Го
лtми преходи безъ сигуренъ заслонъ 
предприемай само при сигурно време, 
защото и най-простия на видъ маршрутъ 
може да се окаже невtроятно тежъкъ 
при влошено време. 

5. Чувствувай се отговоренъ не само 
за себе си, но и за всички, които ти се 
довtряватъ. Съвети даваи само когато 
си абсолютно сигуренъ въ знанието си, 
а не когато се надявашъ да излtзе как
то предполаrашъ. Но когато се случи 
беда, не натяквай даже и на този, който 
те е подвелъ. Натякването никога не по
мага никому. 

6. Не бжди високомtренъ и надменно 
безстрашенъ, защото не знаешъ плани
ната каква шега ти готви. Но не бi'i'iди 
и страхливъ: по-rолtмата часть отъ 
прtчкитt, въ планината се минав.а·тъ ус
пtш1ю, ако духовно вече си превъзмог
налъ опасностьта, а не си се уплашилъ 

предварително. 

7. Не губи никога присжтствие на ду
ха, даже и предъ явната гибель и не 
приемай че последнитt ти сили еж из
черпани - ти не знаешъ, колко много 

сили има човtкъ, когато волята му не е 
поразена. 

Не забравяй, че отъ всичкитt беди въ 
планината даже по-голtма часть отъ 
990/о свършватъ успtшно, стига да не си 
загубилъ духа си. Така наричания тре. 
нингъ е преди всичко каляване на во

,11ята. 

8. И въ най.критическото положение 
може да се намtри изходъ, стига да раз· 
сждишъ спокойно и хладнокръвно. За
това мисли и действувай трезво и не
прибързано, но не се колебай дълго, за
що·то понtкога използуването на време
то предхожда всtкакво решение. При
мирението съ всtка неприятность въ 
планината не е добродетель, макаръ че 
не е позорно, ако ти се наложи и връ

щане, щомъ всичкитt аргументи на ра
зума еж противъ приключението, Преди 
да се признаешъ, обаче, за победенъ, ви
наги опитай; отказването преди опита е 

недостойно, а и планината обича повече 
смtлчацитt отъ резоньоритt. 

9. Не хаби напраздно сили въ плани
ната зимно време, но не бжди и готова
нецъ - никое постижение не е паднало 

готово отъ небето, както нtма магьос
ници, които могатъ да те изкачатъ на 

върха, ако ти не се помръднешъ. Помни, 
че планината е най-честния партньоръ и 



вс'hки трудъ въ нея е възнаграденъ. 
10. Помни, че най-гол'hмата доброде. 

тель въ планината е другарството и са

мопожертвувателностьта. Бжди винаги 
готовъ - даже и при лишение отъ соб
ствено удоволствие и почивка - да се 

притечешъ на пострадали. 
ТЕХНИЧЕСКИ УПiУiТВАНИЯ 

1. Не тръгвай на излетъ, ако имашъ 
н най-слабото забол'hване: зимнит'h из
лети не еж ср'hдств,о за л'hкуване на бо
лести. Предъ вс'hки тежък1;, излетъ из
б'hгвай преумората, безсъницата и всич
ко, което въ видъ на преходно удовол

ствие руши организма ти. И презъ вре
ме на излета не прави нищо, което се 

отразява върху наличностьта на сили. 

2. Не тръгвай сжщо така безъ съвър
шена зимна екипировка. Не се касае до 
новъ, ко.'!кото до здравъ и изпитанъ 

екипъ. Ако н'hщо ти липсва, не тръгвай 
преди да си го набавишъ, защото ти не 
знаешъ кога точно отъ него ще ти ста

не нужда и какъ ще се отрази липсата 

му. Това особено важи за здрави обуща, 
ржкавици, връхна дреха, здравина на 

скит'h. Нека екипътъ ти бжде винаги го
товъ нtколко дни преди тръгването на 
излетъ. Нехайството къмъ него се пла
ща винаги скжпо въ планината, а и не 

разчитай да си услужишъ отъ другиго, 

защото може да лишишъ него отъ необ. 
ходимото. 

3. Избt1·вай заемането на чуждъ 
екипъ, не само защото именно съ него 

ще се сJJучи нtщо неприятно, но защо
то несъответностьта му може да има 

фатално значение, ако не я познавашъ 

предварително. 

4. Обърни особено внимание на обу
щата и скит'h си, както и на биндунги
т'h. Не пести ср'hдства за тtхното по
държане. Приготви си технически всичко 
11ъ кжщи. Поправка·та на ски, нагласява
нето на биндунги и пр, презъ в.реме на 
самия изле'Гъ е крайно неприятно и че
сто може да стане причина за опасно 

забавяне. 
5. Не ходи самъ на зименъ излетъ: 

това е безкрайно лекомислие! 
6. При съмнително време не се отда

лечавай много отъ чов'hшки подслонъ, 
защото може да ти дойде до главата 
после JJутане съ часове изъ мъгла и 

пълно изчерпване на силит'h. 
7 Ако видишъ, че се налага нощувка 

на открито, не чакай да заrубишъ си
JJИТ'В си, за да вземешъ крайното реше
ние: заеми се да правишъ снtжна ко
либа. Отъ твърдата основа на снtга 
рtжи съ скитt си гоJJtми снtжни заро
ве, докато изкопаешъ яма споредъ броя 
!!а излетницит'h. Надъ нея после сложи 

скит'h ·така, че съ двата си края да се 
опиратъ на повръхностьта на ямата и 

върху тtхъ сложи плътно единъ до 
други сн'hжнитt зарове. Колибата ти е 
вече готова и въ нея можешъ даже да 

бивакирашъ, ако и сложишъ и една за
веса отпредъ. 

8. ОбJJtклото ти да бжде винаги на 
,,пластове". · понеже ски-туризмътъ е · 
свързанъ съ голtмо движение и разви
ване на топлина, нека дрехит'h ти бж. 
датъ такива, че да сваляшъ отъ т'hхъ 

ИJJИ прибавяшъ колкото е нуждно за 
подържане на топJJината. Носи винаги 
резервни ржкавици, чорапи и риза за 

преобличане. 
9. Не се иска да мъкнешъ аптека съ 

себе си, но имай вс'hкога резервенъ пре. 
вързоченъ материалъ, който винаги мо

же да потр'hбва. Носи си и достатъчно 
вестници или чиста хартия: тя не тежи, 

а може да ти послужи много като единъ 

пластъ между долнит'h и горни дрехи 
за пазене отъ студа. 

10. Въ случай на нещастие не съчи
нявай нова медицина и не прави неве
жи оп_ити. Ако бедата е малка, вземи 
мi,рки да не ти пречи на довършване 
излета, ако е по-голi,ма и предрешила 
последния въпросъ задоволи се само съ 

ограничаване на пораженията, докато 

стиrнешъ населено мtсто и можешъ да 
получишъ лtкарска помощь. 

. . И МОРАЛЪ 
1. Не злоупотрi,бявай съ търсената 

отъ всички свобода въ ПJJанината и не 
я обръщай въ слободия. Не налагай на 
останалитt посетитеJJи на хижи всички
тt си кефове, които еж въ разрi,зъ съ 
общозадължителния редъ. Зачитай и 
уважавай еднакво добре нервитi,, на
строението, търпението и желанията на 

другарит'h си. Нахалството още не е ха
рактерность ! 

2. Пази името и морала на планинаря. 
Чувствувай се като членъ на единъ ор
денъ, комуто е възложено да пази най
висшето благо на земята: планинската 
красота. Покажи се д.остоенъ за тази за
дача и гледай на планината като на 
храмъ, кждето свещенодействието е по
умtстно отъ всtки карнаваJJъ. 

3. Хижитi, не еж частни хотели, а до
мове за отмора. Уважавай реда въ т'hхъ, 
защото той ограничава само разюздани. 
т-в желания. Културата - или безкултур. 
ностьта - на единъ планинарь никжде 

не личи така добре, както въ планински-· 
тt домове. Ако си артистъ по призвание 
не смtсвай хижитi, съ театралнитt сце
ни, ако си поклонникъ на аJJкохола -
пази си „издържливостьта" за градски
тt кръчми, а ако си голtмъ картоиг-
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рачъ, истинската ти кариера е въ Монте 
Карло, а не въ хижитв! 

4. Не бli'iди готованецъ въ хижата и 

не създавай тамъ привилегии на мързе

.,а и хнтростьта. Не приравнявай оста
налитt. посетители на хижитt. съ до
машнитt. си мухи, на които миризмата 
на тt.лото ти може да е много приятна. 

Пази чистота въ тt.хъ ! : въ конкурси за 
мръсотия участвувай Kli'iдeтo щt.шъ, но 
не и въ хижитt.. 

5. Уважавай всички наредби за за
щита на природата, обичай цвt.тята, жи
вотнитt. и даже снt.га. Haвct.кli'iдe въ 
планината бli'iди приятель, а не рушитель 
на природата! 

СЪЮЗНИ ВЕСТИ 

Съ настжпването на новата година, въ 
едно специално заседание Централното 
настоятелство на Б. Т. С. направи единъ 
обстоенъ преrледъ на положението на 
Съюза и на клоноветt. му съ оrледъ на 
постигнатитt. резултати презъ изтеклата 

година и съ предвиждане на всички мt.р
ки и грижи за една още по-успt.шна ту
ристическа дейность за презъ настli'iпва

щата година. Установи се, че изтеклата 
година въпрt.ки скромностьта, съ които 
изобщо се отличаватъ при работата си 
туриститt., е донесла на дt.лото на Съю
за и на туризма о·тлични постижения и 

успt.хи. Всички съюзни клонове сж съ 
стегнати редове и упорито преСJ1едватъ 

целитt. на туризма изъ различнитt. краи
ща на Родината. Всички клонове сж под
държали редовни връзки и съ U. Н на 
Съюза, като по този начинъ е било ~ъз
можно да се подържа и провtжда една 

единна, добре обмислена и добре мотиви
рана общосъюзна и общотуристическа 
въ страната дейность. Пропагандата на 
Съюза и на туристическото дt.ло успt.ш
но е пров1::ждана отъ художественото 

съюзно списание „Бълrарс,J<и туристъ", 
разпространявано въ 3600 екземпляра. 

За да се стегне още повече Съюза и 
по-успtшно да се гради съюзното дъJю, 
въ сжщото си заседание U. Н. на Съюза 
възприе препоржката на последния съ

боръ, като избра и н2значи за идеен„ се
кре·тарь-орrанизаторъ своя членъ г. Сте
фанъ Поповъ, който си остава и редак
торъ на списание-rо. Въ връзка съ та.зи 
малка промt.на, U. Н. излt.зе съ специал
но окржжно до клоноветt. си, съ което 
се провежда една смt.ла реформа за за
писване на нови членове и се даватъ 

УПli'iтвания за засилване на просвt.тната 
дейность. 

Споредъ предварителнитt. данни на U. 
Н презъ 1936 г. броятъ на съюзнитt. 
•,ленове за 1936 г. е увеличенъ съ 10 10 
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или заедно съ чJ1еноветt.-четници, понJ
стоящемъ възJ1иза на 5.404. 

На 25 януарий въ канцеJ1арията на U. 
Н. ш: Б. Т. С. се състоя една среща-кон
ференция между Ц. Н. и Българскаrа 
планинска спасителна служба. Разгледани 
еж обстойно въпроситt. около предстоя
щата дейность на спасителната служба, 
както изъ Витоша, кждето тя е организи
рана и работи отъ нi;колко години вече 
и то съ блестящи резултэти, така сжщо 
и за организирането и и въ другитt. гра
дове, к;v;дето Б. Т. С. има клонове и кж
дrто това изискватъ специалнитt. пла
ш1нски условия - напр. въ Банско, Са
моковъ, Дупница, Карлово, Костенецъ и 
дР. По всички въпроси е постигнато 
пълно единомислие и осигурена взаимна 

дейность, както на организацията на 

к.~оноветt. на Б. Т. С., така и на компе
тентностьта и ентусиазираното желание 

и готовность на членове1't. на Спасител
ната служба, всички все опитни туристи 
и планинари, да действуватъ за разви
тието на планинското спасително дt.Jю 
по цt.лата страна. 

На 29 м. м. се състоя конференция на 
софийскит1; клонове на Б. Т. С. - А.1еко, 
Еделвайсъ, Планинецъ -· София, Хемусъ 

Надежда и Черни връхъ - Красно ce
JIO. Уреди се общоорганизационенъ ко
митетъ въ съставъ: Иванъ Раевъ и Сте
фанъ Поповъ отъ U. Н. на Б. Т. С., Д. 
Пантелеевъ и Г. Клисаровъ отъ Алеко 
Херманъ Оскаровъ и Кирилъ Ганчев~ 
отъ Еделвайсъ, Никола Тепавичаровъ и 
Н. Миладиновъ отъ П.'lанинецъ, Тодоръ 
Милановъ и Борисъ Арнаудовъ отъ Хе
мусъ и К. Янковъ отъ Черни връхъ. 

Комитетътъ ще заседава всt.ки ме
сецъ и ще разглежда идейно-организа
ционни въпроси. Още въ първото засе
дание се реши единодушно членскиrв 
нноски за всички софийски клубове да 
бждатъ еднакви и · да се започне обща 
културно-просвътна дейность въ стоJ1и
цита. 

На 17 февруарий въ ресторантъ Чу
чура", буJ1 . Uap. Иоанна 22, се съ~тоя 
първата съвмъстна другарска среща на 
Ц. Н. и управителнитt. тъла на клоно
ветt.. 

Две поправки: Въ миналия бр. 1 на 
списанието еж допуснати две неприятни 

грt.шки: пропуснато е да се отбележи, 
че художествената снимка-приложение е 

отъ Д-ръ И.1. Миновъ, както и че кори
цата е работа на художника Н. Тузсу· 
зовъ. 



клоновъ животъ 
Дуnнишкиятъ клонъ „Рилски езера" 

отъ Б. Т. С. е nривършилъ вече оконча
телно туристическия домъ въ града си. 

()става домътъ да бiУiде обзаведенъ и 
отворенъ за посетитеJIИ. Той е една rра
~1:адна сграда, сочеща енергията и енту

сиазъма, съ който се работи въ Б. Т. С. 
и която е очаквана съ нетърпение отъ 

всички спортни организации въ града, 

защото ще задоволи нуждитъ на гр. Дуп
ница к2то единъ отличенъ изходе!-lъ 

пунктъ за Рила. 
Русенскиятъ клонъ „Приета". На 26 

декемврий м. r. е ималъ редовното си об
що rо;щшно събрание, на коеrо еж из
брани ново настоятелство и надзоренъ 
съветъ: председатtль: П. Цачевъ, подпр.: 
К. Димитровъ, секр. Вл. Гсорrиевъ, кае. 
Ив. Димитровъ, домакннъ: Д. Ивановъ, 
зав. излетиn; Н. Алексиевъ, съветници: 
Г Петровъ и Ел. Димитрова. Надзоренъ 
съветъ: К. Коса'Гевъ, Ив. Недковъ и Сим. 
;1аковъ. 

Лрезъ изетклата 1936 год. кл,онътъ е 
броилъ 118 дУШИ, а списанието е получа
вано въ 102 екз. Реализирани еж били 11 
излети, отъ които 5 еднодневни, 2 дву
дневни и 4 многодневни съ общо 102 уча
стници (57 мiУiже и 45 жени). Изминатъ 
ЛiУiТЬ 5.422 клм. (пешъ - 704 клм., СЪ 
влакъ 3.890 клм., съ автомобилъ - 533 
клм. и съ праходъ - 317 клм.). 

Просве'Гна дейность и пропаганда: аги. 
тационата седмица бъ проведена успеш
но, СЪВМ'ВСТНО съ тукашния клонъ „Ду
навъ" отъ Ю. Т. С. съ агитационно утро 
въ Градския театъръ съ литературно му
зикална часть и сказка по случая 01-ъ се

кретаря на клона Вл. Георrиевъ. Презъ 
CiYiЩOT·O време - отъ 7 ДО 14 юний -
клонътъ уреди съ агитационна цель и ту

ристическа фото-изложба съ снимки, соб
ственость на клона и такива изпра'Гени 

отъ кмета на с. Лжджене г. Шнитеръ. 
Презъ годината е изнесена само една 
сказка предъ членовеп на мъстното 
Женско благотвор. д-во „Добродетель" 
отъ секретаря на клона BJ1. Георrиевъ. 

Клонътъ е обзавелъ заслона „Надеж
да" - съ необходими принадлежности, 
като rотвrрс1,,а печка и дР. Изкопанъ е 
ежщо така и кладенецъ за снабдяване за
слона съ вода. 

Заслонътъ „Надежда" е билъ посе
тенъ презъ 936 год. отъ 593 посетители. 

КJ1онътъ е продължилъ презъ изrе
]{лата година залесителнитъ оаботи око
ло Сi'i\ЩИЯ заслонъ. Засадени CiYi нови 
1400 две годишни акациеви дръвчета и 
150 четиригодишни ясенови дръвчета. 
Въобще, клонътъ е развилъ обширна 
дейносrь. 

На 12 декемврий 1935 r о дина, Вра
•rанскиятъ клонъ „Веслецъ", отnразднува 
по едивъ тържественъ начинъ 10-годиш

нина·rа отъ постройката на туристичес. 

кия домъ и освещаването му. 

На тържеството прис1>1тствуваха ос
венъ членоветъ на дружеството, но и 
всички стари дейци по изграждането на 
домътъ. 

Прi!сiУiтстваха много официални J1иua 
и видни граждани. 

Тържеството се откри съ туристичес
киятъ химнъ, който бъ изслушанъ на 
крака, следъ което председателя на кло

f:а г. Арх. Доrрамаджиевъ направи кра
тъкъ докладъ, за начина по който бъ из
граденъ щомэ. 

С ледъ председателя на клона говори 
кмета на града г. Цвътко Цвътковь, кой
то възхвали дълото на Врачанскит'В ту
ристи . 

КJюнътъ уреди на 6 януарий 1937 го. 
дина, въ с а л о н а на туристическия 

домъ, забава съ коледно дърво и посре
щане на бждни вечерь. 

За случая бъха поканени всички ста~ 
ри н млади туристи, много граждани и 

офюшални лица. Прис,v;тстваха около 250 
души. 

Въ 9 часа се сложи традиционната на
родна софра, състояща се отъ 6'1,ли тик
ви, оръхи и медъ. 

Точно въ 12 часа на полунощь, се ос
в·tти елхата, въ което време пристигна 

Дъдо Коледа, съ кошъ подаръци презъ 
рамо, като държа своето прословуто по

слание и предсказания за настоящата го

дина. Дъдо Коледа раздаде много пода
ръци на прис,v;тстващип. 

Следъ всичко това почна веселие, ко
ето продължи до к.v;сно презъ нощьта. 

,,Родни Балкани" - Варна. На 31 де
кемврий м. r. дад:охме традицион-
ната си туристическа вечерь, която ни 

донесе rоJ1-вмъ мораленъ и материаленъ 
усп-вхъ. Съ чистия придобивъ отъ сжща
та изплатихме окончателно останалия 

дълrъ на клона по хижата ни. Забавата 
б-в посетена и отъ началника на Варне\i
ския rарнизонъ r. генералъ Поповъ, кме
та Еа града г. инж. Мустаковъ, начални. 
ка на бюро доброволци r. подпоJ1ковннкъ 
Сърневъ и председателя на Варненската 
търrовско-индустристриална камара г. 

Абаджиевъ. 

Бillдни вечерь клонътъ посрещна на 
хижа „Родни Балкани". Уредена бъ елха 
съ подаръци, като се l пазиха и всички 

народни обичаи по този случай. Въ то
ва тържество взеха участие и селяниn 
отъ близкото село Г. Близнакъ съ коле-
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дарски хоръ, както и много гости и ту

ристи отъ rp. Варна. 
Презъ отчетното време клонътъ из. 

несе и една сказка. 

Софийскиятъ нлонъ нПланинецъ" да
ва следнитt. сведения за посещаван~ на 
хижитt.: хижа „Планинецъ" - Витоша е 
посетена презъ 1936 r. общо отъ 3448 ду. 
ши, отъ по сто мжже 2628, а жени 820; 
хижа „Планинецъ" - вр. Баба посетена 
ВСИЧКО ОТЪ 118 ДУШИ, ОТЪ КОИТО 85 МЖ· 
же и 33 жени. 

ВЕСТИ 

Примъръ на планинарска просвъта ни 
дава Германо-Австрийскиятъ Алпийски 
съюзъ. Въпрtки неговитt. 70 години жи
вотъ и огромна планинарска литература, 

тамъ не еж престанали да считатъ про

светната дейность като най-важното усло 
вие за успtшна работа и затова презъ 
изминалата се година само германск·итt. 
му секции еж устроили 1436 сказки и ре
ферати! Разбира се голt.митt. срtдства, 
които често се поставятъ въ услуга на 

клоноветt отъ Централната управа, улес
няватъ твърде много голtмъ брой. Но 
цифрата сама по себе си би могла да слу
жи като потикъ и за нашитt. клонове. 

Нова експедиция за Кангчендзьонга 

Д-ръ Карлъ Винъ, участникъ въ по
следната германска подготвителна хи

малайска експедиция, която успt да из
качи върховетt. Синиолху, Сикимъ и др., 
е държалъ предъ берлинския универси. 
тетъ своята сказка за експедицията, до

пълнена отъ множество снимки, карто

графни скици и др. Новата германска 
експедиция, която следъ единъ месецъ 

ще напус~;:е Германия на пжть за Хима
лаитt., нt.ма да се отправи къмъ Нанrа
Парбатъ, ккто 6t отначало съобщено, а 
ще има за свой обектъ пакъ (за трети 
пжть) върха Кангчендзьонrа, ,,Петтt.хъ 
снtжни съкровища", въ който споредъ 
повt.рието на туземцнтt., подъ снt.га има 
,·крити злато, сребро, скжпоценни камъ
ни, жито и свещени книги. Европейцитt. 
очевидно иматъ предвидъ ценности отъ 

другъ характеръ въ стремежа си за до

стигане на третия по височина върх~ на 

земята. 

Броятъ на секциитt. на Алпенферай
на вече е достигналъ 413. 

Най-стариятъ планински водачъ по
чнналъ. Въ Хайлигенблутъ, Високитt. Та. 
ври подъ Гросглокнеръ, на възрасть 89 
години е починалъ единъ отъ най-изве
стнитt. водачи на Глокнера, ,,татко" Брай 
масъ, който на времето е служилъ още 
при Радецки и е билъ сеньоръ на ав-
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rтрийскитt. планински водачи. Браймосъ 
е изкачилъ повече отъ 500 пжти върха. 

Хаиесъ Шнайдеръ отличенъ. Извест
ниятъ австрийски ски-майсторъ Ханесъ 
Шнайдеръ, когото въ България видtхме 
въ филма „Гнt.вътъ на боговетt.", и кой
то бt учитель на цtла редица австрий
ски поколtния въ скитt, напоследъкъ 
частенъ преподаватель на ски-~колата 
въ Ст. Антонъ въ Арлбергъ, е билъ тър
жествено наrраденъ съ офицерския 
кръстъ за заслуга отъ председателя на 

~шстрийската република. Орденътъ му е 
билъ вржченъ при голt.мо тържество въ 
селцето отъ лично пребиваващия мини
стъръ на външнитt работи r. Шмидтъ. 

Швейцарцитt. се изхитрили: когато 
единъ народъ е решилъ да привлича 

богати, но мързеливи чужденци може да 

измисли всичко. Преди две години въ 
Давосъ бt. въведенъ първиятъ ски
асансьоръ, който издига на учебния ски
плацъ новака лесно на мtстото на спус
кането и му спестява бавното и ·мжчи
телно изкачване на „ножици". Сега и 
Сенъ Марицъ е последвалъ примt.ра на 
Давосъ въ още по-угол-вменъ форматъ: 
ски-асансьоръ е построенъ чакъ до хи

жата Силврета и ще бжде продълженъ 
до Пицъ.Наиръ. Тази година се С"rроять 
такива асансьори въ Ле Диаблеретъ, въ 
Кранъ-сюръ-Сиеръ, Цвайзименъ и Лен
нерхайде. Благодарение на тtзи техни
чески нововъведения можемъ да дожи

вtемъ часа, когато ще се обявяватъ 
еднодневни ски-курсове, защото поради 

спестеното време за изкачване и усилия 

единъ день ще бжде достатъченъ за еле
меmарно изучаване на скитt.. 

Правила за движение на скиьорит-t. 
Областното управление въ Инсбрукъ 
може да се похвали съ честьта за пър

вото издаване публични правила за дви
жение съ скитt.. Поради голt.миятъ тра
фикъ на околнитt. склонове е регламен
тирано официално „д в и ж е н и ето" по 
тtхъ, като наредбата съдържа следнитt. 
главни правила: при мъгла скиорътъ 

rрtбва да се движи бавно, така че всt
ки моментъ да може да отклони. Зад. 
минаването е позволено, само когато въ 

страни има достатъчно мt.сто. Ненужд
ното стоене на едно мt.сто по склонове
тt. се забранява. Мt.ста за спускане не 
моrатъ да се минаватъ отъ пешеходци 

безъ ски. Всt.ки скиоръ е задълженъ да 
помага на пострадалъ другарь. Наруше
ния на горнитt. правила се наказватъ съ 
глоба до 4000 лева, арестъ до 14 дни или 
.'!ишаване отъ пра,вото на каране ски. 

Какво ли ще кажатъ нашитt. скиорки 
отъ Люлинъ? 



Къuъ текста на стр. 80 .Още ежиа 
придобивка на Съюза• 

Новата хижа подъ вр. Переликъ 

ИЗЪ „БЛАЖЕННОТО" ВРЕМЕ НА СКИ-ДАНЪКА 

Когато планинитt и заслонитt бtха праздни, а скитt - преглеждани отъ акцизнитt 
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КНИЖНИНА 

Сборнинъ Алено, издание на софий
ския клонъ „Алеко" отъ Б. Т. С., стр. 86, 
София, 1936. Уредници: Д. Панталеевъ и 
Г. Клисаровъ. 

Идеята да се издаватъ отъ отдtJшитt 
клонове на съюза сборници, посветени 
на отдtлни планини или по случай -дру
ги случаи о'тъ живота на клоноветt е по
вече отъ похвална. И каквито и да еж 
резултатитt отъ първитt опити, тt трtб. 
ва да се поздравятъ. Най-малкото, защо
то тия сборници събиратъ трудолюбиво 
и трупатъ неусtтно материалъ за живо
та изъ българскитt планини, който по
късно може да се систематизира и опол. 

затвори, и защото тtзи сборници оста
ватъ като документъ за развитието на 

нашата планинарска култура, по който 
може да се сжди и за степеньта на ней
ния напредъJi:ъ. 

На уредницитt на сборника се е уда
ло да привлtкатъ къмъ сътрудничество 
почти· всичко будно въ клона, което знае 
да дава писмовенъ изразъ на своитt ми
СJIИ и преживtвания въ планината. Тука 
еж всички стари познати и известни дей
ци отъ КJюна „Алеко". Но кжде еж мла
дитъ? Нима сжща'та болесть, отъ която 
страда и съюзното списание и която съ 

известенъ рискъ се мжчимъ да лtкуваме, 
предизвиква чувствителна липса и тукъ. 

Съдържанието на сборника - като се 
има предвидъ изборния принципъ: Вито. 
ша - не. задоволява напълно. Въ края на 
краищrпа ценнитt статии, конто оставатъ 
трайно и съдържателно впечатлеfJИе, еж 
малко: тtзи на r. г. д.ръ Пtевъ, Делира
девъ, епископъ д-ръ Кирилъ, Г. Ст. Геор
гиевъ, д-ръ Ив. Боровъ и П. Кебърле . 
Останалото еж фрагменти, които нtматъ 
нито идейна, нито историческа, нито ли
тературна ценность. (Не става въпросъ за 
статиитt на д-ръ Кова:~евски, К. Кировъ, 
Малчевъ и Ковачевъ, които иматъ спе
циални, ограничени теми). Белетристика 
.1ипсва: добри изле·тни описания и на
строения ни даватъ само Радевъ и К. 
Константиновъ, последното повече ' ценно 
като историческа снимка. Другитt еж съ
чинени, пресилени. Т. Боро,въ и В. За
хариевъ трtбваше да дадатъ нtщо пове
че - не е да не могатъ. Азъ стоя на 
становището, че подобни. сборници трtб
ва да съдържатъ по-малко, но по-дълги, 

по-дълбоки и по.изчерпателни статии и 
студии. Другото е безценна журналисти
ка, която едно списание търпи, но единъ 

сборникъ - не. 
Технически изданието стои на въз· 

можната българска висо'та. Това одобре
ние не засtга илюстрациитt. Tt не еж 
възможно добритt, не еж подредени, не 
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еж подбрани. На първо мtсто подобно 
издание трtбваше да има една цвtтна, 
уводна илюстрация, която да дава идея 

за ц·tлата планина. На второ мtсто, край
но време е вече да се избtгватъ малки
тt албумни снимки, които не еж въ су,щ
ность никаква илюстрация, ако не c,'\'i 
къмъ опредъленъ текстъ. По-добре по
малко, но по-добре подбрани и възпроиз
ведени илюстрации. 

Нtкол,ю специални забележки: колко
то и видимо да е убедителtнъ въ тезата 
си за липсата на противоположность меж

ду планинарство и ·туризъмъ, Пtю Пtевъ 
не би трtбвало да иска съюзътъ ни и 
българското планинарство да останатъ 
тамъ, Кihдето ги е оставилъ заветътъ на 

Алеко КонстаП'тиновъ. Това най-малкото 
е вtченъ засто·й и липса на напредъкъ, 
а отъ друга страна безъ идейно разви. 
тие нtма животъ. И самиятъ заветъ на 
Алеко не е едно религиозно „открове
ние", коtто да се случва веднъжъ, а про
зрtние, до к,оето можемъ да се доберемъ 
и което можемъ да надминемъ - безъ 

да засtгаме съ това дtлото на самия 
Алеко - и ние, днешнитt планинари_ У с
.'!овията, които подтикватъ хората къмъ 

планинит-t, не еж еднакви за всички вре
мена -- въ времето на Алеко Cih били 
едни, въ наше време еж се измtнили. И 
ние нъма откжде да черпимъ куражъ -
колкото и да сме съ убеждението, че сме· 
напълно прави за себе си - да задъл. 
жимъ всички идващи времеЕа и планина

ри съ нашитt условия и съuтветнитt имъ 
разбирания. Различни_тt патици раждат'!> 
различн1-: духовни съдържания и отъ 

тамъ идва новото и оазлично идейно ос
мисляне. Подобно р·а-звитие ,i'a идеоло
гията ни не е измъна къмъ завета на 
Алеко, а и да е -- ' тя е за предпочитане 
г.редъ изневtрата къмъ самия животъ, 
който върви напр,едъ. 

Б. Ковачевски има малка, фактическа 
погръшка, която занапредъ трtбва да се 
избъгва. Хижа „Алеко" не е първата 
планинска хижа у насъ. Ако строежътъ 
и е започналъ - споредъ даннитt на 
статията -- презъ юний 1!)22 г, а осве

щаването 11 станало на августъ 1924, то 
тя тръбва да пр,1знае първенството на 
хюка ,,Скакавица" въ Рила, която бt, ос
ветена на 2 августъ 1922 г. Това само за. 
радн 1,сторическата истина. 

IЗъпръки всички тtзи забележки, сбзр 
никътъ е цененъ приносъ къмъ нашата 

бедна планинарска книжнина и кзто зна

смъ МmЧНОТИИТЪ, съ които има да се бо
ри всъки редакторъ на подобни издания 
- можемъ да поздравимъ неговитt уред . 
ници. Ст. П. 



Снимка Ал. Н. Христовъ Коледа въ Права Марица 



СЕВЕРНАТА СТЕНА НАЕЛ-ТЕПЕ 
(ЕдНнъ зименъ опитъ) 

ЛЮБЕНЪ ТЕЛЧАРОВЪ 

По-скоро случайностьта на условия

та бt., която ни отведе върху „rолt.мата 

стена", .отколкото единъ системно замис

ленъ планъ за посt.rане върху нейното 

зимно цt.лом,r;дрие. Ние често си бt.хме 

говорили за тая стена и нt.какъ си 

винаги сме се радвали на нейнитt. 

успt.хи да владt.е себе си. Нt.ма да 

забравя колко нищожна ни се ви

дt. следъ лt.тното развt.нчаване на 

прословутата и недостжпность. Въ дву. 

часово катерене, презъ единъ лt.тенъ 

день, съ моя приятель Стоичковъ се 

измъкнахме подъ върховата пирамида 

съ може-би най-нищожното настроение 

на ,нашитt. планински дни. Въ този день 

на една rолt.ма планинска ирония въ 

насъ се роди мисъльта за абсолютното 

завладяване на стената именно въ об

становката, въ която тя се крие задъ 

природнитt. стихии, бранещи достойн

ството на зимната и неприкосновеность 

отъ простосмъртнитt.. Отвt.сътъ не ни 

предразполагаше къмъ лекомислие осо

бено зиме, а и всt.ко разумно зимно пла

нинарство би се скрило задъ явно про

тивопоказанитt. за една блестяща зимна 

победа условия надъ стената. 

Това е, що се касае до истинския и 

зименъ обликъ, защото въ бждната ве

черь на 1937 r. свивайки се край ками

ната на хижа Бъндерица, ние бt.хме по

ставили цt.лия изходъ на нашето пред

приятие върху глуп:>стьта на природа· 

та, излагаща въ закжснялата 

10 съкровище на дръзкитt. 

нt.кои си двама. Обаче само 

бt. достатъчна да промt.ни 

природата. 

зима свое

погледи на 

една нощ1, 

облика на 

Предния день въ чи:тото пиринскп 

небе последнитt. лжчи на слънцето с~ 

пречупваха въ двата ржбера, събиращи 

като фуния rорнитt. отдt.ли на склоно

ветt. на стената; въ тоя день ние знаех

ме, че нищо не е въ състояние да раз

движи плаинината. 

Въ следующия день ние видt.хме пър

венецътъ отъ малкия Казань, короно

ванъ съ своп характеренъ облаченъ прt.

порецъ. Нt.маше защо да се бавимъ. Тъй 

или иначе ние вече бt.хме влt.зли тамъ, 
гдето всt.ки би разсжждавалъ като насъ. 

Въ 10 часа сутриньта по Коледа въ rо 

J1t.мия Казань се свличаше подъ форма

та на прахь цt.лиятъ новонавалt.лъ снt.rъ 

по височината. 

Тъй започна изкачването на стената. 

Ние напредвахме пеця по педя, об

хванати отъ онова равнодушие, което се 

явява при , барабанния оrънь. А той се 

подготвяше горе надъ коридора, въ кой

то проектирахме пжтя си, много по-бър

зо отколкото предпоJ1аrахме. Първитt.. 

снt.жни отломъци, предвестници на ид

ващитt. върху ни камъни, събудиха съ

знанието ни още върху долната полови

на на стената, но въ значително напред

налия день . И тогава се тури въ дей

ствие желt.зото, но не за атака срещу 

планинската мощь, а въ услуга на пани

ческото бt.rство отъ нашата доскорош

на вдъхновителка. Кжсно вечерьта ста

риятъ овчарь - единствениятъ живъ чо

вt.къ, който сподt.ляше нашето уедине

ние въ една цtла rолtма планина - ти

хо си мърморtше, щедро rощаванъ отъ 

провизиитt. ни. Той благодареше за то

ва, че го нахранихме, но полугласно не

годуваше срещу дързостьта ни да вли

заме въ казанитt. Алпийското ни снаря

жение го плашеше и той чувствуваше 

вече явно онова насилие, което човtкъ 
се мжчи да прояви спрtмо природата. 

Еди.нъ вжтрешенъ обаче rласъ му гово

реше, че п~анината е понtкоrа много, 

по-силна. 

Ние не се излъгахме. Горе, върху ска

листитt отвtси на първенеца, вилнtеше 

най-опасниятъ противникъ на планинаря. 

Азъ го познавахъ добре. Моятъ прия

тель с,r;що бt ималъ възможность да ro· 
срещне пак1., въ тоя дt.лъ на планината. 
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Презъ д ьлбокия, нозонавалtлъ снtrъ 

въ долината, ние бавно се спущахме на

долу, къмъ хората. Едно необяснимо 

мълчание царt.ше помежду ни. Дали 

липсваше настроението отъ двата прека

рани всрtдъ природата ваканционни дни 

поради отд·влянето отъ условноститt на 

ттраздничнитt веселби или умората се бt 

отразила въ толкова кжсо време на Фи· 

зиката, но нtкакво ново убеждение бt 

залегнало въ двама ни. 

Тая горда и бtсна сега планина дни 

наредъ преди нашето идване се е изди

гала тиха и спокойна, непокжтната дори 

отъ най-нежния бtломорски вtтрецъ. Не 

би ли могло въ дни на подобно спокой

ствие голtмата българска стена да ,,агу

би зимния си чарь и да украси съ сра

зеното си величие витринат~ на нtкой 

спортенъ магазинъ? Да, това ни бt из

вестно, но въпрtки всичко ние измък

нахме всичкитt. нуждни ни снаряжения 

изъ тия витрини съ цель да снишимъ 

мощьта на планината до кашризитt на 

човtка. Ние нападнахме нашата с·те

на съ всичкитt срtдства на хитросгь

та и приспособленията си. И когато 

ненадейно дойде часътъ за сравнение 

на силитt, тя сжщо употрtби срещу 

насъ всичкитt си срtдства да ни затво

ри долу, въ зеющата подъ насъ гробни

ца, въ която се свличатъ всичкитt от

кжснати отъ снагата и отломъци. Сега 

познавахме много добре мощния г.нtвъ 

на тази стена. Ако е действително, че от-
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далеко и най-неприятнитt събития из

глеждатъ нищожни, то това е вtрно до

колкото представитt за съпротивление

то еж сJ1аби, самочувствието е повише

но, а случайноститt - изключени. 

Нtколкото дни отъ тая паметна Ко

леда върху обкованата съ ледъ стена еж 

вече минали, но ние дълго ще чуваме 

свистението на вtтъра, затрупващъ съ 

снtгъ върха и събарящъ го върху един

ствения ни пжть нагоре, ще виждаме 

драскотинитt върху лицата си отъ па

дащитt върху ни камъни, множеството 

направени надолу несигурни стжпки въ 

бtгството, ще усtщаме вдървенитt си 

изцtло отъ студъ членове, дрехи и вж

же, както и оная страшна картина въ го

лtмия Казань, въ когото като че ли 

всичко трtбваше да бжде хвърлено от

горе, за да бжде отново подето отъ ви

хъра и блъснато съ сила срещу упорита

та стана на масива. Ние се засрамихме 

предъ гордата устойчивость на стената, 

предъ рева на бурята, но ние трtбва да 

благодаримъ именно за нашето незабе

лtзано присжтствие въ мtстото, гдето 

се разиграваше двубоя между двет-в 

сили. 

И все пакъ, макаръ и смtшно, ние 

човtцитt успtваме отъ време на време 

да извардимъ безразличието на тия си

ли, за да ги вмъкнемъ въ нашитt банал

ни условности и да се окичимъ съ титла

та победители. Надъ кого? - надъ спя. 

щата природа! 



КОЛЕДА НА МУСАЛА 

К. КИРОВЪ 

По традиция и тази година реших~,е 

да прекараме Коледа въ Мусаленската 

наблюдателница, като изпоJ1зуваме слу

чя да направиме една инспекция на на

шата „метеорологическа гордость". Бtх

ме трима - заедно съ докторитt Б-овъ 

и М-овъ. 

Напуснахме хижата по здрачъ, изпра

тени отъ нашитt по-млади другари .:ro 
Фердинандовото езеро, кждето тt се 

раздtлиха съ насъ и бързо изчезнаха 

съ скитt надолу по улеитt. ,,MycaJia" и 

„Алеко" все още отразяваха далечнитt 

слънчеви сияния, но дoJIY въ циркуситt. 

uaptшe вече по,1умракъ. Бtше тихо и 

ясно. По небосвода започнаха да се зэ

палватъ кандилата на планетитt и на 

звездит·в отъ първа ве,rичина. Бъдни ве

черь настжпваше бавно и тържествено ... 

Подъ засJiона при Леденото езеро ни 

пссрещнз нашия мусаленски наблюда

те;1ь, видимо дово.1ы1ъ отъ факта, че не

говото семейство н·L,ма да посреща сам6 

праздницитt. Зжберитt на „Трионитъ" 

мрачно бд-1:,ха надъ последния циркусъ, 

а теленото вжже внушително се очерта

ваше по стръмния хребетъ между шосе

то и самото езера. Последното умори

те.11но изкачваг1е по вжжето, надъ очер

тавашитt се отъ дветt страни пропаст» 

и улеи, правtше да се рисува наблюда

телницата въ най-привлtкателни J1инии. 

И, действително, още съ прекрачването 

на нейния прагъ ни посрещна весела до

макиня, топълъ чай съ конякъ, а въ 

единъ отъ 11,глитt се спотайваше сраме

ЖJ1иво ко;1едната eJ1xa, украсена като 

млада буJiка. На вечерята не липсваше 

и баница съ късмети, а при наздравю1и

тt не бtха забравени всички онtзи 

знайни и незнайни, голtми и малки „ви

новници", които, покрай метеорологич

ната слава на „висо1<а България", ни да

доха възыожность да посрещаме голt

митt праздници при такава уютна обста

новка. 

Двата коледни дни прекарахме въ по-

чивка, съзерцание и „табла". М-овъ на

праздно се мжчеше да ни убеди, че 

„много 1·и разбира", .но че нtмалъ 

шансъ, като отклоняваше по-нататъш

нитt коментарии съ „факта", че стари

тt китайски император,1 били българи, 

което твърдение накара Б-овъ да се 

вдълбочи въ оригинала древната 

българска история на Съсъ.~овъ. Боре

то бtше почти непрекжснато заетъ съ 

своитt наблюдения, дневници и шифро

вани телеграми, а Дара, с.1едъ като ~ур

ваше гърнето съ фасула на огъня (Па

ниновия котелъ тя не признаваше), за

почваше да въздиша за цигара. (Когат()

нtмаше такива, а това често се случва

ше, тя се задоволяваше и съ фасове --
стига да ги има!). 

Посетители отъ хижата имаше сравни

телно малко, поради мъгливото време. 

Все пакъ краткотрайнитt прояснявания 

позволяваха да се насладимъ отъ въJ1-

шебната панорама, която се откриваше 

1,ъмъ Пиринъ, PиJia и Родопитt, а на 

двамата моя другари дадоха възмож-

1-юсть да направятъ своитt снимки, като 

и тукъ не мина безъ препирни - за сми

съJ1а на теорията и за приложението :На 

фотоuелето прм експонирането (въ по

следствие се оказа, че направенитt съ 

„най-точни изчисления" снимки, еж и 

най-неспоJiучливит·в - разбира се, че за 

това се изкараха виновни „безсъвtстни

гt" фабриканти). 

На 8 януарий, вториятъ КоJiеденъ. 

день, започна падането на барометра, 

което необ11кновено много се засили 

презъ нощьта срещу 9 януарий - приз

нацитt за прнближаванl?то на една дъл

бока депресия б'ВХа на J1ицt. И, наисти

на, когато се събудихме на Стефанов

дЕ:нь, вратата на наб;1юдателницата бъше 

натрупана съ снtгъ, а по-нагоре се бtше 

образуваJiа голtма преспа, която преси

чаше пжтеката къмъ клетката съ ин

струментит-h. Обаче, вtтърътъ все още

не бъше много силенъ и това ни даде ку. 
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ражъ да потеглимъ надолу къмъ хижата, 

понеже на другия день 'l'рtбваше да бli'i

.а.емъ въ София. Следъ сърдечно сбогува

не съ наблюдателското семейство, което 

отнаво 1'рtбваше да „поеме своя кръстъ 

на самотата", ние благополучно се спус

нахме по вжжето, въпрtки високитt 

ржбове отъ прtсно навалtлъ снtrъ и 

наличностьта на едно-две „завързан~/' 

мtста; даже направихме една снимка на 

заслона при Леденото езеро. Отъ тукъ 

нататъкъ започна драмата, която .на то

зи день въ различни вариации се рази

гра по всички български балкани и коя

то постави на изпитание духътъ, нерви

тt и мускулитt на много приятели на 

планината. 

Надеждитt ·ни за едно хубаво спус

кане до хижата останаха напраздни. 

Скитt затъваха до единъ и половина, а 

на мtста и до два метра въ пухкавия 

енtrъ и движението въ него бtше мно

го бавно и уморително. Бурята се засил

ваше, а мъглата ставаше по-rжста, та 

ериентирането бtше възможно само по 

телефоннитt стълбове. Обаче, когато тt 

трtбваше да бждатъ напуснати, за да 

ее направи завоя при Ферди.нандовото 

езеро, положението се малко усложни. 

Честитt подхлъзвания поради неравнни 

теренъ и движението на cнtra rюдъ 

краката ни затрудняваха още пове 11е, а 

:на мtста създаваха и опасность -.тъ за

душване въ високия снtrъ. Умората нэ

·СТli'iПваше бързо, а напредването ставаше 

едва ли не съ сантиметри. Ние цестt' се 

еУtнявахме при пробиването на пж rя, 

който веднага се затрупваше <)ТЪ бушу

ващата буря. Въ такъвъ моментъ, ',}f· 

шающъ се явява високия .'J,ухъ, като, 

разбира се, една елементарна трениров

ка и подходяща, не много тежка еки

ттировка се приематъ за абсолютно необ

ходими предпоставки. Обаче, трtбва да 

се признае, че покрай страхотностыа, 

стихията има и своитt прелести, а и въ

ттросътъ, дали ще се издържи и дали 

ще се стигне желанния пунктъ, съдържа 

не \lf..'rкo интересъ и aб'ltJ.tl{IOI. Ала смt

н,1-rа между надеждата r1 rъ:о,1нею1ето е 

топ1:rна бърза, че не остава много вр:>ме 
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за съзерцание. 

Залутанъ въ стихийния ,кеанъ. ;1юлt

янъ отъ мразовитата буr,я, уморенъ и 

безпомощенъ, въ такъвъ моментъ чо

вtкъ си рисува много неод..vшевени пред

мети въ най-привлекателни ф о р м и. 

Така, милъ и обнадеждващъ ни се пока

за телефонния стълбъ, когото звърнахме 

отново презъ мъглата надъ трет•>то езе

ро. Отъ него поехме надолу по улея 

къмъ Каракашевото езеро. Снtгътъ 

тукъ бtше още по-rол'tмъ и често нt

кой отъ насъ изчезваше изцtло въ него. 

Бtхме заети и съ грижата за нашит-в но

сове - да не измръзнатъ та често се 

поглеждахме взаимно, дали нtма поб-вля

ване. (Въ последствие се оказа, че въ

прtки всички грижи, у двама отъ насъ 

се проявиха първитt признаци на из

мръзване, обхващайки една малка часть 

отъ носа). Въ такъвъ моментъ до на

шитt уши достиr,на едно „ехо", на което 

ние веднага отговорихме. Явно бtше, че 

срещу насъ идt.ха хора - то се знаеше 

какви. 

Обезпокоени отъ нашето закъснение 

(бtхме вървtли вече четири часа), на

шитt петь добри другари отъ хижата 

(Ьt.лката, Роси, Кръстана, Шаци и 

Джонъ), следъ като еж се разбрали по 

телефона t:ъ върха, потеглили да ни по· 

срещнатъ въ най-rолtмата буря. Следъ 

два часа тt успtли да достигнатъ едва 

до Каракашевото езеро, като еж nзка · 
чили съ грамадни усилия двадесетина 

метра отъ улея. и, когато на тtхнитt 

многократни провиквания, тt еж получи

ш~ най-после нашия отrоворъ, облекче

нието у тtхъ е било сжщо така голtмо 

както и у насъ. Отъ тука нататъкъ, бла· 

годарение подкрепата на нашитt друга

ри, които пробиваха пжтя предъ насъ, 

ние сдедъ единъ часъ достигнахме хи

жата въ момента когато втора спасител

на команда отъ десетина опитни плани

нари и скиори напущаше хижата, за да 

помогне вече и на насъ и на потеглилата 

първа спасителна команда. Разбира се, 

че нашето пристигане бtше посрещнато 

съ общо облекчение и скоро ц1.лата 

хижа зае обикновения си видъ: еднn 



,свирt.ха на хармоника, други все още си 

опитваха късмета за Новата година, а 

трети пt.еха новосъчинената отъ само

-битни поети-туристи пt.сень по една ме
.Jiодия отъ „Хубавата Елена". 

.,Ангелаки и не подозира, 

Че не знае темп.о-швунгъ, 

Анrелаки ма.11ко ги разбира, 

Макаръ че чакъ въвъ Гармишь е хо

дилъ. 

Ха-ха-ха-ха! Колко много дълго вре-

ме е училъ! 

Ха-ха-ха-ха! Колко време е губйлъ! 

Но на Коледа се случи тазъ беда -
Шампионитt. пристигнаха! 

А задъ тt.хъ пъкъ пике.11ъ се зададе, 

Съсъ едно вжженце за пране 

И задъ него Пепи, Царя, Ганчо 

Съсъ два билника rилатъ къмъ върха. 

Ха-ха-ха-ха! НашиТ'h алпинисти здра-

во се държатъ! 

Ха-ха-ха-ха! Какъ красиво се влt

катъ!" 

Засегнатитt отъ другия край на сало-

на продъ.11жаваха: 

,,Бtлката пъкъ жертвички избира, 

Кани ги на покеръ и билотъ, 

Срещу бобъ той кинтитt събира 

И праща ги „шусъ" той къмъ Само

ковъ. 

Ха-ха-ха-ха! Тъй екскурзията той си 

изкара! 

АРЕСТЪ ВЪ 

Ха-ха-ха-ха! Колко жертви прислуша"! 

Вънъ бурята продължаваше да върти 

и да натрупва падащия снt.гъ, а вli'iтpe 

между групиn, сновt.ха момчетата на 

домакина съ топълъ чай и конякъ -
зимната иди.11ия на хижитt бtше въ своя 

апотеозъ •.. 
На другия день се прояви една дРУ· 

га група отъ десетина планинари на чело 

съ Пепи Е.нг.11ишъ и Бiшковски, която се 

лиши отъ удоволствието на спусканет() 

и следъ седемчасовъ упоритъ трудъ ус

п1. да пробие пжть всрi;дъ дъ.11бокия 

снtгъ до Чамъ Кория. 

Съ ски до Чамъ Кория, съ шейни до 

Самоковъ и Калково, а отъ тамъ съ ав· 

томобили, въ понед1.лникъ цt.лата група 

бt.ше въ София, видимо доволна отъ до

брия край на бурята и отъ съзнанието 

за изпълненъ другарски дългъ. И това е 

нашиятъ най-добъръ споменъ - примt.

рътъ за високия духъ, искреното дРУ· 

rарство, солидарностьта и взаимопомо

щьта на българскитi; туристи и скиори 

въ планината. И ако само това еж за

слугитi; на нашит'\; туристически, алпий

ски и скиорски организации - да пре

възпитатъ новитi; поколt.ния въ духътъ 

на тtзи високи етични принципи, безъ 

шумъ и безъ парадность - тt еж до

статъчни да имъ обезпечатъ едно обще

ствено признание за вi;чни времена. 

ПЛАНИНАТА 
АЛ. Н. ХРИСТОВЪ 

- Довиждане, господа, и пакъ запо-

11tдайте - бi;ха думиn, които съдър

.жательтъ на Чамкорийския ресторантъ 

„ Чучулига", отправи къмъ насъ, когато 

следъ ~алка почивка потеглихме къмъ 

хижа Мусала. 

- Ще заповi;даме въ Дупница 

,обади се единъ отъ нашата четворка. 

Излетътъ ни бi;ше презъ Мусала за 

Канарата, Рибнитi; езера, Маринковица, 

Попова шапка, Мальовица, Скакавица за 

Дупница. 

Пристигнахме къмъ 12 ч. въ хижата. 

Бъше Бъдни вечерь, а настроението 

на мнозина отъ посетителитi; съвсемъ 

не отговаряше за момента. Сжществува

ше невъобразимъ хаосъ, по маситi; ца

ръше изрядна мърсота; винени чаши, ос

татъци, разхвърляни вестници и какво 

ли не. Едва намt.рихме едно жгълче да 

хапнемъ набързо и се прибрахме за 

,,спане", защо·то на другия день ни ча. 

каше дълъгъ преходъ. 

Следъ 5 часово търкаляне въ полу. 

дремка, настойчивиятъ гласъ на единъ 

отъ другаритi; не ни остави докато не 
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бtхме готови за ш;а;ть, Въ 6. вече потег

J!Ихме следъ закуска на кракъ, която се 

състоеше отъ по една ябълка. 

Движехме - се въ полумрака като сtн

ки, само ·отъ време на време подхвър

ляхме по нtкоя дума, страхувайки се да 

не нарушимъ дъJ1бокото мълчание. 

При второто езеро, сега покрито съ 

ледъ и снъгъ, единъ отъ прнятелитъ, 

който ни бъше изпреварилъ, г-о заварих

ме да се свива. Замръзнали му ржцет·в. 

И то ' поради любовьта ·му къмъ негови

тъ стари ржкавици. Не може да се раз

дъли отъ ·тъхъ. Мили му еж. Измъю-1ах

ме набързо отъ резервнитъ рс:'iкавици, а 

заедно съ това и по нъщо за допълне

ние къмъ тънката закуска. 

Къмъ заслона, при Леденото езеро 

пристигнахме когато вече слънцето бъ

ше позлатило върха. 

Мамени отъ хубавнтъ гледки, които 

ясната утринь ни предлагаше, а сжщо и 

топлия чай, к-ойто горе · на наблюдател

ницата ще ни бжде поднесенъ, ние уси

лихме темпото. 

Не напраздно бързахме. Следъ изка

чването на върха ние можахме да се 

JНобуваме на гледки, каквито ръдко ни 

предлага планината. Всичко се откроява

ше предъ насъ, като растлана грамадна 

релефна карта. Само Пиринъ бъше за

критъ отъ погледа ни съ единъ тънъкъ 

вуалъ отъ мъгла. 

На наблюдателницата заварихме ос

венъ домакинитъ и нъколко гости. Следъ 

обичайнитt поздравления по случай 

праздника, поднесе ни се толкова ожида

ния още отъ долу чай. 

Приятна·та обстановка и добритъ при

казки, които бtхме захванали въ наблю

дателницата не ни се оставяха, но време

то течеше немилостиво. Почнаха отъ 

време на време да минаватъ и слаби мъ

гли. Къмъ 9 часа ние сложихме скитъ, 

изпратени съ „Добъръ пжть" и успокое

ни отъ наблюдателя, че барометърътъ 

се покачва 

Започна едно отъ „хубавитъ" спуска

ния по заледения снъгъ или както го на

ричаше единъ отъ другаритt,: снъrътъ е 
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,,много бързъ". Доста си изпатиха кан

товетъ, · . (за краката нъма да rоворимъ) 

докато слъземъ на седлото. 

Продължихме по ръба между Близна

цИ'тъ и Маричинъ-чалъ. Единъ не отъ ле

китt преходи, защото маJ1ко невнима

ние и може да · се полети по отвесит-ь 

къмъ Маричинитъ езера или Демиръ-ка. 

пия. Но въпръки всичко, успtхме да от

краднемъ по нъкой мигъ за да хвър

.,шмъ погледъ къмъ Скакавицитъ, Ма

ринковица на западъ, а по на задния 

планъ буреносни облаци бъха успъли да 

псжриятъ Попова шапка, Мальовица, Ка

булъ и пълзtха къмъ насъ. 

Къмъ Маричинъ-чалъ вътърътъ и мъ

глата все повече се увеличаваха, на пукъ 

на покачващия се барометъръ. Отвреме 

на време предъ насъ се откриваше ту 

долината на Маричинитt езера съ доми
ниращитъ надъ нея въ източната и 
час'гь Манчу и Маричинъ-чалъ, ту Де. 

миръ капия съ Скакавицитъ. При това 

положение обекта ни - Канарата и Риб
нитъ езера стана проблематиченъ. Едно, 
съвещание между четиримата и вмъсто 

на югъ, поехме ръба на Маричинъ -чалъ 

и Манчу за Заврачица. 

Снъгътъ и тукъ бъше „много бързъ", 

заледенъ, краката се умориха да дър

жатъ на кантъ . Едва i(ЪМЪ циркуса на 

Заврачица той бtше запазенъ и сравни

телно мекъ. Предъ заслона употръбихме 

всичката ни осторожность да запазимъ 

скиорското си · достойнство и на 

,,отръзахме" по една християнин. 

отвжтре ни гледаха? 

края 

Нали 

Бай Пешо, съ присжщата нему вни-

мателность излиза отъ вжтре и ни сваля 

скитъ отъ краката. Влизаме като герои, 

очаквайки да видимъ впечатлението отъ 

нашит-в християнин. Уви! - напраздно. 

Въ заслона, освенъ Бай Пешо нtмаше 

другъ. Оплака ни се човъка, че нито за 

Нова година, нито за Бъдни вечерь има

ло нъкой, единственнтъ сме ние, които 

му идtхме на гости. 

Вечерьта пристигна една група отъ 6 
души младежи отъ Самок-овъ, отъ които, 

двама още на другия день се смъкнаха. 



Следъ тъхъ дойдоха една група, 5 души, 
отъ София - 3 жени и 2 мжже - учи

тели. Всичко се бъхме събрали въ засло-

1111 1G души. Въ типичната планинска об
станоека и бай Пешо допринасяше мно

r о за общата приятность и чистота и ни 

накаrа да останемъ още единъ день, 

СJiедъ което да продължимъ за Белме

кенъ - Юндола. 

Но случи се обратното на нашит·в 

предпо,южения: и тукъ времето ни обър 

ка смъткитъ. Мъгла'та не само не се вди

гна, но стана още по-гжста, а и вътъ

рътъ непрестанно се усилваше . 

На втория Коледенъ день вечерьта за

почна да вали снъгъ. Това ни посъживи, 

създаде весело настроение. Всички ни 

блазнъше мисъльта, че ще имаме велико

лепни спущания къмъ Юндола. 

Сутриньта всичкото ни настроение се 

изпари. Навънъ снъгътъ вече бt, натру

палъ око.10 1 метъръ и имаше снъжна 

вихрушкз. Въ този день двата отъ само

ковцитъ слъзоха. Къмъ 10 часа бурята 

стигна своята най-висока точка. Излиза

нето дори на 20 м. далечъ отъ зае.лона 

бt, rо,1ъма трудность. Дишането се за

трудняваше поради извънредната сила 

на вътъра, снъгътъ дълбокъ, снъжната 

вихрушка не позовляваше да се вижда 

на повече отъ 10 крачки. На нъколко пж
ти правихме опитъ да пробиемъ пжть до 

водата, не не усп-1,хме. 

Извънредно загрижени бъхе за живо 

та на двамата самоковци, които тръгнаха 

сутриньта. 

Този, пъкъ и другия день, ние бъхме 

арестувани отъ бурята. Едва на 10. буря
та утихна . Започна тръскаво приготовле

f,Ие. Къмъ 8 часа сутриньта ние бъхме на 
пжть. 

Групата ни съ двамата останали само

ковци потегли първа за да разбие снъга 

и отвори пжть за останаJштъ 5 души, 
между които имаше двама безъ ски. 

ДъJiбочината на снъга ни изненада. 

Ние потъвахме съ скитъ на мъста почти 

цъли. Между насъ имаше единъ, на ко

гото височината не му стигаше поне гла

вата му да стърчи отгоре за да диша, за 

това го оставихме по - отзадъ. 

Пробиването на пжть бъ извънредно 

трудно и бавно. Всички 6 - ма се смънях

ме последователно. Редътъ на смъняване

то ни даваше възможность на всички, 

които бъха задъ първия да си отпочи

ватъ и се наслаждаватъ на ве.1иколепни

тъ картини, които се откриваха. Борове

тt, бъха навеJiи клоне атъ натрупалия се 

по Т'БХЪ снъrъ. На много мъста сръщах

ме следи отъ сърни. Имахме и ръдкото 

щастие да се насладимъ на една двойка 

сърни, която слизаше въ долината под

гонена отъ дълбокия снъгъ по върхове

тъ съ надежда въ долината да намъри 

храна. 

Между това ни настигна единъ отъ 

останалитъ следъ насъ и ни каза, че 

двамата отъ тъхъ безъ ски по никакъвъ 

начинъ не могатъ ,да продължатъ, сн·в

гътъ надвишавалъ височината имъ. Вър

нали се назадъ въ заслона, а пъкъ тои 

продължилъ да ни догони, понеже го ча

кал;~ неотложна работа. 

За този пжть, когато друго време еж 

ни необходими само четири часа да слъ

земъ до Чамъ-кория, ние употръбихме 

7 ч. само до Сарж-гьолъ. 

Съ пристигането ни въ Сарж -гьолъ 

ние научихме добрата весть, че двамата 

самоковци еж пристигнали благополучно 

и сутриньта потеглили за Чамъ - кория. 

Хапнахме по нъколко залъка и про

д ьлжихме надолу, за да се отправимъ въ 

7 часа вечерьта на поканата, която съ

.r~ържа'тельтъ на „ЧучуJiиrа" въ Чамъ-ко

µия ни бъ отправилъ преди 4 дни. 
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Балканътъ 

БоЛА ТА СИМФОНИЯ 

Хижа „Р. -М." декемврий 1936 г. 

Драги П., 

Това на югъ. На северъ - една без

брежность, далечн·а и синя, подъ Cli'iЩCTO· 
небе и подъ Cli'iщaтa луна! Познавамъ 

Може ли да се описва красотата? И твоята романтична душа и знамъ, че 

има ли смисъль да се залавямъ да пре

давамъ съ думи нъщо, което за този, 

който го вижда ще б;v;де винаги много 

повече отъ написаното, а този, който ще 

чете, не ще може да си предсчши нищо 

отъ действителното? 

Ще ти изброя само еJ1еменrитъ на то. 

ва, което може да се нарече „симфония 

на бълата планина", а ти си ги съчетай 

1<акто можешъ и колкото можешъ. 

Знамъ, че фантазията ти е богата и въо
бражението твърде живо, та както и да 

направишъ това, картината, каквато и .да 

бli'iдe, все ще да е красива. 

И така, съчетавай: бъла планинска 
нощь, чисто звездно небе, луна, снъжни 

върхове, отрупани съ снъгъ скали, бъла 

заскрежена гора и една потайна зимна 

пъсень на тъмна долина. И всичко това 

сковано отъ ледения дъхъ на планината. 
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.~уната твърде ти допада, затова ти под

чертавамъ луна! И най.важното: 

трептящата свътла ивица на града (о, 

най-после, следъ петь бурни дни, можахъ 

да го видя) - кждето остана ти! 

* 
Ако напиша нъщо на Б. или на В. 

sнамъ ги, че високомърно ще ми кажатъ: 

,,мистична екзалтация", ,,романтична бо

лесть" ! Все ми е едно. Струва ли си за

ради тъхната „реалистична" мисъль да 

жертвуваме ръдкитt. мигове на истинска 

планинска радость, които все още не ни 

отбъгватъ, но които сигурно не ще се 

повтарятъ с;v;щитъ? 

Може би ще кажатъ, че въ всичко 

това нъма „планинска" динамика и на

прежение. Не, господа! Писмото е писано 

въ време на почивка. 

Твой К. 
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КЪМЪ : 

Л. ТЕЛЧАРОВЪ - СЕВЕР

НАТА СТЕНА НА ЕЛ-ТЕПЕ 



ВЪ СН'ВГОВЕТ'В 

П. ДЕЛИРАДЕВЪ 

Малка коJ1еда. При обичайното суете

не стъгамъ раницата си за дълъгъ пжть . 

Кждс ще вървишъ, дъде? - ме 

вита съ живо любопитство внучето. 

На Амбарица? 

А кжде с Амбарица? 

Надъ Сопотъ и Карлово. 

Нали отъ Сонотъ е ;1.ъдо Вазовъ? 

Да, да. Дъдо Вазовъ се е качвалъ 

J1'hтe на Амбарица, пъкъ ние ще се ка

чимъ на Коледа. 

- Ще дойда и азъ - съ жаръ завик1 

11 заскача ма,1киятъ по чувства ш,ани

нарь., 

- Не е за деца, Амбарица е висока; 

има много снъгъ; пъкъ и зли вълци ви

лтъ тамъ. 

~ Ами ако ви нападнатъ вълцитъ? ! 
- Ще се бранимъ, пъкъ може и да 

убиемъ нt.кой и ще му донесемъ кожата. 

ВъJiчата кожа като коледенъ пода

ръкъ се понрави на внучето . · Но следъ 

малко се оп,1етна. 

- Не ходи на Амбарица, бе дъде? -
извика съ дълбоко чувство на обичь и 

закрила малкиятъ. И още: съ загриже

ность и заклинане. 

- Дt.де, не ходи на Амбарица! - по

втори моятъ малъкъ приятель. 

Да, малкото, като и болшинството отъ 

възрастнип, не може да про~мъе, че 

тъкмо трудноститi, и жаждата за борба 

еж главнитв двигатели на броденето изъ 

високитt планини, които ставатъ още по

сокн и по-страшни, когато сж въ прt.къ 

СЪЮЗЪ СЪ ЗИМНИТ'В СТИХИИ. 

Така е и въ живота. Предъ опаснос

титъ мнозинството се отказва отъ бор

бата, отъ живота. 

Като надигнахъ раницата, маJiкиятъ 

заплака съ гласъ и съ мжка го отюnс

наха отъ КОJJ.t.нетъ ми. 

оезъ обичайното прощаване, бързо 

затворихъ външната врата. Ясенчо про

дължаваше да вика: 

Дt.де, не ходи на Амбарица, Амба

рица ... 

Съ покрусено настроение се к~чих ·ь 

на трамвая и часъ и четвъртъ преди за-

минаване на конвrнционалния 

бt.хъ на Подуенската гара. 

Гъмжило отъ пжтници. 

влакъ 

И предъ Коледа, като и презъ „rосто

приемнитt седмици", на множеството 

пжтници се услужваше по начина на 

дълничната глухота, когато влаковетъ 

вървятъ почти празни. А пъкъ прослову

титъ „бележки" за празднично пжтуване 

тръбва да се патентуватъ· като най-остро

умно българско изобретение за затруд-

няване на пжтници и осложняване на ж. 

п. служба въ най-работнитъ дни. 

Следъ 75-минутно блъскане, качихме 

се на влака безъ биJiетъ. И платихме 

припадащата се глоба за „неспазване 

правилницитъ на желъзнопжтната адми

нистрация". 

Но да не приказваме повече за град

скитъ ни работи. 

Въ Карлово се спазарихме съ старъ 

турчинъ, щото неговиятъ си.нъ, добъръ 

планинецъ, да ни откара съ муле рани

цитъ до Амбаришкия превалъ. 

Но вмъсто муле, Насъфъ дойде съ 

пъргаво магаре. Магарето по-лесно мо

г.'lо да преминава презъ пръспитъ. Ние 

се съгласихме по обратнитъ съображе

ния: че по-лесно ще можемъ да го из

мъкваме, когато загази изъ тtхъ . 

Чуденъ день. По стръмния Бадемликъ 

конската пжтека ни издига високо надъ 

прочутия Карловски водопадъ - Сучу

румъ и сгушената край него електричес

ка централа. Устието, по турски АЗJ1ъка, 

на Карловската ръка ни разкрива наго

ре единъ отъ най-красивитъ проломи у 

насъ. По рtчното корито може да про

никне само смtлъ рибарь. Но на едно 

мtсто, наречено Гечилмезъ - непрохо

.:!Имr,, тръбва да се лази по стръмната и 

гладка архаична скала. 

Вадата за електродобивъ е много под

била славата на Сучурума, тъй като из

куствено се Е- образувалъ другъ величе-
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ственъ водопадъ 0·1ъ стотина метра ви

сочина. 

При водослива на Старата и Малата 

рtки има посрtдна хижичка - ,,Хубаве

цътъ ". Така се нарича и красивия водо
дtленъ рътъ между дветъ сестри. 

Снъгътъ се увеличава, колкото оти

ваме по-нагоре. Насъф ь е спокьенъ, за

щото снабди нашата „експедиция" съ ло

пата, що взе отъ пазача на яз·а. Ободри

телно за насъ и заплашително за пpъcnii· 

тt стърчи тя върху самара на „Челе

бията". Но при първитt пръспи надъ 

Чавдарица и „Челебията" се отказа да ни 

слуша и лопатата малко ни помогна, за

щото тръбваше да правимъ дълбока про· 

сlка чакъ до вододъла. 

Не ни върви на „превозни сръдства" 

и ние тръбваше да се простимъ отъ услу 

rитъ на „Челебията" и на Насъфа. Раз

платихме се и имъ пожелахме добро връ. 

щане, като ги фотографирахме „за спо

менъ ". 
Наранихме тежкитъ си раници и по

ехме нагоре. Деньтъ, климналъ на за

никъ, е още слънчевъ, но надъ Амбари

ца и Купена надничатъ буреносни об

лаци. 

Въ високата планина, особено зиме, 

„декоритъ" се бързо, почти свtткавично 

смъняватъ. 

Нестигнали вододtла и първитъ при

стжпи на бурята ни нападатъ. Лжчитt на 

залtзващото слънце еж обгърнали кра

сивата снага на Купена, който отразява 

всички багри на джгата. Всрtдъ мраза 

и надигащата се буря, той гори и rpte, 
като сжщинско видение. Това е малкиятъ 

братъ на Матерхорнъ. Искаше ни се да 

го снемемъ, но мъглитъ го обгърнаха въ 

своята мрачна плащеница. 

Снъжна буря въ старопланинскитt 

превали е твърде приятно зрелище за 

подготвения да и се радва. Обаче настжп

ващиятъ бързо нощенъ мракъ ни заста

вя да бързаме. И ние тръгваме на по

мtрица изъ невидимата пжтека презъ 

Платнишкитi. ярове. 

Платнишкнтi. ярове! · Това еж нtкол

ко главоломни улеи, що се спускатъ отъ 

темето на Амбарица къмъ изворитt на 
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Черния Осъмъ. Тtхното име крие въ се

бе си страшна планинска поличба. От

давна нtкога, още преди нашето осво

бождение, двама смtли планинци, отъ 

рода Платницитt изъ махала Колиби, 

тръгнали за Карлово. Благополучно пре

минали Дългия дtлъ и кривнали по во

доравната пжтека презъ Амбаришкитt 

ярове. Било Св. Трифонъ. Яроветt еж 

пълни съ заледени пръспи. 

Съ малката брадвичка тt, подобно на 

опитни аплинисти, си правятъ стжпки по 

заледенитt пръспи. Но изведнъжъ, като 

разбуденъ звtръ, пръспата се разшавала 

и съ трtсъкъ полетtла въ пропастьта. 

Съ нея еж и двамата планинци. 

Тлtннитt имъ останки били намtре

ни чакъ въ късна пролtть. Оттогава тъ

за улеи били наречени Платнишкитt яро

ве. Така народътъ издига словесни, но 

безсмъртни паметници върху гробоветt 

на своитt синове. 

Двамата ми другари се завързаха съ 

вжжето, а азъ тръrнахъ следъ тtхъ. 

Бурята все повече се засилва. Забиваме 

крака колкото се може по.дълбоко, и та

ка се задържаме. Но стигаме на заледенъ 

снtгъ. Единъ отъ вързанитt другари се 

хлъзна и полетt надолу, но другиятъ го 

задържа съ вжжето. Бурята не ни оста

вя да копаемъ стжпки. Поемаме нагоре 

къмъ темето на Амбарица, но скоро из

оставяме и този опитъ. Haropt снtrътъ 
е още по-вледененъ, а бурята по-силна. 

Пъкъ и копането много не ми се нрави. 

Азъ бtхъ вече слушалъ за Платнишка

та трагедия и смжтно си я спомняхъ въ 

този моментъ. 

Хижа „Амбарица" не е далеко. Тя е 

близко като пламъчетата (оrанкитt) на 

Короле.нко. 

- 6лизко, не все таки далеко! .. 
И всръдъ рева на бурята, като че 

;ючувамъ вика на внучето: 

- Дt.де, не ходи на Амбарица! 

Но ние сме вече на Амбарица и трtб

ва да мислимъ какъ да се простимъ съ 

нея и измъкнемъ оть леденитt и обя

тия. 

- Да се връщаме назадъ! - предла

га единъ отъ другаритt. 



Невъзможно. Ноще, при дълбокъ 

снtгъ и снtжна буря, при това доста 

изморени, този опиrь не би завършилъ 

много приятно. Остава ни откритъ само 

единъ, макаръ и най-тежъкъ пжть: 

- Да се спуснемъ право надолу и да 

диримъ закрила отъ бурята въ гората. 

Съ падане, пързаляне, премtтане изъ за

трупаната подъ снtга хвойна, вървимъ 

все по-надолу къмъ чернtещото се пет

но на гората. Въ 7.30 ч. вечерьта сме въ 

първия храсталакъ, а скоро и въ голt

мата затулна гора. Въ ждрелото на 

единъ водопадъ безъ вода се разпола

гаме за коледно стануване. 

Накладохме малъкъ огънь и насtдах

ме около него въ дълбокия снtгъ. 

- Да има малко сламица отъ яслит-r, 
на Витлеемъ да си постелемъ нtма да е 

з.11е! - се занася въ коледни мечтания 

единъ отъ друrаритt. Той за пръвъ 

пжть ще спи въ снtга. Но предъ едва 

мжждtещия ог.нецъ, който съ пищене 

затъваше въ топящия се подъ него ме

тровъ снtгъ, азъ предпочетохъ по-то

плитt отъ него обятия на снtга. Увихъ 

се съ платнището, съ каквото „излише

ство" другаритt ми не разполагаха, и се 

заврtхъ въ снtга. 

- Така ме е училъ баща ми, който 

се е спасилъ отъ бtлата смърть на Шип

ка само защото се заровилъ · въ снtга. 
Затоплихъ се и захъркахъ, като пра

ведникъ, както обичаше да се изразя

ва Жулъ Вернъ. 

Но другаритt скоро ме задърпаха и 

завикаха да се събуждамъ. И това пра

вtха не отъ ревность, че азъ спя тъй 

сладко, а тt бдятъ като езически жре

ци надъ пушъцитt. А отъ другарски 

дълrъ. Боятъ се да не ме е хванала п.11а

нш~ската болес1ь, що забива меча си 

всрtдъ приятн.~та сънна забрэва на за

;1утания пжтникъ. Моитъ :\оказателства, 

че „диагнозата" имъ е абсолют.но погрt

шна, че амплитудата на лtтната и зимна 

температура говори въ полза на моя жи

лищенъ способъ и пр. и пр. оставаха 

безплодни предъ формалната логика на 

бае Найденъ. Следъ всtки 5----10 минути 
той завиква и смущава моя приятенъ 

сънь подъ снtга. 

Макаръ че бурята, озлобена, че е ми· 

нала безъ жертви, да рева цtла нощь, 

ние бtхме на заветно мtсто и бае Най

денъ съ чудно изкуство можа да под

държа цtла нощь своя жалъкъ оrнецъ 

съ съвсемъ оскжднитt си запаси отъ 

сухи к.7!ечки, които бае Захарий отъ вре

ме на време засилваше съ кжси при

бtжки. 

Така прекарахме 13.30 часа на 1650 м. 
.надморска височина. 

Като се развидели, поехме пжтя си 

нзъ Срtдоцитt, дето рtдко стжпва чо

вtшки кракъ. А брадва никога не е уни

щожавала девствената имъ гора. Уще

лието е глухо и изпълнено съ безброй 

водопади, изъ които съ мжка се свли

чахме, намtста съ помощьта на вжжето. 

На втория день на Коледа бtхме ве

че въ дъскорtзницата при Смtситt, де

то намtрихме топла стая и още по-то

пло гостоприемство. 

Чудно приnетливи и сърдечни еж на

шитt богати съ рtдка човъчность пла

нинци. 

Б13ЛА ТА СМЪРТЬ 

Д-РЪ ХР. ГЮЛЕМЕТОВЪ 

Вдъхноnени отъ най-чисти мисли, мал

ката ни група напусна софийската гара 

на , пжть за Бе.11мекенъ. Проектътъ ни 

бъше отъ хижа „К. Панайотовъ" да пре

ми_немъ билото на Рила до Мусала, презъ 

заслона ,,Заврачица" - мtста, които ми 

еж добре позю1ти. На втория день на 

Коледа напуснахме хижата на ш1'iть за 

,,Заврачица". Бъхме само двама съ моя

та жена. Времето бt мъгливо и прехвър

чаше снtrь. Другаритъ отъ хижата 

предвещаваха още по-лошо време и каз-



ваха да не тръгваме, та ние тръбваше 

да имъ обещаемъ при действително мно · 
го ;юшо време да се върнемъ. 

Ние бързо се изкачихме по замръз
наJIИЯ снъгъ надъ Равничалското езеро. 

Стана нужда да прикрепимъ на краката 

си „коткитъ", както и да се вържемъ С°!> 

вжжето. Следъ преминаване пирамидат..~ 

на Равни-чалъ при слизане сме взеJIИ 

много въ Jiъво, та тръбваше по хоризон

таJiата да намъримъ седловината къмъ 

Сиври-чалъ. Обаче отъ нашата страна 

Сиври-чалъ е остъръ като трионъ, та 

тръбваше да се възкачимъ встрани. При 

почти вертикална стръмнина, съ помощь

та на вжжето ние се изкачихме на вър

ха. Не бъха ръдки случаитъ, когато же-

ръката, за да не заrубимъ посоката. То

ва, обаче, бъше извънредно трудно, за

щото тръбваше да скачаме и да се про

вираме 01ъ клекъ на клекъ, да вървимъ 

по .чедъ, който на мъста бъше пробитъ, 

и да rазимъ RЪ ледената вода, която 

веднага замръзваше '10 тълата ни. Вед

нъжъ затънахъ до гърди въ една водна 

5iMa. Скиорскитъ ми панталони се напъJ1-

ниха съ вода и ме задържаха на дъно

то на ръката, _та едвn съ помощьта на 

)1,ена ми можахъ да се измъкна. 

Измокрени, вкоченени отъ студъ, ние 

имахме съзнанието, че само въ ходене

то е нашето спасение, но ние правъхме 

това автоматически. Всъко спиране бt 

особено приятно, очитъ веднага се за-

на ми овисваше цъJiа на вжжето и само тваряха, искаше ти се да седнешъ, или 

благодарение на нейната ловкость и съоб

разителность тя можеше да преодолъе 

трудноститъ по изкачването. Преминали 

шеметнитъ стръмнини, за „Заврачица" 

ние имахме да преминемъ хоризонтала

та по в. Ибъръ и едно малко изкачване 

къмъ Суха Марица. Обаче тукъ ние из

губихме ориентацията. Мъглата и снъж

ниятъ вътъръ се засилваха. Докато вър

въхме по горното течение на Р. Ибъръ, 

посоката ни бъше сигурна, обаче ние 

тръбваше да изоставимъ ръката и да 

тръrнемъ къмъ юго-западъ. Нъмаше ни

какви следи. Връщането ни се налагаше 

необходимо. Обаче то се оказа по-труд

но и по-обезпокоително, отколкото оти

ването. Следитъ бъха заличени, а това 

значеше да се оставимъ на волята на 

снъжнитъ стихии и да ' блуждаемъ въ па

звит·h на планинския адъ, докато нам·t

римъ въчното си жилище. Обаче въ та

къвъ моме.нтъ всичкитъ живителни сили 

развива1ъ до максимумъ своята дейность 

и човъкъ става неузнаваемъ. Такова ед

но самочувствие изпълваше и нашата ду

ша. Следъ много дирене и скитане най

после спн нахме превала къмъ Айрянъ ·· 

дере. Тукъ ни застигна и нощьта. Вътъ

р~-тъ и снъrътъ се усилиха, а леденит-в 

иглици се забиваха по лицето. Да се вър. 

ви по билото бъше невъзмож.но и ние 

.,потънгхме" въ долината на Айрянъ-де

ре, като се движехме по течението на 
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по-право, ако паднешъ, не ти се искаше 

да станешъ. - ,,Бълата смърть" ни при

спиваше съ свqята симфония. Да, човъкъ 

чува тази нъжна музика, която започва 

отъ далече съ едва уловими . съзвучия, 
които ставатъ все по-ясни и по-силни. Тъ

лото се отдава на тъзи звуци, а разс~

дъкътъ съвсемъ отказва и не иска да ми

сли. Единственото спасение въ такива 

случаи е вtрата въ себе си и съзнание

то, че не тръбва да оставишъ да те ов

ладъе сладката дръмка. 

Ние съ мжка поддържахме бодрость

та си. Ядъхме снъгъ, хлъбъ и медъ, но 

все на кракъ. Започна да става малко по

свътло. Почнахме да сръщаме и борове . 

Каква радость и бодрость ни доставяха 

тъ. Съ rолъ!tш усилия, разбивайки пух 

кавия снtrъ до гърди, ние продължих

ые да вървимъ. Не липсваха и шеги -
тъй необходими за подържане на духа. 

Красивъ стана и близкия пейзажъ - бо

роветt бtха наметнати съ дебелъ снtгъ 

и изглеждаха като захаросани сладю1-

ши, поставени въ витрината на нъкоя 

сладкарница. Къмъ объдъ започнаха да 

падатъ съ rо.тtмъ rрохотъ цъли грама

ди отъ снtг ь II зеленитt борове пакъ 

величествено изправяха снагитъ си. Най

сетне ние хванахме пжтеката и движе

нието станз по-увtрено . Съ напрегнато 

внимание следtхме, кога билата на Рав

нн-чалъ и Ибъръ ще се събератъ и ще 



достигнемъ uжтеката за лесничейския за

слонъ. Най-после следъ объдъ достиг

нахме гонимата цель. Следъ още нъкол

ко часа борба съ снъга пристигнахме въ 

заслона. Цъли два дена и една нощь 

продължи нашата борба съ „Бълата 

смърть"! Скоро следъ нашето пристига

не въ заслона дойдоха туристичес1(Итt 

групи, които бъха арестувани въ хижа

та. Тъ изпълниха другарския си дългъ, 

като ни дадоха първа помощь и ни оста

виха дрехи и храна. На тъхъ дължимъ 

голъма степень нашето оцъление. Ви

сокъ духъ, въра и навременна помощь 

увънчаватъ тържеството надъ „Бълата 

смърть". 

НАШАТА ПЛАНИНСКА ДУША 
Д-РЪ ИВ. ПОПИВАНОВЪ 

Презъ призмата на философския мате

риализъмъ и на съвременното биоме

ханистично схващане за сi'i'iщината на 

живота, нашата жива планинска въра се 

оценява като проява на демодиранъ ме

'rафизиченъ идеализъмъ. 

Нъщо повече. Най-върховнитъ прояви 

на човtшкия духъ (заедно съ тъхъ и на

шия устремъ къмъ върховетt), КNiдето е 

отразенъ неспирния стремежъ на чо

въка къмъ завладяване и проникване въ 

неяснип и тъмни начала на живота, се 

считатъ като регресия къмъ стадиитъ на 

едно „примитивно" мислене. Одухотворя

ването и придаването на една „разумна 

жизненость" _на обективния свътъ се смъ

та като възвръщане къмъ т. н. ,,субек

'rивно проекционенъ психомехани~ъмъ", 

т. е. къмъ оня начинъ на мислене, кога

то човъкътъ, неразполагайки съ днешни

тъ висши достояния на разума, е пр')е

цираJiъ собствена1 а си душа въ околю1я 

свътъ, приписвайки му жизненость, по

добна нз своята. Но днесъ, презъ сввт.:ы

ю·та нз обективното научн,J позчани~, 

казватъ, субективно проекционнитъ еJiе

менти Ci'i'i указание за едно наивно иде

алистично мислене, което противор~чи 

на доскорошния, реалистичния духъ на 

епохата. 

Така с~ говори днесъ. А въ с/i\щность, 

човъкътъ, 1<0J1кото да е гордъ съ своя 

разумъ, разбира, че има нъкакви скрити 

пружини въ живота, до които той още 

'!е се е домогнаJiъ; че има скрити сил11 

на; Чt, дори и неговиятъ съзнателенъ 

животъ се обуславя отъ процеси и сили, 

които той не съзнава. 

Забравя се едно: че човъкътъ крие 

въ своята природа една чувствена стра

на, че тази емоционална область на чо

въшката психика е силно застi'i'iпена въ не

го, и че тя, може би, не ще изчезне нико

r а. Забравя се, че тази область трtбва да 
бNiде задоволявана и, че точно разумътъ 

не е въ състояние да я задоволи. Отъ 

много въкове насамъ човъкътъ е създа

валъ и живълъ съ своитъ илюзии зз кра

сота, за съвършенство, за величие на ду

ха. И тази „илюзионна потр'hба" у него 

сNiществува и не ще бNiде задоволена 

до тогава, до когато за човъка СNiще

ствува чувственъ животъ. 

А той ще изчезне ли нъкога? Никога. 

Та нашиятъ културно историченъ по

ГJiедъ не ни ли сочи изкуството и рели

ГИИ1"В като области, КNiдето човъкътъ 

задоволява именно тази неспокойна Ci'i'i· 
щина па своята природа? Не еж ли въ 

тtхъ отразени въчнитt, илюзии на човъ

чеството за нравствено съвършенство, 

за истинска красота, за безсмъртието на 

духа? Може би едното ще замъсти дру

гото: Гюйо предрече „ирелигиозность" 

на бждащего въ пол.за на изкуството. 

Това не е важно. Тъхното основание е ед

но: да бждатъ отдушникъ на интимната 

емоционална сжщность на човъшката 

душа, а като такива, едното и другото 

(или и дветъ) ще тръбва неминуемо да 

не само въ вселената, но и въ него са- сжществуватъ. 

мия, които и днесъ оставатъ ~а него тай- Нима е тайна днесъ, че съвременни-
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ятъ човi,къ понt,кога съзнателно скжсва, 

за известно време, съ рационалистичното 

мислене и давайки свобода на фантазия

та си, създава свои илюзии точно по пж

тя на „наивния" субективно проекцио,

ненъ психомеханизъмъ? Не ли по този 

„примитивенъ" Шl'iТЬ се създава и днесъ 

художественото творчество въ всичкит'h 

му нюанси и форми? 

Материалистичната култура създаде и 

реалистично материалистичния миро

гледъ у хората. Тя ги убеди, че въ свt

та владtелъ единъ хармониченъ и пъ

ленъ монизъмъ, че нtма тайни въ живо

та и мъртва природа, и че всичко тамъ е 

сведено до разбирането на сравнително 

прости механизми. Помжчи се да раз

крие и живота, въ неговата последна 

тайна, като го сведе до живота на клет

ката, който пъкъ, споредъ съвременната 

биология не представлява друго освенъ 

резултатъ отъ взаимодействието на фи. 

зични и химични сили 

По този начинъ на мtстото на роман. 

тичната душа на човtка застана „сухи

ятъ разумъ", който започна да класифи

цира, да систематизира, да обяснява. 

Всичко се сведе до бездушнитt закони 

на материята! Разумътъ отрече душата 

на всемира, а монизъмътъ на съвремен

ната биология - отрече Бога! 

Забравиха, че човtкътъ има душа и, 

че въ тайнитt на тази душа още никой 

не е прозрtлъ. 

А нашиятъ животъ, всtки день все 

по-убедително ни доказва, че разумътъ 

не е въ състояние да задоволи жаждата 

ни къмъ по-съвършенното и висшето, 

както и стремежътъ ни къмъ вtчното, 

красивото и безкрайното. А тази жажда 

и този стремежъ у човtка ги има и тt 

търсятъ своето насищане. 

Човъкътъ и·ма душа! Той търси въ 

природата цвtтята, скалитt, върховетt, 

но никога всрtдъ радостыа отъ цвtтята 

той не мисли за тичинкитt, за пес·т;.1къ, за 

вtнечни формули, нито въ напрежението 

и усилията rю rранитнитt скали и вър

хове на планинитt си спомня за орто

клаза, за слюдата и кварца. 
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Не! Единъ възторженъ човъшки духъ 

се слива съ великата душа на всемира, 

едно божествено начало, може би, се 

пробужда за да одухотвори бездушния 

свtтъ на планината! 

Единъ новъ мирогледъ, може би мно

го идеалистиченъ, много мистиченъ, и 

страненъ за нашето време, разкрива 

предъ духовния погледъ на планинеца 

другъ св·втъ, свtтъ на истинска красота 

и радость, кждето съ цената на една 

илюзия той задово,'lява една велика 

своя жажда. И приобщавайки своя жи

вотъ къмъ огромния животъ на планина

та, носенъ отъ вихъра на единъ устреuъ 

къмъ превъзмогване и победа, планине

цътъ достига до върховнитt изживява

ния и прозрения не по пжтя на пасив

ното съзерцание, а чрезъ една, доведе

на до крайни граници и възможности 

активность. Защото, наистина, отначало 

до край, нашата дейность въ планинитt 

е само това: напрежение, устреми, бор

ба и следъ това - победа: надникване 

въ примамливото царство на непознатия 

отвъденъ свtтъ! 

* 
Планинарството за насъ е една рели

гия. Като всtка религия то ще бжде раз· 

брано напълно само отъ своитt поклон

ници. Другитt, тt ще му бждатъ винаги 

чужди: защото е потръбна една по-дру

га култура, която тt нtматъ и една по

друга душа, която имъ липсва. 



ЗИМЕНЪ ТУРИЗЪМЪ 
(Продължение отъ реферата предъ XXIX съборъ въ Лъджене) 

ПРОФ. В. ЗАХАРИЕВЪ 

Нвкоrа, малциffа наши другари се ре

шаваха да напуснатъ затопленигъ уют

ни кафенета и локали, за да предпри

ит-ъ нъкой по-тру денъ зимен ъ излет-ъ. 

.'Iесно обяснимо защо - тогава липсdаха 

каквито и да било хижи и подс;юеr.-1, ,ie 
бъха известни у насъ всички тъзи по

мощни сръдства за бързо и леко ходене 

по снъговеп, най-сетне самата ни еки

пировка не бъше нагодена за такива 

трудни, рисковани излети. 

Богатиятъ опит-ъ отъ последнитъ вой

ни, презъ които мнозина принудително 

прекараха една солидна зимна трениров

ка, даде пот-икъ за предприемане по-се

риозни зимни излет-и. Въ нашето списа

ние започватъ да се явяват-ъ описания на 

такива излет-и, придружени съ преду

преждения за опасности отъ лавини, бу

ри, премръзвания. И наистина, т.в не еж 

били излишни. Дадоха се скжпи жертви. 

Бълата смърть ни отне нъколко ценни 

живота. 

Изникналит-1; тукъ-тамъ хижи посте

пенно привличатъ и презъ зимата повече 

излетници, внушавайки имъ чувство на 

сигурность въ засн'hженитi; планини. Сле

дващи въ чужбина младежи, ч,1енуващи: 

въ Б. Т. С. и Ю. Т. С., иматъ тамъ случая 

да предприематъ трудни зимни излети, 

тренирайки се като добри алпинист-и и 

скиори. Постепенно и около нашит-1; хи

жи се явяват-ъ скиори, чертаейки двой

нит-1; следи на своя пжть изъ ПЛ/!НИнитъ. 

13ъпръки този дебют-ъ, скитi; все още еж 

нi;що ново и чуждо за нашит-1; плани

нари, които не еж имали възможность 

да опознаят-ъ отличнитi; имъ качест-щ1. 

Презъ 1923 r. до менъ въ чужбина 

достигна изненадващата новина - че де

сетина наши другари, отлични планинари, 

начело съ тогавашния председатель на 

клона „Алеко" известният-ъ планинарски 
деецъ и писатель Павелъ Делирадевъ и 

сегашния съюз.енъ п. преде. Д-ръ П'hевъ, 

направили първото известно намъ зимно 

изкачване на в. Мусала. Наскоро въ 

„Български турист-ъ" се появи подробно 

описание на този . особено труденъ при 

тоrавашнит-1; условия излетъ. Добре еки

пирани съ ракети (напжт-и.1а) пикели и 

вжже, по предварително опредъленъ 

още презъ есеньта пжть, излетницитъ 

изминаватъ разстоянието от-ъ Чамъ-Ко

рия до върха за повече от-ъ 10 часа. 

Завръщането е било възможно само по 

долината на р. Марица. 

На следующата година съ колегата 

П. Францалийски, газейки снъrове до по

ясъ на Бъдни вечерь въ тъмно се отзо

вахме въ новата малка хижа - подъ Му

сала. Тамъ заварихме наши другари. 

Отъ тъхъ научихме, че предния день 

пристигнали двама младежи, които из

мъкнали два чифта ски на самия връхъ, 

за да се фотоrрафиратъ съ nхъ. Все 

въ този периодъ по Витошкото плат-о се 

явяват-ъ по-голъми групи туристи-скио

ри, повечето членове на Ю. Т. С. 

Презъ 1925 год., въ зимнитъ броеве 

на „Български турист-ъ" срещаме нъкол

ко описания на излети, въ които се под

чертава, че зимнит-1; излети съ ски за. 

почват-ъ живо да интересуват-ъ членоветi; 

на турстическитъ организации. На след

ната година двойния февруарски брой 

t1a сп .. ,Младъ т-урист-ъ" е посветенъ на 

ски туризъма. Тамъ за пръвъ пжт-ь у 

насъ срещаме описание на техниката на 

ски туризъма. Все въ сжщия брой се 

съобщава за изкачване на в. Св. Никола 

съ ски и за основаването на ски-секции 

Въ декемврийския брой на „Български 

туристъ" - 1927 r., сжщо се пом'hст-ва 

описание на единъ излетъ съ ски изъ 

Пиринъ. Сега вече и най-упорит-ит-1; скеп

тици се убеждаватъ, че т-урист-ътъ ски

оръ, благодарение свойството на скитъ, 

да не потъватъ и въ най-дълбокия 

снъrъ и на rолъмата скорость, съ която 

може да се движи при наклонитъ, ще 

преодолъе _ препятствията въ планината 
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презъ зимата много по-лесно и въ по

юr,со време, отколкото презъ лtтото. 

Презъ 1931 rод. въ „Свободната три

буна на Български туристъ", си поззо

лихъ да напомня, че Ц. Н-ство ч~1 Б.Т.С. 

трtбва да прояви интересъ и насър <1;ч,-1 

зимната излетна дейность, като се пр..~-

CTi'i'iПII КЪМЪ създаването 

къмъ клонаветt ha съюза. 
ски-се~ции 

Т-tз~1 препо-

р;v;ки се имаха предвндъ при изrотаяне 

резолюциитв на XXV съюзенъ съборь nъ 
Дупница, формулирани въ т. 3. такF1: 

,,Поради развитието на зимния тури

зъмъ nрепоржчва се систем:::тичното му 

орга~:изнране отъ клоноветt, при които, 

тзмъ кждето има условия, да се образу

ватъ специални секции за тази цель. Да 

се направи нуждното за подготовката на 

скиори чрезъ специални курсове, като ги 

запознаватъ съ особеноститt на зимния 

туризъ~1ъ, неговитt опасности и пред

пазване. По този пжть ще се избtrне 

нежеланото пръскане на ч:1еноветt ни въ 

други организации, занимаващн се съ 

тоя видъ туризъмъ". 

Имайки предР.идъ тази точка на 

конгресната резолюция и повишения ин

тересъ къмъ въпроси оrъ подобенъ ха

рактеръ, тогавашния редакторъ на Б. Т. С. 

Д-ръ Б. Ковачевски, даде мtсто. въ спи

санието на редъ статии, посветени на 

зимния туризъмъ и такива съ ценни на

г,;v;тствия за изучване ски техниката. 

Резултатитt еж на яве : мноrобройни
тt хижи и високо-планински заслони, 

пред.лагащи у добенъ подслонъ всрtдъ 

снtговетt, кзкто и масовото употрtбя

пане скитt, допринесоха твърде много 

за ожш~яване планинитt и презъ зимата 

И наистина, излети до в. Мусала или_ до 

други недостжпни нtкоrа презъ зимата 

върхове, сега съ помощьта на скитt, ста. 

ватъ лесно изпълними. Презъ последни

тt rодинli нtкои изпитани планинари 

напрзвиха съ ски дъJ1rи преходи презъ 

Рила и Пиринъ, вещо описани въ страни

uитt, на Б. Т., илюстрирани съ велико

,1епни, високо художестзени снимки. 

Зимнитt излети, особено съ помощьта 

на ски, еж едно мощно срtдство за все

странно физическо развитие. Веднага, 
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о!)аче, считамъ за нуждно да изтъкна, 

че такива излети не трtбва да се пред

г.рисматъ отъ слаби и неопитни хора, 

особt:но отъ такива съ болно сърдце. 

При упражняване скиорството, пр;1 

което взематъ .най-активно участие всич

ки мускулни групи, се придобива и не

поколебим.о чувство за равновесие. При 

умtrено и разумно ходене презъ зимата, 

най-вече съ помощьта на ски, мускулитi; 

на сърдцето заякватъ по най-естественъ 

начинъ. Така много препоржчванитt. на

после~ъкъ упражнения за дълбоко ди

шане, тука се извършватъ безъ усилие, 

интуитивно и непринудено. 

Научни изследвания еж устаriовили, 

ч~ при спокойно нормално дишане, бt

.~итt. дробове поглъщатъ 450 литри въз

духъ на часъ. При умtрено каране ски 

количеството на погълнатия въздухъ се 

увеличава 6 пжти. 
Въ покрититt. съ снt.rъ планини има. 

ме идеално чистъ въздухъ, лишенъ 

отъ най-минималното количество наси

тенъ съ всевъзможни микроби прахъ. 

Служенето съ ски е отлично срt.дство 

не само за физическо развитие, но и за 

каляване на волята. При спускане го по 

наклонъ, кждето на всt.ка крачка про

мt.нливиятъ теренъ п о с т а в я различни 

препятствия, се придобива чувство на 

смt.лосгь, сиrурность и съобразителность. 

Тогава скиорътъ безъ колебание, бързо 

трt.бва да решава и избира най-удобния 

nжть. Както въ планината скиорътъ бър

зо се справя съ препятствия, така той ус

пt.ви да ги преодолt.е и въ живот;~. 

Освенъ изтъкнатото по-горе, зимнитt. 

излети иматъ и друго особено rолt.мо 

значение за туриста. Покритит-в съ 

снt.гъ планини, до,1шни и J1t.coвe прите

жаватъ единъ особенъ чарь, на единъ 

новъ, страненъ фантастиченъ миръ. 

Презъ зимата, подъ бt.лия саванъ, плани. 

пата мени своя ликъ. Изчезватъ пропасти 

и сипеи. Снt.rътъ и преспитt. моделиратъ 

нови причудливи форми. Впечатленията 

отъ зимния пейсажъ никога не ни на-

пускатъ и, въ тежки и мрачни 

мепитt за чиститt. и свt.гли 

окрилятъ душата. 

дни, спа

простори 

(Следва) 
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МЮНХЕНСКИЯТЪ АЛПИЙСКИ МУЗЕЙ 
(За 25-я му рожденъ день) 

Прозрачнитt., синьозелени води на 

Изаръ се гонятъ отъ единъ прагъ до 

другъ и твхната игра разведря душата. 

Идватъ отъ заснt.женитt. Алпи и въ 

своя немиренъ Ш!'iть къмъ низинитt. тв 

обграждатъ тукъ тамъ малъкъ Юi'iСЪ 

земя. Въ такова едно Кi'!'iтче е съграденъ 

Алпийскиятъ музей. И не безъ редъ раз

хвърляни отъ буйнитt. води отронени 

скали и свлtчени дървета; rриж.11ива pi'!'i
кa е скрила з&дъ скромния надписъ на 

павилйона разголенитt. тайни на отвеси

тt., на глухитt. усои, на безразличнитt. 

къмъ тленния устремъ на човt.ка чела на 

ледницитt. 

Едно рt.дко упорство презъ много 

години е събрало тукъ всичко, което чо

вt.шкия духъ е създалъ въ тази наоока, 

всичко, което природата му с разкрила, 

всичко, което тя му е подсказала въ не

говия опитъ - въ който често Пi'!'iТИ въз

торгътъ се преплита съ горчевината - за 

да успt.е човtкътъ единъ скорошенъ 

день, възможно по-малко наказанъ, въз

можно по-малко разочарованъ, да сложи 

най-после съвършено изработената ев

ропейска катерачна обувка на ледения 

гръбъ на „8888". 
Но нека предъ вратата, която не оби

ча случайнитt. гости и затова не тъй че

сто, какrо вредъ тукъ вратитt., се раз

тварятъ, разrърнемъ единъ неотколе

шенъ тукашенъ вестникъ. 

„Двадесеть и петь години алпийски 

музей". - Презъ м. декемврий, тази го

дина се навършватъ 25 години отъ от

криването на едно отъ най-ценнитt. на

предничави творения на Алпийския съ

юзъ. На 17 декемврий, 1911 г., върху 

пратерния островъ въ гр. Мюнхенъ бt. 

осветенъ Алпийския музей. 

При това, предстои и единъ втори 

юбилей - . този на тъй бдителния въ сво
ята служба музеенъ директоръ, Карлъ 

Мюлеръ, чиято ревность за събиране и 

На тази нужда за деня на праздненство

то ще тр·вбва чрезъ пристрояване да се 

плати данъка: стоящата досега отворена 

южна тераса се надстройва и така се 

припечелва една плоск,ость отъ 91 кв. ме

тра за една нова зала. Изложеното въ 

нея ще напомня преди всичко, за пости

женията на нt.мскитt. катерачи въ чуж

бина. И всичко, което има връзка съ 

катерачното дt.ло въ другитt. страни и 

досега е било събрано, тукъ въ свt.тлитt. 

стаи трt.бва да се подреди". - ,,Муз~ятъ 

притежава вече цt.лъ редъ показни пред

мети отъ този родъ, за сега помt.стени 

изъ другитt. отдt.ли. Преди всичко, туй 

Ci'!'i релефитt. отъ Килиманджаро, Кавка

за (Ушба), Памиръ, после изъ Хималая -
онt.зи отъ Еверестъ и Нанга Парбатъ. 

Докато релефътъ на Монтъ Еверестъ по

сочва само върховия отливъкъ на пла

нината, новиятъ образъ на Нанга Пар

батъ 1 :10.000 ще представя цt.лъ единъ 

планински масивъ въ страхотния стръ

менъ спусъкъ къмъ брt.говетt. на Индъ 

и ще разкрива плt.няващъ и прикова

ващъ взора върху строежа на групата 

изгледъ". 

„Научнитt. и картописни работи на 

Алпийското дружество, отъ близу споени 

съ чиста наука, достойно заематъ тукъ 

своето мt.сто. Задъ тt.хъ се криятъ име

ната на Мерцбахеръ, Рикмерсъ, Пфанъ 

и др. А за загубата на нt.мскитt. кате

рачи вънъ отъ родината, като: Х. Ша

,11еръ, А. Дрекселъ, В. Мерклъ и В. Вел

ценбахъ траенъ споменъ оставятъ тt.х

нитt. бронзови образи". 

Статията е дълга. Окото бt.гло попа

да на цифрата 25,000: диапозитиви, съ ко
ито разполага Алпийското дружество въ 

Мюнхенъ. Едни или други отъ тt.хъ се 

използуватъ при беседи, като тt.зи: ,,Ху

бостьта на Алпитt.", ,,Баварската висока 

земя", ,,Растителниятъ свt.тъ на Алпитt." 

(цвt.тно!), ,,Животинскиятъ свt.тъ на Ал-

допълване отtсни значително сградата . питt.", ,,Алпийското село и жителитt. му", 
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Тихиятъ, обеЗJiистенъ дворъ безра. 

достно мълчи. Пжтеката е набелязана 

коткитъ се забиватъ въ „леда". До „го

ре" има около седемь метра, но отъ всъ-

отъ каменни о-:-ломъци, надписитъ по ка тъхна стжпка, до вжзела на вжжето 

които изчисляватъ тъхната възрщ:ть въ 

години съ твърде много нули. Не лип

сватъ и скали, които скандинавскиn 

глетчери „нъкога" еж смъкнали въ гер

манската равнина. Тъхнитъ пукнатинй еж 

и до нарочнитъ глетчерни очила - всич

ко е много мислено, всичко е на своето 

МЪСТО. 

По-нататъкъ група скали е дала под

слонъ на толкова много птици и жи-

клинообразното число на земната исто- вотни; притулена е тукъ скалиста мечка, 

рия, а непоклатимата имъ безмълвность 

е надгробния камъкъ на оскждното ни 

познание. 

Самиятъ дворъ е неизбродима пла

нина въ царството на Лилипутитъ. Тръб

на да е крайно мило презъ добриn за 

цвътята месеци да се надниква тукъ по 

често - какъ край малкитъ метални над

писи ще никнатъ едно следъ друго тъй 

многото горски цвътенца. 

И всичко туй е само предсловъ. 

Два бронзови образа, две великолеп

ни nла на млади мжже, подпрънъ еди

ниятъ на пикелъ, а друrиятъ съ ски въ 

ржце, пазятъ входа. Въ тъхната спокой

на отпуснатость и гъвката мекость дре

ме готовностьта за стоманенъ отпоръ. 

Грамаденъ масивъ, релефно издиrащъ 

се почти отъ пода, на повече отъ 25 кв. 

метра, приковава погледа: Юнгфрау! Ус

мивка придружава първото впечатление 

- предъ тебе е колъничилъ заскреже

ниятъ образъ на Алпийската девственица. 

И едва стрелката на часовника показва, 

че и такава, тя за дълги минути те е от. 

кжснала напълно отъ останалия свътъ. 

Между другото за това време ти си на

учю1ъ, че релефътъ на красавицата е да

денъ съ 1 :2,500. И, за да блъсне незабра
вимо за бледното човъшко въображение 

неизмъримостьта на това съотношение, 

поставена е наблизу, рзмърено 1 :2,000, 
тукашната градска съборна черква. Сега 

вече за никого не е трудно да си пред

.:тави какъ, като най-дребно камъче, би се 

търкалялъ по урвитъ надолу rрамадни

ятъ стометровъ Божи домъ. 

Отъ дветъ страни на „Юнгфрау" еж 

изградени планински отвеси. По единъ 

отъ тtхъ нъколко „души" правятъ лът

но катерене; по другия -- пикелътъ и 
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и на самия връхъ дива коза плашливо 

&звива глава; край всtко камъче и цеп

натина изненадватъ пойни грабливи пт,1-

ци, гризачи и х,1щници; надвесенъ надъ 

единъ ржбъ, скалистъ орелъ съ разтво

рени крила, почти се откжсналъ отъ зе

мята. 

Докато стигне до тукъ, човъкъ много

кратно извива край неизброимо многото 

по-малки и по-голъми релефни карти, 

40---SO кв. см., 1 кв. метъръ, нъкои отъ 

които въ стъкленъ похлупакъ. 

Голъмъ брой модели на хижи, разно

образяватъ изгледа и радватъ окото. Да

дени еж едни въ цtло: тукъ не е забра

венъ и чучура и тревожната камбана, ка

мънитъ върху покривиn, а разтворе. 

ниn външни дървени прозорци примам

.11иво зовятъ на Юi'i-TPe. Въ други хижи 

отдъш-штъ етажи отстоятъ на известна 

височина или еж отворени отъ предъ, 

тъй че единиятъ погледъ обгръща всич

ко, всъка стая, всъка вещь въ нея. 

Валежни, земоописни и какви не кар

ти, Н'БКОИ отъ които еж по нъколко ме

тра дълги, криятъ толкова много по

знание, че превземането на всъки санти

метъръ отъ тъхъ отнема часове - тъй 

наречената суха наука. За непосветени

тt въ хоризонталиn, вертикалитъ и гра

дуситъ ст-оятъ на разположение съ го· 

лъмъ вкусъ изработени земеописни кар

ти. Да спремъ за малко при nзи, които 

изобразяватъ масива на Цуrшпице. Въ 

срtдата на голъмото !JЛатно, величе

ствено представенъ съ всички постройки, 

намиращи се тамъ, е самиятъ връхъ. 

Лtвъ полукржгъ дава всички върхове, 

снети отъ източниn чуки на върха 

(2964); дъсниятъ полукржгъ показва он·в
за зжбери, които се разкриватъ откъмъ 



западнитt чуки на върха (2962). И цtла. 
та тази художествена построеноС'ть е 

точно размtрена съ магнитна стрелка 

спрямо четиритt страни на свtта. 

Между многото прегледни таблици не 

е забравено и описанието на постепен

но·ю завладяване на върха: 1820 - пър

во възкачване отъ западъ; 1823 - първо 

възкачване отъ изтокъ; 1833 - първи

ятъ кръстъ, поставенъ на върха; 1855 -
първата хижа въ масива. 

Кристали, руди, камъни най-разно-

uбразни по произходъ, по еС'тество и по 

видъ, най-нъжни зрънца или цtли кжсо

ве; между тъхъ най-причудливи фигури 

отъ играта на твърдитt води; други по

разяватъ съ многоцвътното си великоле

пие и въ тъхъ се отразява - въ всички

тt тtхъ - творческия размахъ на Не

nознатия. 

По-нf!тамъ, пжтьтъ води между ов

чарската кука и нераздtлния другарь на 

катtрача - пикела. 

Малъкъ отдихъ въ тихото кжтче, за 

пълнено отъ каменния образъ на Л. 

Пурчелеръ наполовина освободенъ отъ 

каменния блокъ, тъй както и прижи

вt бt тt .~юмъ и духомъ плtненъ отъ 

скалитt. 

Предъ наближаващия здрачъ окото 

бързо се плъзга върху цtла една сбир

ка отъ чудни насtкоми, пеперуди, змии. 

Дълга редица скици посочва правилна и 

грtшна стжпка по скалитt и cнtra, пра

вилно и,1и погрtшно носене, държане и 

слагане на пикела; възкачване по стръ

менъ склонъ, спускане, минаване цепна

тина, почивка между скалитt; не лип

сватъ дори видове вжзли, нито пирони. 

Къмъ втория етажъ води една рtдка 

по своята художествена наситеность 

сбирка отъ снимки, нtкои отъ които въ 

твърде голtмо увеличение. Толкова мно

го еж, и отъ всtка една тъй трудно се 

откжсва поrледътъ. 

Докато долу отдtлитt еж наситени съ 

данни отъ областьта на земеописание·то 

на естественитt науки и на катерачното 

нзкуство, горе вtе едно повествувателно 

настроение: книжа, грамоти, подаръци, 

връзки съ други страни - всичко това 

връща човtка нtколко столtтия назадъ. 

Уводъ еж знацитt на всички планински 

сдружения по свtта; знакътъ на БАК е 

между друrитt,_ далечъ не последенъ въ 

неговата скромна чистота на лин..~итt и 

изисканость. Твърде силно привличатъ 

вниманието редъ картини, представящи 

паметни възкачвания още отъ 1700 rод. 

насамъ. Такова е, напр., това въ 1787 на 
Сосюръ върху Монбланъ. Тукъ е днев

никътъ на лейтенантъ Наусъ подаръкъ 

отъ жена му - направилъ вървото въз

качване на Цуrшпице въ 1820 година. 
Пакъ снимки, пакъ картини и пъстра 

сбирка отъ облtкла на планинци. 

Тихо, незабелязано се изнизватъ дни

тt. Мина и скромното тържество, всрtдъ 

огромния шумъ на незатихващето движе. 

ние. 

И пакъ писаха вестницитt за него. ,,За 

какво собствено ни трtбва единъ Алпий

ски музей? Високиятъ, просторенъ свtтъ 

на безмълвнитt скалисти гиганти, rорис

титt усои въ долинитt, искрящнтt зале

дени чела не моrатъ се обхвана все пакъ, 

макаръ и съ тъй хубави картини, сним

ки и релефи, и непоклатимата, тиха 

обичь на истинскитt катерачи, съ страхъ 

изпълнената почить къмъ красотата на 

алпийския свtтъ и онrената, пропиваща

та ги любовь къмъ неrовитt чудеса не 

еж за показъ между предпазнитt стъкла 

на единъ музей". 

- Но възторгътъ и добритt основи, 

ето, надвиха най-после! Защото, това не 

трtбваше да бжде евтино замtстване на 

нашитt планини. Не така, че да може 

нашиятъ общъ закачливъ приятель да ка

же въ недtля: ,,Хайде, старо! Днесъ сме 

на безплатенъ планински излетъ изъ ал

пийския музей, а после сладко ще заку

симъ при чаша бира!" 

Затова още на 17 декемврий, 1911 r. 
когато за първи пжть тукъ се отнори вра

тата на Алпийския музей, това бtше вече 

единъ домъ на устремъ къмъ планината, 

домъ на наука, домъ на изкуст110 и сж

щевременно домъ на алпиниститt". 

Шаранковъ Емануилъ 

Декемврий, 1936 r,. Мюнхенъ. 
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ЛЕДЕНАТА ПЕШЕРА 

ив. п. николовъ 

Широко-лжчани, загнt.здени въ хъл

боцитt, на Родопския възелъ, има какво 

да покажатъ на посетителя въ своята 

близка околность. Наистина, тt, не виж

датъ отъ своето село повече nтъ ивица 

небе и два рида, но високата околность 

надъ тt.хното сел,о е очарователнаа! На

редъ съ поднебнитt, зжбери; Карлъкъ 

съ Шилестата чука 2187 м., Пирилика 

2174 м., Арнаутъ-каба, Ешекъ-кулакъ и 

осамотената Турла, въ ребрата на тоя 

гирляндъ се криятъ дълбоки рани, из

ваяни отъ подземно течащата вода. 

Пжтникътъ, който е изходилъ Кар
лъшкитt, отдъли и е изживt.лъ Родоп

ската панорама, трtбва да посtти и под· 

земията на Карлъка, за да почувствува 

ужаса на Родопския Тартаръ - Ледена

та пещера, наричана тукъ само „Ледни

цата". 

Ледницата се намира на зап. отъ с. 
Гf:ла и е по-близо до него, отколкото дrJ 

с. Широка-лжка, но тъй като всичко се 

<"тича РЪ Широка-ЛЖ!<а, то и Ледницата 

е тt.хна привилегия. 

Посетихъ пещерата презъ лtтото на 

миналата година. Съвсемъ случайно и 

неподготвенъ за строго научно изследва· 

не. Придруженъ отъ трима мой ученици, 

ний прехв1-,глих\1е нtколко сухи дола за

падно отъ с. Гела и се отзовахме въ 

Горски-долъ. Нищо интересно въ него, 

освенъ пресъхнала и камениста падина, 

оградена съ въковна гора, която дава 

влажна прох,~ада. Входътъ на пещерата 

предствлява едно скорошно срутване, та 

варовититв отломи задаватъ страхъ за 

вс·вки който мисли да се промъкне за 

вжтрешностьта на пещерата. Това срут

ване е затвор~ло предишния входъ на 

пещерата. СJ1едъ него следва огроменъ 

куполъ отъ 20 м. въ диаметъръ и 10 м. 

височина, който дава една приветли

вость на посетителя. Въ дt.сно, обаче, е 

сжщинския храмъ. Благодарения на ед

но по-старо срутване, вследствие слаба 

опора, тукъ пещерата е останала скрита 
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за много пакостни посетители и е запа

зила всичкитt. украшения, които е съз

дала: малки тераси, изпъстрени съ би

стри купо.,ш, грамадни драперии, чудно

в11ти поли.тен, стотици най-разновидни 

сталактити и сталагмити, грациозни ко

лони и всичко това потънало въ мъртва 

тишина и мракъ. . . Само капкитъ отъ 

свода - тия ваятели на всичко това, по

казватъ, че творецътъ е още живъ. 

Отъ голtмия куполъ и все по-стръм
но рtчно легло, въ южна посока се сти

га до 5 метровъ водопадъ - шахта и се 

започва ново разширение на пещерата. 

Тукъ се намиратъ множество задънени 
входове. По-надолу ний се добрахме до 

интересни доказателства за дооформява

нето на пещерата. Две рtчни легла сто

ящи едно надъ друго съ чудно добре 

развити тераси. Материялитt отъ тия 

рt.чни тераси еж риолитни блокове и ча

къли донесени отъ :зисокитt Карлъшки 

отдtли. Следъ едно мжчително слазяне 

все надолу достигнахме едно стt.снение 

на пещерата отъ кждето хвърлянитt, ка

мъни ни показаха, че следва втора шах

та, много по-висока отъ първата. Липса

та на добре, екипировка - вжже и до

бра свtтлина не ни позволи да се про

мъкнемъ по-надолу, Отъ разказитt., оба

че, на други посетители, следъ т·ози по

следно достжпенъ входъ се почватъ мно

жество разклонения и се чува подземно 

бучение на вода. Макаръ, че ний се ба

вихме повече отъ 2 часа, за да изходимъ 
пещерата, нейната дължина не е голtма, 

а това е едно отъ условията за образу

ване на ледъ въ нея. 

Следъ краткитt сведения за пещера

та, нака се спремъ да видимъ какво соб

ствено ни представя „Ледницата". 

Това е единъ отъ карстоветt. феноме

ни, които пълнятъ кристалния варовикъ, 

останалъ до наши дни като разпокжса

иа дреха около грамадното Смолянско 

риолитно находяще. Водитt на Горски

долъ, идещи отъ върховетt, на Шилеста-



та чука, за да се влt.ятъ въ Широко

,1жшката рt.ка, трt.бва да преминатъ мра 

морната ивица идеща ОТ'!;, къмъ Мурса

лица. Точно тукъ тия води еж окарстили 

това мt.сто. С.lilществуващиятъ въртопъ 

при сегашната пещера е ПJвелъ водитt. 

на Горски долъ въ дълбинитt. на варо

витата маса, която - подавайки се на хи

мично и механично извt.тряване - е осво

бодила такова грамадно подземие на 

,.Ледницата". Че водитt. на Горски-долъ 

еж текли презъ пещерата, ясно ни rово

рятъ напоенитt. материяли, които еж отъ 

другъ петрографски съставъ, именно отъ 

риолитни овални кжсове, които съста

вятъ горното легло на Горски долъ. 

Следъ срутване входа на пещерата, во

дитt. на долътъ еж се отбили по влаж

ната долина, кждето и днесъ ·ту се губятъ 

въ вжтрешностьта, ту излизатъ на по

върх.ностьта, работейки нови отвори за 

нови пещери. Днесъ водитt. на Горски 

долъ въ мраморизирания варовникъ еж 

спаднали на дълбоко, поради старческа

та възрасть на поменатия карстовъ те

ренъ. 

Въ длешно време пещеритв предста

вятъ rрамаденъ наученъ интересъ. Отъ 

еди~ страна да се види резултата отъ 

мощното действие на подземнитt. води, 

отъ друга като м-всто кждето произти

чатъ много физически явления и трето 

като богати съкровища на останки отъ 

предисторическия човt.къ. 

Въ дадения случай, обаче, ний имаме 

работа съ особенъ родъ пещери-ледни

ци. Широко-лжшката пещера спада къмъ 

затворения типъ пещери, имащи форма 

на иt.хъ - вдълбанъ ,надолу отъ по

върхностьта. Презъ зимата когато тем

пературата на външния въздухъ е по

низка отъ температурата на въздуха вж

тре въ пещерата, студениятъ въздухъ 

като по-плътенъ, а следователно и по

тежъкъ, навлазя въ нея, спуща се къмъ 

дъното, претиска по-топлия и по-лекъ 

въздухъ, което влече следъ себе си по-

нижение на температурата въ пещерата 

11 преохлаждане на стенитt. въ които е 

заключена. Съ настжпване на по-топлия 

периодъ презъ пролt.тьта и лt.тото дви

жението на въздуха се прекжсва, тъй 

като вънкашниятъ въздухъ, като по-то

пълъ и по-лекъ не може да влt.зне въ 

пещерата. Това <.пособства за запазване 

низка температура не превишаваща 00, 
безъ да се гледа на нагрt.ването на стt.

нитt. и въздуха въ пещерата отъ топлин

нитt. токове изъ земната дълбочина или 

прон!'кващи въ нея чрезъ повърхностни

тt. води. Най-.низка температурата въ та

кива пещери е презъ зимата, а после по

степенно се повишава презъ лt.тото. 

Образуването на ледъ, обаче, става 

Н€ презъ зимата, ког:~то въ пещерата не 

може да проникне вода (вследствие на 

низката температура на повърхностьта) 

а най-вече презъ пролt.тьта, когато во

дата отъ повърхностьта прониква въ 

пукнатинитt. на варовика и се просмук

ва въ пещерата, кждето отново замръз

ва подъ действието на низката темпера

тура. 

Благоприятнитt. условия за охлажда

не на такива пещери еж следнитt.: 1) 
низка зимна температура и продължител

но студено време; 2) кратко лt.то и не 

особено висока температура; 3) знач,r

телна но не толкова голt.ма дължина на 

пещерата; 4) формата на пещерата да бж
де съ хоризонтални равнини, но непре

менно смt.нящи се съ вертикални и дъл

боки шахти. Всички тия условия еж на 

лице при Ледницата въ Широка-лжка. 

Ясно е, че „Ледницата" носи отпеча

'!ЪКЪ на сложно карстово явление и ней

нитt. ледени блокове подъ входния ку

полъ еж резултатъ отъ много фактори. 

Наредъ съ Еръ-кюприя подъ Персенкъ, 

,.Рожанъ", и „Хупча" при Кара-манджа, 

,.Зарницата" при Нареченъ, ,,Ледницата" 

е преnъзходенъ обектъ за туриста - из

следвачъ на най-старата Родопска кри

сталинна по:<ривка. 
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ПЛАНИНСКА ФОТОГРАФИЯ 

НИК. ИВ. БОЖИНОВЪ 

Въ многото случаи на снимки въ при. 

родата, за да се добиятъ по-силни худо

жествени ефекти въ снимката, се снима 

срещу свtтлината, като често по тоя на

чинъ се получаватъ и така нареченитt 

предни планове. Но директно въ обектива 

падащитt свtтлинни лжчи даватъ реф

JJекси, развалящи ефекта на снимката. 

Сжщото важи и за косо падащи свtт

линни лжчи. Въ такива случаи, а сжщо и 

въ дъждовно време (капка попаднала на 

обектива, обикновено разлага свtтлина

та) се употрtбява така наречената слън

чева бленда, популярна въ насъ съ нtм

ското и име „Зонненбленде". Тя е нуж

на и при нощнитt снимки Защото, кол

кото и да е напреднала днесъ фабрика. 

цията на филмитt по отношение избtг

ване на рефлектирането на свtтлиннитt. 

лжчи, все пакъ директно падащитt лж

чи, даватъ „кржгове", а и излишната -
не нужната въ снимката директна или 

косо падаща свtтлина дава и едно за

мъгляване - воалъ, което често разваля 

напълно гонениятъ резултатъ . Ето защо 

слънчевата бленда се налага като необ. 

ходимость въ планинската фотография, 

особено при зимнитt, снимки, кждето има 

MJ-Ioгo повече свtтлинни странични реф

декси. 

Единъ отъ най-важнитt въпроси не 

само за начинающи, а и за мнозина ве

че напреднали наши другари въ фото

графията е и въпросътъ за така нарече

ното „експониране" - освt.тляването на 

филма или плаката. Мнозина се коле

баятъ и почти никога не еж сигурни въ 

резултата отъ тtхнитt, снимки при да

денъ излетъ, тъй като никога почти не 

еж сигурни въ самитt себе си, че експо. 

нацията е била доста·тъчна или пъкъ не 

е била твърде силна. Фабрикитt, които 
произвеждатъ първокачествени филми 

се стремятъ да облекчатъ тая голtма 

трудность за начинающнтt любители, 

като фабрикуватъ филми съ два или по

вече пластове. Единиятъ е силно чув-
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ствителенъ, другиятъ с.'!або. По тоя на. 

чинъ, при силно преекспониранъ единъ 

пластъ, да може да остане изображение 

то да даде годно копие отъ вториятъ 

пластъ. Но това не помага тамъ, кждето 

се търсяtъ всички подробности, кждето 

трtбва да има пълна хармония на разно 

освt.тленитt плоскости въ сюжета и 

кждето съ изчезването на полутоноветt 

изчезва и художествения ефектъ. При 

силно преосвtтяване, често се получа

ватъ позитивни изображения или про-

3рачни негативи, които даватъ неясни, 

безъ животъ и безъ подробности копия. 

Какъ да се дойде до едно освtтява. 

не при различна сила на свtтлината, (раз

лични сезони при които свtтлината е 

различна по сила) и въ различнитt ча

сове на деньтъ, когато свt.тлината и по 

количество и по качество е (съ огледъ 

действието върху чувствителниятъ фо

тографически материалъ) различна - то

ва е единъ сравнително доста труденъ 

въпросъ, на който, обаче, техниката дой

де отъ скоро въ помощь. 

Започвамъ съ най-генералното разре

шение на въпроса, но то е на пръвъ по

г ледъ най-скжпото. Въ последнитt годи

ни се откриха редица инструменти, кои. 

то механически измt.рватъ количество-iо 
на свtтлината, която излжчватъ сни!.tа

нитt предмети. Такива апарати има раз

ни принципи и отъ разни фабрики. Азъ, 

обаче, въ тия чисто практически напжт

ствия, въпрtки упрtкътъ, който би ми 

се направилъ пакъ отъ нъкои заинтере. 

совани (както при филмитt), че хваля 

нtкои фабрикати, ще се спра пакъ на 

това, което азъ смt.тамъ за най-практи

чно и най-резултатно. Азъ нtмамъ за 

цель да правя пъленъ курсъ по фотогра

фия за всички системи и всички подроб

ности въ фотография. За това имзме ве

че книгата на г. Карастояновъ, кждето 

всичко е напълно развито, но и въ нея, 

както при всички автори и на книги на 

чужди <;Зици, все пакъ авторитt се спи-



ратъ повече или по-малко на това, което 

тh намиратъ аа най-подходящо, или опи

тано отъ тhхъ е дало най-добри резулта

ти. Откривамъ тая скоба, като отговоръ 

на нt.кои заинтересовани намt.ци, пъкъ 

и да сме наясно и за напредъ. Азъ изла

гамъ моето схвзщане, добито по прак

тически пжть. 

Най.добри еж апаратитt. обосновава

щи се на електрическия принципъ. Въ 

тt.хъ е закрепена една така наречена фо

токлетка (отъ металътъ селенъ). Спо

редъ кvличеството на падащата свt.тли

на върху нея, тя произвежда съответенъ 

tлектрически токъ, който се измt.рва отъ 

апаратътъ. При апаратитh, почиващи на 

този принципъ става почти абсолютно 

точно измt.рване на времето нуждно за 

освt.тяване на филмътъ. Добри такива 

апарати еж така нареченитt.: Ел~ктробе

RИ, Метрафотъ, Темпофотъ, Омбруксъ и 

пр. Лично азъ работя съ последния (Ом

бруксъ) и го препоржчвамъ като най

подходящъ за туриста. Той е сравнител

но малъкъ, лекъ, абсолютно точенъ, най

лесенъ за измt.рване и най -устойqивъ 

противъ строшаване. 

Всички тия апарати струватъ между 

JOOO и 1300 лева. На гледъ много скжпа 
цена, но азъ обръщамъ внимание на на

ШУ-тh другари да си направятъ една точ. 

на смt.тка за количеството на материала, 

който еж изхабили въ преосвt.тяване и 

недоосвt.тяване, и на колко отъ послед

нитt. годни негативи иматъ възможность 

да получатъ подробности, настроение 

чрезъ полутоноветt. и пр. При налич

ность на такъвъ апаратъ, тоя, който сни

ма е абсолютно сигуренъ, че направената 

uтъ него снимка е сполуч.1шва. Съ тия 

апарати мног:> лесно се свиква да се ра. 

ботн, макаръ че нагледъ изгл~ждатъ 

сложни. Тенденuията и въ тия апарати е 

къмъ поевтиняване. 

Има и разни таблици и други прибли

:iителнн указания, но тt. не еж сигурн,i 

и при тt.хъ не може да се даде, коли

с~еството на свt.тлината, която играе 

главна роля въ даденъ моментъ. А освt.т

лението зависи, отъ естеството на пред-

мета, К·Jйто се Сf.'Има, годишното време, 

1\ОЛичеството на свt.тлината, която се из

:1жчва, отразената свt.тлина, часътъ, въ 

който се снима и много др. фактори въоб

ще. Съ една дума, това, което една таб

лица мжчно може да опредt.ли. 

За тия, коитр нt.матъ възможность да 

си набавятъ такъвъ апаратъ и работятъ 

по усетъ !fЛИ по нt.каква таблица, азъ 

препоржчвамъ щото прц всt.ка снимка, 

авторътъ и да :Jаписва въ едно тевтерче 

даннитt. на снимката (часътъ, месеца, 

бденда, моментъ и пр.) и следъ промива

нето и да си отбележи къмъ тия данни, 

какъ е освt.тена. По тоя начинъ съ тече

ние на времето, любителыъ се кориг,~р

ва и започва да добива единъ усетъ въ 

освt.тяването на филмъ. Но товз пред

полага постоянно работене съ филми отъ 

единъ видъ и марка (при установена 

чувствителность ). 

Тукъ трt.бва да се запомни: 

Винаги е за предпочитане да се освt.

тява по данни, получени отъ апаратъ, 

следъ това отъ таблица и чакъ тогава 

по усетъ. 

При опредt.ляне на освt.тлението, мt.. 

родавно за избора е общиятъ характеръ 

на снимката и ефектитt., които се тър

сятъ въ нея. При търсен.е ефекти върху 

силно освt.тенитt. отъ слънцето предме. 

ти, по тt.хъ се търси и освt.тяването, ако 

въ снимката има тъмни или по-слабо 

ссвt.тени мt.ста, върху които обаче трt.б

ва л;а се получатъ въ филма подробно

сти, тогава се освt.тява, така че да се 

възприематъ отъ филмътъ, т. е. да се 

освt.ти филмътъ повече оть колкото 

трt.бва за силно освt.тенитt. части на еж

щата снимка. 

Винаги освt.тявайте повече, отколкото 

по-кжсо. При малко преосвt.тяване, сним

ката може да се спаси или постигне го

нения еф~ктъ, обаче, при недоосвt.тява

не, тя е почти винаги загубена. Още по

вече при преосвt.тяване се разчита на то

,1еранса въ чувствителностыа на филма. 

При несигурность винаги да се осв'!.тя

ва повече. 
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Модернитt. апарати, както и новитt. 

филми съ силна чувствителность даватъ 

възможность при употрt.ба на филмътъ, 

както и на бленда, пакъ да може снима-

1 нето да става съ една относително голt.

ма бързина. Това премахва нуждата отъ 

носене на триножникъ. И почти всички 

снимки д'iесъ се правятъ отъ ржка, осо

бено пъкъ при новитt. апарати като ро

лайфлекса или новитt. такива на Цайсъ 

и подобнитt. редица модели. (Съ „шпи

rелрефлексъ", при които изображението 

виждаме на матовото стъкл,о до послед

ния моментъ на снимането). Все пакъ 

трt.бва да се знае, че при 1/10 може да се 
направи снимка, но доста мжчно, най

обикновено отъ ржка да се прави съ 

1/25, , а при вt.тровито или неустойчиво 
положение съ 1/50. При снимане движу
щи се предъ насъ предмети, трt.бва да 

се употрt.бява винаги по-rолt.ма бързи

на (споредъ нуждата), защото при недо-

статъчна бързина, се явяватъ двойни 

контури или „разлt.то" неясно изображе

ние. Колкото движущитt. се фигури еж 

по-близко до обектива, толкова по-бързъ 

трt.бва да е момента. И обратно ... , кж. 
дето има движение препоржчвамъ най

малко 1 /50. При улично движение или 

при буря в'ь планината, ако има кат::, 

преденъ планъ дървета - 1/100. Спортни 
снимки, влакове, автомобили и пр. отъ 

1/300 до 1/500, При силно движещи се 

предмети, най-хубаво е да се снима като 

апарата се движи въ сжщата посока на 

предмета. Самото снимане става и въ мо

ментъ на движение на самиятъ апаратъ. 

По тоя начинъ самиятъ дв!'iжещъ се пред

метъ излиза по-,,остро", а неподвиж

ниятъ му фондъ е неясенъ отъ движение

то на самиятъ апаратъ, по тоя начинъ 

сниманиятъ предметъ изпъква още пове

че. Но въ такъвъ случай най-малката 

бързина тръбва да бжде 1/300. 

ОЩЕ ЕДНА ПРИДОБИВКА · нА СЪЮЗА 
Всръдъ необятната, пленителната и честното ни. А Карлъка, който е оста-

омайната гледка, която ни представя въ 

всъки единъ моментъ величавия и rордъ 

Кар,'lъкъ, днесъ за обща радость, стърчи, 

макаръ и недовършена още, хижа Пе

реликъ. Тя иде да допълни тъй предста

вената по-горе гледка и да направи Кар

,1ъка достжпенъ даже и при най-лошо 

време. 

Не можемъ да си представимъ пла

нината, 1юято е обектъ не само на тури

ста и която крие въ себе си безброй мно

го ценности и красоти, които . привли
чатъ и старо и младо и го каратъ съ 

. устрt.мъ да се катери все по.нагоре и по
нагоре, безъ ' какъв·то и да било под. 

слонъ. 

Това накара и тур, д-во въ Широка

лжю1 да заработи усилено за осжществя
ването на подобна идея. Плодъ на. тt.х

нитt. само две годишни усилия е тази 

макаръ и скромна хижа, която скl!iтана 

въ красивитt. дебри на Карлъка, дето е 

нъкогашното обиталище на приказния 

Орфей, дано да привлич·а любите,1и на 

природата отъ четиритt. краища на оте-
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налъ непознатъ ,още за голt.ма часть отъ 
бълrарскитt. туристи и за когото си по

зволяваме да кажемъ само ласкави думи, 

дано задоволи вкусоветt. и на най-изтън

ченитt. планинари и осмисли тt.хното ид

ване. 

Ние си позволяваме да мислимъ, че не 

ще бждемъ излъгани въ надеждитъ си, 

Защото всичко онова, което привлича ту

ристътъ и го кара да се отправи къмъ 

планината, за да търси съзерцание, по

чивка, ,отмора или нt.що друго, ще го 
намt.ри и въ Карлъка. 

Дали изгрt.вътъ на слънцето, чиито 
първи лжчи оглеждайки се въ тихитt. и 

спокойни води на Егея, го каратъ да 

блъсти и да пршювава поrледътъ ни; 

дали пространнитt. въковни гори, които 

еж пълни съ най.разнt:юбразенъ дивечъ, 

или пъкъ красивата природа и хубавитъ 

r,'lедки, които се откриватъ въ всички 

посоки, еж по.малко интересни и не за

служаватъ да бждатъ видени отъ всt.

киго? 

В. Каровъ. 
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