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ТУРИСТИЧЕСКОТО СЕЛО 

Нашата малка статистика показва ка· 
то общъ брой на организиранитъ тури
с1 и при Б. Т. С. всичко цифрата 5,000 
души. 

Петь хиляди души въ България вси
чко издигатъ погледа си къмъ небесна
та дантела на българскитъ планини и 
осжществяватъ и на дъло своя блъr1ъ 
къмъ тъхнитъ простори. Петь хиляди 
души въ България всичко еж прозръли 
красотата на планинския свътъ и еж по. 
желали да внесатъ частица отъ нея и въ 

своя беденъ - духовно и материално -
животъ. Нима това е убедителна за на
шата дейность цифра? Толкова ли еж 
всичко въ България хората, които биха 
искали да живъятъ не само съ омръзна
лата програма на градското ежедневие, 

а да освежатъ живота си съ преживява

нията всръдъ природата? 
Петь хиляди души! Едно туристичес

ко село всръдъ хилядитъ селища на 
България, но една духовна община, на 
която въздействието и творчеството над
минаватъ по размахъ и постижения да

лечъ шумнитъ сборища на суетата и 
грубитъ интереси. 

Нима не се открива предъ погледа 
на всички българи необятното поле за 

работа, което да завладъе туристически 
цълата страна и да направи туризьмътъ 
у насъ не изолирано и малобройно явле
ние, а общонародна проява? Нима не се 
изправя повелителната задача да заби
емъ туристическия флагъ върху всич
китъ селища на България и да напра
вимъ българитъ единъ туристически на
родъ, къмъ многото качества и достойн. 
с1ва на когото да се прибави и това за 
пълното приобщаване къмъ собствената 
му природа? 

Петь хиляди души еж твърде малко 

като брой. Но петь хиляди души еж 
твърде много, ако всички еж изпъднfнИ 

съ благородната амбиция да заразяrь съ 
своята висока идея и култура цълото 
годно общество и да проведатъ една ту
ристическа мобилизация, която да на
сочи къмъ върховетъ на България всич
ки ония, които прекарватъ праздния си 

животъ безсмислено и лишенъ отъ всъ
ка красота въ тъхнитъ подножия. 
И тогава петтъхъ хиляди души ще 

станатъ петдесеть, а туристическото се

ло ще се обърне на цълъ градъ, истин
ската културна столица на България. 

,,Български туристъ" 
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ХХХ-и 
СЪЮЗЕНЪ РЕДОВЕНЪ СЪБОРЪ ЩЕ 

СЪСТОИ ПРЕЗЪ ДНИТ-в 18-19 ЮЛИ ВЪ 

С Е В Л и Е в о 
ГОТВЕТЕ СЕ ВСИЧКИ ДА ГО ПОСЕТИМЪ! 

ПЪРВОТО ИЗКАЧВАНЕ НА ОЛИМПЪ 

По поводъ съобщението въ кн. 7 отъ 
м:шалата годишнина на списанието (стр. 
227) за „българско изкачване на Олимпъ" 
отъ г. г. докторитt. Ем. Шаранков ь и Л. 
Телчаровъ, въ редакцията на „Бълr:1р
ски туристъ" се получи едно писмо отъ 
г . Андрей Пиперовъ, въ което се обръ· 
щаше внимание върху това, че спомена

тото изкачване на Олимпъ не е първото 
българско, защото нt.колко дена преди 
това върха е билъ изкаченъ отъ члено
ветt. на една научна експедиция на Есте
сrвено-историческия музей на Н. В. 
Царя. 

Макаръ, че ние не бt.хме отбелt.зали 
изрично горното изкачване ката „пър. 

во", за избt.гване на грt.шно впечатле
ние въ тази насока и за установяване на 

интересния по себе си фактъ за първо. 
то изкачване отъ българи на Олимпъ, се 
отнесохме до Царския Ест. истор_ му
зей, отъ което получихме сJ1rдно·то пис
мо, което предаваме изцt.ло: 

София, 5. 11. 1937 г. 

До господина редакто
р1 на списанието „Българ
ски туристъ". 

Тукъ. 

Въ отговоръ на Вашето писмо огъ 1. 
II. 1937 г., тукъ Ви давамъ нt.кои сведе
ния относно изкачването ни по пл. 

Олимпъ. 
Въ природонаучната екскурзия, орга

низирана отъ Царскитt. научни институ
ти, участвувахме трима души, а имен.,:о 

г. В. Шахтъ отъ Царскитt. ботаниче:: <И 
·градини, г. Д. Папазовъ, о·тъ Царската 
зоол.:~гич. градина и азъ отъ Царския 
Ест. исторически музей. За обекти имах
ме Атонския полуостровъ и плашrната 
О.~rимпъ. · 

На пл. Олимпъ посвt.тихме 9 дни, отъ 
които 5 дни употрt.бихме въ проучвания 
по билото и по върховетt. на планината, 
а останалитt. 4 дни въ изследвания изъ 
по-низкитt. пояси. 

Специално на вр. Митика ('2918 м.), 
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който е най-високия пунктъ на Олимпъ 
и представлява отъ себе си група отвес
ни скалисти зжбери наредени въ една 
тt.сна редица, ние се изкачихме на 5. VII. 
1936 год. Давамъ тази дата като поло. 
жителна, защото направения опитъ отъ 

единъ отъ другаритt. ни да се изкачи 
самъ на върха по първия день, т. е. на 

4. VП., поради гжстата мъгла, липсата 
па пжтека и особенното естество и раз
положение на зжберитt., завърши съ 
съмнително сполучливъ резултатъ. Въ 
това време останалитt. двама обикаJ/яхме 
съседния връхъ Сколионъ (2916 м.) и 
прt.спитt. подъ него. 

На върха Митика, подъ една отъ пира. 
мидкитt., имаше оставени бутилки съ 
устата на долу на запазено мt.сто. Въ 
тt.хъ посетителитt. на върха оставятъ 
визитнитъ си картички. Сжщото напра
вихме и ние, като отбелязахме и датата 
на изкачването ни. Нt.колко думи за из
качването си по планината изобщо и на 
вр. Митика въ частность написахме въ 
специална за тази цель оставена тетрад

ка въ единствената хижа на планината, 

хижа „Олимпъ". 

Впрочемъ, кой българинъ пръвъ се е 
качилъ на вр, Митика, най-високата точ
ка на пл. Олимпъ, не е отъ такова голt.
мо значение, че да се води специаленъ 

споръ по това. Ако преди 5. VII. 1936 г. 
.z:;ругъ българинъ не се е качвалъ тамъ. 
то членоветt. на нашата група еж пър
витt., които еж сторили ·юва. Когато се 
решихме да се изкачимъ, по мжчнодо

стжпнитt. отвесни зжбери на Митика, ние 
преследвахме само нашата природонаучна 

цель. Искахме да намt.риме нt.кои само 
тамъ растящи, въ пукнатинитt. на недо
стжпнитt. скали, растения, а не да бжде
ме първи. Затова, ние не държиме мн.:~
го за първенство·то, стига да има другъ 

нt.кой, който фактически да го прите
жава. 

Съ почитание: д-РЪ I{p, Тулешковъ 
Асистентъ въ Царския Ест. ист. музей 



СПОРТЪГЪ САМОЦЕЛЪ ЛИ Е? 

Подъ горното заглавие Швейцарсю1ятъ 
Алпийски клубъ ни изпраща за помtст
ване следно110 комюнике: 

Да се прави спортъ, заради самия 
спортъ днесъ е на дневенъ редъ. Човtкъ 
може лесно да се убеди въ този фактъ, 
като си помисли, какво мtсто има спорт. 
на:та >сроника В1> ежедневната преса. Го
лtмата часть на спортуващитъ не мисли 
за това при упражняването на спорта да 

си почине и да поощри хармонично·го .:и 

развитие. Tt се интересуватъ много ,и. 
вече отъ състезанията. Кой не би искалъ 
да надмине другитt, кого не примамва 
една награда, и колко много за rrapи ~е 

мжчатъ да дадатъ голtми постиже!-1..~я! 
Това погрtшно .разбиране на спорта из
глежда да преминава и къмъ алпинисти

ката. Въ нtкои кржгове вече се обеща. 
ватъ отличия за особено мжчни планин· 
нарски п о с ти ж е ни я. Въпросъ е да
ли раздtлянето алпинизма на степени Зd 
мжчнотии не се прави само за да се раз

дtлятъ планинаритt въ категории пър
ва, втора и трета степень. 

Централниятъ комитетъ на Швейцар
ския Алпийски клубъ не веднажъ е билъ 
запитванъ за неговото мнение по този 

въпросъ, особено въ връзка съ отличи
телнитt знаци на международния олим
пийски комитетъ за най-голtмото алпий
ско постижение. Той винаги е застжп
валъ становището - и го застжпва и 

днесъ - че . подобни отличия нtматъ ни
що общо съ истинския алпинизмъ. Имен 
но алпинизмътъ се отличава отъ остана. 

лия спортъ по своитt по-високи идеал
ни стремежи. Рекордната жажда нtма 
мtсто при алпинизма. Въ момента, кога. 
то единъ планинарь изкачва нtкои връхъ 
съ пресиленото чувство, да е направилъ 

нtщо повече отъ другитъ и се радва на 
впечатлението, което ще произведе на 

другитt и на тtхнитt акламации, оти
ватъ ::~агубени най-благороднитъ чувст;за 
и не остава нищо отъ вжтрешното пре

живt.ване, което прави хората на всt.ки
дневието да се издига:тъ надъ него и имъ 

дава нова жизнерадость. И колко лесно 
привлекателната . цель на едно отлич. 1е 

_може да доведе до непредпазливость ! 

Заседаващиятъ презъ ноемврий 1936 
r., въ Зитенъ, конгресъ на Швейцарския 
Алпийски клубъ се исказа по угрозитъ, 
които заплашватъ алпинизма и взе ре

шението да се бори срещу даване на от
личия и значки. 

Тази борба засt.га всички истински 
алпинисти, безразлично на коя орrач;,~за
ция и страна еж членове и граждани и 

тъ трtбва да подпомогнатъ усилията да 
се спаси алпинизма о·тъ печални отклоне

ния, да се премахне жаждата за рекорди 

~:;ъ него и да остане винаги въодушевенъ 

отъ идеалния духъ. 

БЪЛf АРСКА ТУРИСТИЧЕСКА КООПЕРАЦИЯ 
ул. Нн. Нлементина 4 Телефонъ № 2-61-19 

Предлага на много низки цени 

всички принадлежности за ски

ори, туристи и сnортисти. На г. г. 

чиновницит-ь тримесечно из

плащане. Урежда вс-ьки празд

никъ и нед-ьля излети съ авто

мобили до хижа Алеко, Мусала, 

Мальовица, Заврачица и др. 

Туристи и спортисти, за вашата 

екипировка търсете всичко отъ 

БЪЛГАРСКА ТУРИСТ. КООПЕРАЦИЯ! 
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ЗА СПАСИТЕЛНАТА СЛУЖБА ВЪ ПЛАНИНИТ1, НА ГЕРМд.НИЯ 

Съ широкъ погледъ за своята тежка 
и разбира се високо духовна работа, въ 
rерманскитt. алпи срещу всt.ки празд
юiкъ и на самия праздникъ _ между хи

.11яд11тt. зажаднt.ли за пригръдката на 
планината, движатъ се, пръснати на гру

пи по двама, изъ всички хижни районr1, 
н·tколко с·тотинъ жилави младежи, съ 
знака на „бдящитt. въ планината" Това 
еж спасителитt. - тt.хната рt.дка гiоже.р
твувателность, .изразена не само въ шум

нитt. спасителни действия, но главно ,зъ 
мълчанието на редовната. последовател- . 
ната, непрекжснатата дейнос1 ь, какт.:> за 
предвардване нещастинта, така и за за

щита на самата планина, страдаща от ь 

рушещата р,;,;ка на своитt. гости, в
трогва. 

Ето какъ нашr1тватъ тt. оногова, кой
то съ пълни шепи черпи възторrъ въ 

планината, забравяйки тъй често своята 
сигурность и нейното целомждрие; и 
какъ родно звучи тtхниятъ повикъ -
защ')1 о планината врt.дъ е една и за не
поср-tдственото прежив-tване природата 
въ нейната безкрайна различность и пр'J
мt.нливость н-tма два образа; защо го 
планинарьтъ врt.дъ е единъ и въ непо
ср-tдствения си допиръ съ кждрав,1т·в д;~
пли на земята, той нt.ма две сърдца за 
своит-t, за роднитt. и за „чуждит-t" п_ла
нини. 

„Спасителната сдужба в·ь планината 
предупреждава!" 

-· ,,Съ нарастването броя на посетитеJш
тt. въ нашит-t планини злополукит-t въ 
тtхъ значитеJ11-10 се увеличиха. И не TfJ.71· 

кова опитниятъ ш1анинарь, колкото слу

чайнинтъ посетитеJ1ь на планината по

пълва главната часть отъ общия брой на 
нещастията. Означенитt въ присжщо ;ма 
Iiинарската книжнина мжчнотии иматъ 

цена само за планинарит-t, не за случай
нитt пжтешественици. Описаната тамъ 
като „срtднотрудна" или даже „лека" 
nланина, може да притулва за неопит

ния значителни опасности. Въ вс-t,ка гру
па на нашата алпийска верига има rо
лtмъ брой най-хубави върхови пжтеки и 
преходи, кои·то, при спазване нап.сьтст

вията, моrатъ безъ следа отъ опас :ость, 
да бждатъ прекосени. 

Внимавай върху следнитъ точки: 
1. Не се отбивай отъ набелязания 

пжть, и особено при слизане. Въ залесе
нит-t м-tста се крия·тъ с;v;що голt.ми оп.1-
сности. 

2. Следи за времето. Предъ rолt.мъ 
излетъ проучвай картата за вре:1-1ето. 

3. Обличай се целесъобразно. Въ ви
~оката планина даже и всрt.дъ лt.то мо
же. з-а нt.колко часа да настжnи зима. 
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Къмъ целесъобразното облекл<> на пър
во м-tс·то стоятъ обковани планин;:'<н 
.обувки, устойчива на ваJ1ежи дреха, а въ 
раница - пуловеръ или друга топла 

дреха. 

4. Планинска карта и компасъ чес-rо 
еж неизбt.,1щи. 

5. Когато качвашъ връхъ, за който 
н-tма набелязанъ пжть, взимай само све
дующъ другарь. Нt.машъ ли такъвъ, вър 
ви съ опитния планинск1:1 водачъ. 

6_ Вписвай името си въ книгит-t по 
хижитt., затова еж тt. тамъ. Съобщавай 
У дома си или въ хижата, кжде от;.~вашъ 

и времето па своето завръщане. 

7. Нека въ джоба ти стри описанието 
на Алпийския тревоженъ сиrналъ. 

8. Не се увличай по излети, за които 
не си достатъчно порасълъ. Планината че 
е уредъ за упражнения. 

Обаче не само тебе те грози опас
ность въ планината; и планината е за

страшена отъ тебе: 
Остави растенията и цвt.тята, дет'J си 

еж. И следващитt. поколения искатъ да 
имъ се радватъ. Гол-tмата часть отъ ал
пийскитt. цв-tтя сж подъ. закрила. Кжса
нето имъ · е наказуемо. 

Срt.дъ гората и въ тревата не клзди 
оrънь. Не хвърляй угарки и др. върху 
сухата шума на гората. 

Не разпил-tвай остатъка отъ твоя 
обt.дъ вср-tдъ изгледа. 

Дръжъ се съ другитt. планинари и 
м-tстнитt жители тъй, че и втори пжть 
съ радость да бждешъ срt.щанъ. 

Когато се. ра.цвашъ на хубавото. кое
то -re обкржжава, недей съ крясъкъ О
пов·вдва ра:\остьта си. Съ това смуща
вашъ само и човtка и дивеча. 

Подбирай своето планинско облеклс> 
така, че да не будишъ см-tхъ у друrит·t. 

Водачъ на н-tмската спаси
телна служба въ планината: А. Б. 

А ето и особения знакъ, който на\1и
ращнтt се въ беда използуватъ, за да 
призова·тъ свои'г-t спасители. 

,,Алпийскиятъ т.ревоженъ сигналъ: 
Планинари, които се намиратъ въ бе

да и зоватъ за помощь, надаватъ тре. 

важния сигналъ по следния начинъ: вж

тре въ една минута презъ равни врем~н

ни разстояния отъ 10 секунди се надааа 
6 пжти ·тревожниятъ знакъ, следъ това 
за една миЕ,ута пълно мълчание а после 

се повтаря въ третата минута сжщия 

знакъ презъ 10 секунди (6 пжти). и така, 
додето последва отн-tкжде отговоръ. От
говорътъ на спасителит-t пъкъ е слс, 
дениятъ: за една минута се подаватъ 

презъ разни временни разстояния (отъ 
2(} секунди) три . знака. 



Тревожнитt знаци моrатъ да бждлъ 
слухови: високо викане, сварене, стре

!lяне и др., или зрителни: вдигане на 

отдалечъ видимъ предметъ, бtла кър
па, оглед::~ло, фенерче и т. н." 

Време е у насъ, и то отдивна да,ке 
е дошло, поне влtзлитt въ редоветt ча 
планинскитt. дружества пла.нинари ·~а 
образуват~-. ядрото за насаждане и раз-

саждане на „планинарскитt. добродете
ли". Защото повик1., тъ: да па:~нмъ себе 
си и друrитt отъ планината, да пазим? 
и планината отъ себе си и друrитt. -
е не само красивъ като изразъ, е не са, 

мо цененъ поради своята наситеность 

на истина; този повикъ е и цель и кра

сота - - той е нашето дъло. 
Д-ръ Ем. Шаранковъ 

НАНГ А-ПАРБА ТЪ 

СJiедъ нtколко месеца борбата въ Хи
малаитt отново ще закипи. За трети 
Псr'iТЬ rерманскитt алпинисти се запжт
ватъ къмъ най-западния стожеръ на ог
ромната азиатска планинска верига. За 
трети пжть пакъ Нанга Парбатъ ще из
грt.е като мощно видение, 1юето за дъл
го време ще б;v;де фокуса на много 
мечти. 

Вече четиридесеть години Нанrа Пар
батъ е непрекжснатъ обектъ на чов-r,ш
китt нападения. Никой другъ, а самъ 
rолtмиятъ английски алпинистъ Мъмери 
откри борбата съ този връхъ, за да оста
не завинаги мъртавъ пленникъ на него

витt бtли селения. Това е било още въ 
1895 година. Следъ войната нови гене. 
рации влtзоха въ тази неравна борба. 
Начело на първата организирана група 
срещу Нанга Парбатъ застана Вило Вел
ценбахъ, печалниятъ герой на голtмата 
трагедия отъ 1934 г. около върха. Презъ 
1932 г. една смtсена ге})мано-американ
ска експедиция подъ воднтедството на 

Вили Мерклъ, атакува за първи пmть ор
ганизирано върха. 

Никакъвъ успtхъ, ако за такъвъ не 
re смtта откриването на ,шннята, по 
която неговото изкачване теоретично е 

В1,ЗМОЖI-Ю. 

Презъ 1934 г. ели·тътъ на германската 
::: JIПИннстака се отправи къмъ този в•=че 

,,11tмски" връхъ. (вж. Български Ту
риrтъ, год. 28, кн. 2. стр. 58). Но вмtсто 
победа, тамъ останаха бtлитt паметни
ци на четирима·та: Ули Виландъ, Вило 
Велценбахъ, Вили Мерклъ и загиналиятъ 
преди товз Дрекселъ. Съ страхотна же
стокость плзнината о т блъсна и този 
п;v;ть с1юнтt нападатели. 

Три години пауза бt достатъчна за да 
се насъбере отново куражъ и воля за 
нова атака на върха. И този пжть rер
манцитt еж, които даватъ клетвата ,-Ja 
нова победа. 

Германскиятъ хималайски институтъ, 
следъ успtшната миналогодишна експе
диция на Бауеръ въ Сикимъ-Хималая, 
нареди презъ настоящата година трето

то нападение. Високата Нанга-Па,рбатъ 
отново ще съгледа въ своитt подножия 

б ·t.ли1·в джуджета, които съ свръхчо

вtшки усилия ще се стреюrтъ къмъ глед

ката надъ нейпитt бездни. 
Всички приготовления еж вече при. 

вършени, необходимитt формалности 
по пжтуването уредени и въ близкитt 
дни новата група ще напусне Германия • 
на п;v;ть за 'Индия. Както никога. сега за 
първи псr.ть хранителнитt пр1шаси еж 
изпратени още миналата година напр~дъ 

за да бждатъ своевременно превозени нъ 

подножието на планината и самиятъ 

превозъ да не прави мжч,ютии и предиз

виква закъснения на самата експедиция. 

Съставътъ на групата вдъхва всички 

надежди. Начело е д-ръ Карлъ Винъ, 
известенъ не само съ миналоrодишнитъ 
си победи надъ Синиолху и Симвi, уча
стникъ въ много хималайски експедиции 
(Канrчендзьонrа, 1931) но и победИ'rе1ь 
на Пикъ Ленинъ въ Памиръ (7130 м.). 
Бивши участници и съ „хималайска" 
опитность c;v; и следващитt участници: 
Петеръ Мюлритеръ, (единъ отъ малкото 
спасили се презъ експедицияца 1934 на 
Нанга-Парбатъ), Адолфъ Гьотнеръ, д-ръ 
Гюнтеръ Хеппъ и д.ръ Хансъ Хартманъ. 
Като нови сили c;v; привлtчени мюнхене
цътъ Мартинъ Пфеферъ и тиролецътъ 
Пертъ Франкхаузеръ. Освенъ тtхъ уча
ствуватъ като научни сътрудници: проф. 
С. Троллъ отъ Берлинския университетъ 
и д-ръ Улрихъ Луфтъ, сжщо отъ Бер
линъ. 

Срtдствата за експедицията се пrста
вятъ на разположение отъ 1·ерманския 

хималайски и н с т и т у т ъ, както и отъ 

частни помощи. 

Въ нача.1Iото на априлъ групата вече 
е поела своя пжть и понастоящ:>мъ тя 

пжтува отъ Генуа за Калкута, •~криляна 
0·1 ъ сребристия сънь на своитв ш.д, ·жди. 

Бълr:~рскитt пданинари пожелаватъ 
-отъ цсе сърдце успtхъ на смtлитt хи
малайски борци! 

Б. Р. Съобщението въ бр. 2 на списа. 
нието за експедицията до върха Канr
чендзьонrа - взето отъ ежедневния гер

мански печат1:- - трtбва да се коригира 
въ горния смисълъ. 
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СЪЮЗЕНЪ ЖИВОТЪ 

Нови клонове къмъ Съюза. Въ тече· 
ние на последнитt. два месеца Ц. Н-во е 
приело до събора, ка>rо нови клонове на 
съюза образуванитil туристически дру
жества въ Доленъ Чифликъ (Варнен
ско) Бобовъ-долъ и Белица. Еднсвре. 
менно съ това е подготвено !1 •1бразува
нето на клонове въ Разградъ и Троянъ, 
отъ к?ьдето на пролt.тнитt. ср~щи ще 
участвува·тъ и новитt. съюзни другари. 

Възстановенъ е сжщо така 'нлъхна. 
лия по-рано клонъ „Смолянски Кар
J1ъкъ" въ гр. Смолянъ, който нанОВ'J е 
отпочналъ своята дейность. 

Изложение до М. Н. П. Ц. Н-во на 
Съюза е приготвило и поднесло на г. 
Министра на просвt.щението едно дълго 
изложение за дейностьта и нуждитt. на 
съюза, въ което настоява да се разре

шатъ всичкитil въпроси, свързани съ 
живота на 'Гуристическитt. организации. 

Сжщо така Ц. Н-в.J е израбJтило и 
поднесло на 1. м-рз на финанситt 1'дно 
изложени.е по въпроса за ···свобо;1щава11е 
съюзнитt. сгради и х11жи ,нъ ·,кциза ЗGio. 

Клоновитъ отчети за 1936 г. даватъ 
на Ц. Н-во и статистичната служба при 
него погледъ на добититt. резултати в'> 
изминалата 1936 година. Споредъ пред
варителнитt. данни въ членския съставъ 

на съюза има следнитil промt.ни: 41 кло
на еж увеличили членоветt. си въ тече
ние на миналата година, 7 еж запазили 
стария брой членове. а 14 еж намалили 
по различни причини броя на свои·тt. 
членове. Общия брой на членоветt. има 

· едно неочаквано голt.мо увеличение. По 
,отношение абонзтитt. на списанието ци
фритt. еж малко различни: следъ голt.. 
мия скокъ миналата година, за настоя

щата 25 клона еж увеличили още або
натитil си, 23 еж запизили стария си 
брой, а само 14 клона еж намалили броя 
на абона·титt.. Само четири клона еж на
малили, както броя на членоветt., така и 
този на абонатитil: клоноветt. въ Кало
феръ, Клисура, Радомиръ и Чепеларе. 

Срещу това. Ц. Н-во отбелязва съ 
удоволствие имената на клоноветt., кои
то c1r, увеличили. както членоветt. си за 
1936 година, така и абонатитt. за насто
ящата година. Tt.. еж 18 клона въ: Ай
тосъ, Асt.новградъ, Бургазъ, Габрово, 
Казанлъкъ, Кюстендилъ, Надежда, Нова 
Загора, Пазарджикъ, Пловдивъ, Прова
дия, Русе, Самоковъ, Свети Врачъ, Се
влиево, София - Планинецъ, Тетевенъ 
и Трtвна. Нека тilхния примtръ служи 
и на другитil за усърдие за насrоящата 
година д·а заслужатъ сжщата похвала. 

Въ едно отъ последнитil си заседа-
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ния Ц. Н-во се е занимало съ задъ.11же
нията на клоноветt. и констатирало, че 
въпрtки явния напредъкъ въ тtхъ, все 
още има клонове, които не само не еж 

изплатили задълщенията си. но и еж 

увеличили тtзи отъ 1935 година. На тt
зи клонове - а именн,J въ Крнсно-село, 
Пловдивъ, Провадия, П.1ачковци, Газ
логъ, Св. Врачъ, София - Еделвайсъ, 
Тетевенъ, Тополовградъ -- 11. Н-во е 
решило занапредъ да не изпраща нито 

съюзното списание, нито нови мат,.•риа

ли, докато не се отчетатъ за миналитt. 
си задължения. 

По докладъ на своя членъ Г. Георги
евъ Ц. Н-во на Съюза е решило отъ се. 
гада започне подготовката на гол1;мата 
съюзна изложба презъ юбилейната 1939 
година за Съюза. Изложбата ще бжде 
най-голtмата каквато до сега въобще е 
била уреждана; за нейната подготовка 
Ц. Н-во отъ сега е избрало комисия въ 
съставъ: Георги Георгиевъ, Киро Кировъ 
и Тодоръ Тодоровъ. Страницитt на 
списанието еж вече отворени за всtкак
ви идеи, предложения, обсжждания въ 
връзка съ тази изложба. 

По молба на УправИ'Гелния съветъ на 
Съюза на глухон1;мит1; въ България, Ц. 
Н-во е разрешило сжщитt да членуватъ 
въ Съюза съ крайно намаленъ членски 
вносъ, за да даде възможность на тilзи 
нещастни поради сждбата си хора да 
се радватъ поне на българската приро
да. По този случй въ наст-оящия брой 
на списанието помtстваме едно излетно 
описание отъ глухонtмия туристъ Д. 
Тишинъ, за да видятъ нашитt читатели 
какъ единъ глухонtмъ вижда и чувства 
природата. Характерното въ това описа. 
ние е и липсата на всtкакво звуково 
впечатление. 

Подготовката на Съюзния съборъ въ 
Севлиево е започнала отъ сега: следъ. 
направеното за тази цель посещение на 

съюзния секретарь въ Севлиево, кло
нътъ тамъ е избралъ всички комисии 11: 
е започналъ усилено своята работа за 
да имаме презъ настоящето лt.то най
добре уредения съюзенъ съброъ. Съюз. 
ннтt членове впрочемъ трtбва да пом
нятъ: презъ м. юлий всички на събора 
въ Севлиево! 

Българската туристическа кооперация 
е приключила успtшно годината, за кое
то стариятъ управителеиъ съветъ на 

общо·то годишно събрание, със·юяло се 
на 22 мартъ т. г. е далъ отчетъ. 

Следъ това е избранъ новъ управи
теленъ съветъ, начело съ М. Кузовъ. 



ПРОЛ1> ТНИТ1> СЪЮЗНИ СРЕЩИ 
Ц. Н-во на съюза е изпратило до 

клоноветt. окржжно No 5, въ 1юето дава 
нареждения'та си за пролt.тнитt. съюзни 
срещи, които ще се състоятъ на 18 ап. 
рилъ въ градоветt.: Провадия (предста
витель на Ц. Н-во Иванъ Раевъ), Нова 
Загора (Т. Хаджиевъ), Чепеларе (Сте
фанъ Поповъ), Гор.-Джумая (Д.ръ Бож
ко Ковачевски), Фердинандъ (Тод. То
доровъ), Ловечъ (Миланъ Кузовъ), Еле
на (Василъ Радевъ) и Калоферъ (Д-ръ 
Пt.ю Пt.евъ). 
Очаква се всички клонове да посетятъ 

срещитt., които поради своя инт,~рсс,~нъ 
дневtнъ редъ, посветенъ на конкретната 

съюзна дейность, ще допринесатъ мно
гс за издигане на желанот,о ,1рвс, съюз

ното творчество. 

АЛЕКОВИТ1> ТЪРЖЕСТВА 
· Паззрджишкиятъ клонъ отъ С„юза 

,.Белмекенъ" е построилъ въ честь на 
AJreкo Конс·тантиновъ единъ Г(м·hмъ па
метникъ въ мt.стностьта Острова. О..:ве
щаването на този паметникъ ще стане 

на 23 май при специална пporpa:v1a и на 
него ще бждатъ поканени всички съюзни 
кленове и туристически дейци. Ц. Н-во 
ще излt.зе съ специално окржжно до 
клонове·т·в за участието имъ въ гt..зи rо
лt.ми туристки тържества. Готви се и 
отпечатването на специаленъ Алековъ 
листъ. 

ХИЖИТ1> ВЪ ВИТОША 
По иниuиатива на Ц. Н-во се състоя

ха много срещи на всички представите

ли на хижитt. въ Витоша съ цель да се 
учреди единъ общъ режимъ эа всички 
хижи и туристИ'Тt. се ползватъ съ еднак
ви привилегии навсt.кжде. Досега е ре
шено: а) ,,денувка" туриститъ занапр,~дъ 
ще плащатъ, само ако употрt.бяватъ 
подслона и инвентаря на хижата; б) так
си,t. да ос·тапатъ досеrашнитt. еднакви, 
като хижа „Тинтява" увеличи нощувка
та на лв. 30. - в) безплатна денувка мо
rатъ да иматъ въ хижитt. само членове
тt. на Б. Т. С., Ю. Т. С. и Б. А. К.; 
г) членове·тt. на планинската спасителна 
служба по служба ще нощуватъ без. 
платно въ хижитt.; д) избра се комисия 
за изработване общъ правилникъ за 
всички хижи. 

Съ това се тръгва къмъ разрешава
нето на единъ твърде боленъ въпросъ 
за всички софийски туристи. 

Мннистерство:rо на вжтрешнитъ рабо
тни нар. здраве е изпратило следното 

окржжно до г. r. областнитъ директори 
въ Царството. 

Въ изпълнение на закона за физичес
кото възпитание на българската мла
дежь отъ 19 31 rод. (Д. В. брой 273 отъ 
10.IX.1931 год.) наредете до всички град
ски и селски кметове въ района на об
ластьта Ви, да пристжпятъ незабавно 
къмъ приложение на чл. 19 отъ сжщия 
законъ. 

За подробности по изпълнението на 
настоящето окржжно влt.зте въ връзка 
съ Министерствоrо на народното про. 
свt.щение. 
Главенъ секретар: (п.) Ил. Кожухаров.r,, 
Нач. на отдt.лението (п.) Д. Никифоровъ 

Б. Р. Чл. 19 предвижда свикванет,J на 
мt.стнитt. съвети за физ. възпитание. Съ 
тt.хното учредяване се прави голt.ма 
крачка напредъ. 

Посещение на клоноветъ. И презъ на
стоящата година Ц. Н-во продължи си
стематично посещенията си въ клонове

тt.. Съюзниятъ подпредседатель r. К. 
Кировъ въ днИТ'В 10 и 12 II. посети гра
доветt. Дупница и Плt.венъ, гдето е из
несълъ сказки на тема: ,,Туристическа 
България". а съюзниятъ секретарь r. Ст. 
Поповъ посети на 18 II Севлиево, гдето 
е държалъ сказка на тема: ,,Човt.кътъ и 

планината", а на 13 IП отъ името на чи
талище „Развитие" въ Враца е rоворилъ 
върху общественото значение на ту
ризма. 

t Проф. Ан. Ишнрковъ 
На 6 того въ София, следъ дълго бо

ледуване почина професорътъ по бъл
гарска география въ Софийския уюс1t1ср
сите'тъ г. Ан. Иширко,въ, Безъ да мо
жемъ въ настоящата книжка - която бt. 

вече подъ печатъ въ деня на неговата 

смърть - да отдадемъ нуждната въз. 

хвала на научното дt.ло на професора 
Ан. Иширковъ, което ще сторимъ въ 
следваща·та книжка, не можемъ да пре

мълчимъ предъ голt.мата загуба, която 
българската наука, така тt.сно свързана 
съ туризма, претърпt. въ лицето на по
койния професоръ. Ан. Иширковъ бt. го
лt.мия българинъ, отдалъ се съ страсть. 
и все пакъ съ пиететъ къмъ научната 

ис·тина, на изучаване българската приро
да. Тя вt.чно ще му бжде благодарна &а 
това. Богъ да го прости! 

СЛЕДВАЩИЯТЪ ПРОЛ1'>ТЕНЪ БРОЙ НА „БЪЛГ АРСКИ ТУРИСТЪ", ПО

СВЕТЕНЪ НА СЪЮЗНАТА АГИТАЦИОННА СЕДМИЦА, ЩЕ ИЗЛ ВЗЕ ОЩЕ 

ВЪ НАЧАЛОТО НА М. МАЙ. 
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клоновъ животъ 

СОФИЙСКИ КЛОНОВЕ 

Софийски клонъ „Алеко Константи
новъ". Общото годишно събрание на 
I<лона се състоя на 24 мартъ т. г. Отъ 
отчета на настоятелството, I<ойто бt. от
печатанъ въ брошура и разпратенъ на 
членоветt., се вижда, че юrонътъ и 
презъ 1936 r. е запазилъ броя на своитt. 
членове, които възлизатъ на 935 - 824 
възрастни и 111 юноши. Стойностьта Ja 
недвижимитt. имоти - хижа, засJrони, 
бюфети и др. - възлиза на 1.137.000 л~з. 
фондоветt. - на 295,000 лв. Смt.тката 
„печалби и загуби" презъ 1936 г. показва 
253.739 лв. Хижа „АJ1еко" е била посет~
на отъ 14,000 души и е дала приходъ об
що 195'.0700 J!B. КJ1онътъ, обаче, се на,ш
ра въ тежко фина~юово положение, за

щото има 300,000 J!B. задължения за раз
ширението на хижата и постройката r-1a 
хижа-наблюдателница „Черни-връхъ". За 
стопанисване на хижата, благоустрой. 
ството, маркировката и др. Cifi израз

ходпани 120,000 лв. Презъ отчетната го. 
днна Cifi погасени 75,000 J!B. задълже
ю1я. 

()све111„ rолt.мата дейность въ ПJ!ани :-1.1-
та, въ сравнение съ миналитt. години, е 
разпита по-оживена културно-просвt.тна 

дейность, изразена въ уреждане на сказ. 
ки, издаване на сборникъ „Алеко" 1936 r., 
пропаганда въ периодичния и всt.киднев
ния печатъ и пр. ИзJ1етната дейность 
CifiЩO е засиJ1ена; уреждани Cifi официал· 
ни и групови изJ1ети. Традиционниятъ 
нзлетъ до Черни-връхъ на 28 авгу-:тъ, 
\.·в. Богородица, е посетенъ отъ хиJ1яди 
излетници отъ София и Перникъ. 

Настоятелството на клона е взело 
дейно участие въ Лifiдженския съборъ н 
I<онференциитt. на Б. Т. С., въ . събора 
на Асоциацията на славянскитt. туристи
чески дружества и е подкрепиJ10 различ

нитt. почини отъ туристически хар':lк
теръ, като изграждането на Паметника 
на другарството на Витоша, I<ойто бt. ос. 
ветенъ на 6 декемврий 1936 r., организи
ране на секции и групи при I<лона и др. 

Следъ освобождаване отъ отrовор
ность на н-вото и контр, I<омисия, събра. 
нието прие бюджета за 1937 r., който 
възлиза на 180,000 лв., и провъзгласи за 
почетенъ членъ на клона r. Владо Топу
зовъ, за морашш и материални услуги 

при разширението на хижа „АJ1еко". 
Събранието бt. много д1обре посете

но. Новоизбраното настоятелство се 
конституира, както следва: председатель 

д-ръ П. Пt.евъ, подпредседатели - Г. 
Клисаровъ и Д. Пантелеевъ, секретаоь 
Божидаръ Божиковъ, касиерь Димо 
Парлапановъ, библ. домакинъ Атанасъ 
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Янковъ, съветници: Хр. Д. Бръзицовъ, 
Асенъ Пожарлиевъ и Димитъръ Ми
шевъ. Контролна комисия: Василъ Хри 
стовъ, Димитъръ Рунтовъ и Асенъ л_ 
Петковъ. 

Като първа задача новото настоятел
ство си поставя: увеличение на членове

тt.; организиране на секции при дър

жавнитt. и общественитt. учреждения; 
участие въ седмицата на гората и тър

жествата въ паметь на туристическия 

патронъ Алеко Константиновъ презъ м. 
май т. г., по случай 40 годишнина"Та отъ 
неговата трагична смъртъ; засилване на 

излетната дейность и пр. 

Чествуване първитi, туристи 

По починъ на софийския I<J!OJ.JЪ „АJ!е
ко Константиновъ" на 25 февруарий т. 
г. въ ресторантъ „Балабановъ" се ур~ди 
чествуване на живитt. първи и заслужи
ли дейци въ нашето туристическо двн

же11ие. Чествуването се изрази въ скром
на другарска среща, на която присifiт

ствуваха туристическитt. ветерани, кои
то въ 1899 r. основаха първото турист 1J

ческо дружество „АJ1еко Константин1въ" 
а сJ!едъ това туриха началото на Бъл
гарското туристическо дружество, сега 

Съюзъ, и основаха сп. ,,Българск;:.~ ту
ристъ", а именно: арх. Георги Козарезъ, 
проф. Александъръ Теодоровъ-Балз rп,, 
Христо Костовъ, д-ръ П. Козаровъ, д-РЪ 
Хр. Пиперовъ, Иванъ Сандовъ, _Иванъ 
Ламбовъ Коста Бранковъ, Димиrър ь 
Гавевъ ~i др. Присifiтствуваха предста
вители на Централното нэ.стоятелство на 
Б. Т. С., на Софийския клонъ „Алеко::, 
Самоковския клонъ „Рилски туристъ . 
начело съ председателя r. Димитъръ Ко
кошковъ и др. Говориха за дt.лото на 
първит-',; труженици въ нашата турист..~

ка, . които подt.ха завета на Алеко Кон
с1 антиновъ - г. д-ръ П. Пt.евъ, пред
седатель на „Алеко", r. Иванъ Раевъ -
председатель на Б. Т. С. и първия пр~д
седатель на „Алеко" r. арх. Г. I<;озарозъ, 
който подчерта, че туристическата орга

низация е въплощение на идеята да се 

работи за обществото и направи апелъ 
да се заработи още по.усиJ1ено за орга
низиране и на така на,реченитt. ,,диви ту
ристи". Първиятъ и дългоrодишенъ 
председтель на Б. Т. Д. и редакторъ на 
сп. "Бъ,JJrарски туристъ" r. проф. Алек
сандъръ Теодоровъ-Баланъ, разказа •-!Н
тересни спомени за свои излети изъ Сл:::>
венскитt. Алпи и Витоша - една леген
да за Самодивската поляна. Говориха 
CifiЩO и Иванъ Сандовъ, бившъ дългого
~ишенъ касиеръ на Ц. Н.. известенъ 
подъ името reнepa.JJъ Мота, д-ръ Христо 



Пиперовъ и д-ръ П. Козаровъ. Арти
стътъ отъ Народния театъръ г. Камбу
ровъ, самъ деенъ туристъ, разказа ту

ристически спомени, вицове и дР. Сре
щата завърши съ веселие и изпъване на 
туристическия химнъ. 

- На 30 мартъ т. г. отъ името :'!а 
к,юна „Алеко" бъ уредена туристичес,<а 
сказка отъ д-ръ Кръстю Тулешковъ, 
асистентъ въ ентомологическата ста,-щ,1я, 

на тема: ,,Единъ излетъ изъ Оли!\!ТЬ
планина". Сказката бъ придруже::-~а съ 
множество свътJшви картини и бъ из
слушана съ задоволство и голъмъ инте
ресъ отъ слушателитi;, учени, туристи и 
J1юбители на природата. 

- Отъ канцеларията на клона „Але. 
ко", ул. ,,Царица Иоанна" 18, могатъ ;1а 
се набавятъ следнитi; туристически из. 
дания, които представляватъ интересъ не 

само за българскитi; планинари, а и за 
по-широкъ кржгъ читатели: Сборникъ 
,,Алеко", посветенъ на Витоша - 30 лв., 
карта на Пиринъ отъ д-ръ Херберrъ 
Луизъ - 50 лв. Водачъ изъ Пи.рина -
15 лв., карта на Рила отъ П. Делирадсвъ 
- 40 лв ., подвързана 80 лв., Витоша отъ 
П. Делирадевъ - 50 лв., водачъ на ту
риста изъ България, издание на Б. Т. С. 
- 20 лв., Опасноститi; въ планината отъ 
Пъйо - 10 лв., Чрезъ туризъмъ къмъ 
националенъ подемъ отъ Иванъ Козпов
ски - 10 лв. 

„Планинецъ" София. Годишното 
събрание на клона, състояло се на 1 J м. 
м. мина при образцовъ редъ. ПрисNiТ· 
ствуваха значителна часть отъ редовни

тi; членове, което свидетелствуваше за 

голъмия интересъ проявенъ къмъ дРУ· 
жественитъ работи. Изслушани бъха от
чета на настоятелството и доклада на 

контролната комисия, които следъ об
стойни и справедливи разисквания бiха 
приети, а ржководнитъ тъла освободени 
отъ отговорность. Отбелъзанъ 61; от
радния фактъ, че както години наредь, 
така и тази година, членоветi; CNi оказ. 
вали ентусиазирано съдействие на на
стоятелството, което е главната прич;,~

на „Планинецъ" да се радва на постоя
ненъ и всестраненъ напредъкъ, мим::~ 
своя скроменъ бюджетъ въ сравнение 
съ другитъ му по-голi;ми събратя. Следъ 
избора на нови четирима души за н.э
стоятелство и трима души за контролна 

комисия, се състоя другарска вечеря, 

посетена отъ почти всички присжтству

ващи на събранието, която се отличава
ше съ непринудено другарско веселие и 

на която се събраха повече отъ 1500 лв., 
предимно за фондъ „Радио на хижата 
въ Витоша", благодарение на почина и 
жеста на нашия отличенъ другарь и 

досеrашенъ председатель Кирилъ Чола
ковъ, който пръвъ подари 500 лв. за тоя 
фоН/\Ъ. Новото настоятелство се кон
ституира: председатель Илия Грънча
ровъ, подпредс. Досю Дянковъ, секре
тарь Димитъръ Талевъ, касиеръ Свъто· 
славъ Станевъ, домакинъ Нико.'!а Тепа
ЕИЧаровъ, заведующъ излетитъ Наумъ 
Миладнновъ, съветници: Миланъ Анге
J!(•аъ и Кирилъ Домззетовъ, контролна 
комисия Иванъ Чолаковъ, Иванъ Пэ.:J· 
тиновъ и Иванъ Варадиновъ. 

Клонъ „Еделвайсъ" - София е из
бралъ ново настоятелство въ следния 
съставъ: председатель м.ръ Ради Васи
левъ, подпредседатель Цеко Цековъ, се
кретарь Хр. Богатиновъ, касиеръ Ал
фредъ Зайдманъ, до м а ки н ъ Васил ь 
Блъсковъ, съветници: Дим. Ковачевъ, 
Кирилъ Ганчевъ и Тули Хаимовичъ. 

Клонови настоятелства 

На 7 февруарий т. г. клонътъ „Чудни 
Скали" гр. Айтосъ е ималъ общо годиш
по събрание, на което е било избрано 
ново настоятелство въ следния съставъ: 

председзтель: Ненчи Димовъ, подпредсе. 
дзтель Симеонъ Симеоновъ, секретарь 
Илия Караджовъ. касиеръ Руси д. Ма
каковъ, домакинъ Симеонъ Панайотов ь. 
Контролна комисия: Щ. Янакиевъ, Тончо 
Лнмитровъ и Стзмо Стамовъ. 

На общото годишно събрание, състо
яло се на 21 мартъ т. г. Асеновградския 
клонъ „Безово" е избралъ ново насгоя
телство въ следния съставъ: 

Председатель Стоянъ Атанасовъ, под
председатель Димитъръ Басмаджиевъ, 
секретарь Ат. Константиновъ, касиеръ 
Ангелъ Саровъ, домакинъ Иванъ йор
дановъ, съветници: Кирилъ Шабановъ и 
Георги Обущаровъ. 

,,Родни Балкани" - Варна. Въ общо
то годишно събрание на клона е избрань 
следъ конституиране, следниятъ управи

теленъ съветъ за 1937 Г()д.: председатель 
Ил. Антоновъ, подпредс. д-ръ Мих. Бог
дановъ, секретарь Бор. Воэницки, ка
сиери: Ник. Георrиевъ, Вълчо Вълчевъ и 
Аврамъ йосифовъ, домакинъ-бибvшоте
карь Ал. Геронъ, съветници: Ив. Стефа-
1ювъ и Г. Гю,ровъ, домакинъ на хижата 
Пас. Добревъ, завед. излетитi; П. Пехли
вановъ. 

Клонъ „Бонония" - Видинъ, на го
дишното си събрание на 7 февруарий т. 
г. е избралъ ново настоятелство, ка!<ТО 
следва: председатель: д-ръ Ал. Петровъ, 
подпредседатели: Лаз. Филковъ и Дим. 
Спасовъ; секр.: Мойсей Сжбевъ; касиеръ 
Иосифъ йосифовъ; домак.: Ив. Савовъ; 
съветници: д-ръ Б. Бончевъ, Мил. -Ог,ш-
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нова и Хр. Цоковъ, търговецъ; КО!ПР. 
комисия: йорд. Калчевъ, Ж. Тодоро!З'Ь 
и Н. Алшекъ, 

Въ първото си заседание новото на
стоятелство е решило въ най-ско,ро вре
ме да се проведе една зимна агитацион

на седмица, презъ която да се изнесатъ 

нt.1юлко сказки, да се прожектира под
ходящъ филмъ и на всt.ка цена да се 
даде традиционната зелена вечерь. 

Видинскиятъ l{ЛОНЪ „Бонония" следъ 
дълъг1: застой на 20 февруарий т. г. из
несе традиционната си вечерь-седt.нка, 

съ добре подбрана литературно-музиюш
на програма, :юдъ мотото: ,,който не по
знава добре родината си, не я обича до
статъчно". При препълненъ салонъ отъ 
посетители, между кои110 и множестао 

официални лица, украсенъ съ зеленина, 
портрети, ·табла съ снимки, плакати съ 
поучително съдържание, разни картиюt 

и пр., програмата бt. открита съ привет. 
ствено слово отъ председателя на клона 

д-ръ Петровъ. Въ програмата, която се 
състоеше отъ най.разнообразни номера 
и згвърши съ сценка „Изъ туристичес
кия животъ", вземаха участие туристи
тt.: Мила Огнянова, Мойсей Сжбевъ, Ко
стоnъ и др. Всрt.дъ весе.JJби и народнt1 
игри. вечеринката продължи късно презъ 

нощь'та като остави неизгладими споме
ни у присжтствуващитt.. 

На 27 февруарий 1937 г. Врачанскиятъ 
клонъ „Веслецъ отъ Б. Т. С. даде своя
та забава въ великолепно ·освt.тения ту
ристически домъ, посетена много добре 
отъ всички туристи и семействата имъ. 

На 28 с. м. клона има своето общо го. 
дишно събрание, посетено сжщо много 
добре. Председательтъ на клона даде 
подробенъ отчетъ за дейноС'тьта на на
стоятелство'I'о, за презъ изтек.JJата годи

на, който отчетъ бt. приетъ и одобренъ. 
Клонъ·тъ е работилъ най .. мноrо за про
пагандиране хубоститt. на Врачанскитt. 
околности и привличане на посетители 

туристи отъ цt.ла България. 
Следъ изчерпване на дневния редъ, 

събранието избра единодушно за члено
ве на настоятелството: председатель: 

арх. П. Догромаджиевъ; подпредседа
тель: Димитъръ Тодоровъ адвокатъ; се
кретарь: Петъръ Дановъ; касиеръ Ман. 
чо Дограмаджиевъ; домакинъ: Иванъ Н. 
Роджевъ; съэетници: Злати Златевъ и 
арх. Никола Николовъ; заведющъ изле
ти Димитъръ Орозовъ; контролна коми
сия: Христо Дановъ, В. Оrородникъ и 
йорд. Радевъ и увесел. комисия Ел. До
грамаджиева, В. п. Симеонова и Асенъ 
Тодоровъ. 

На 28 11. т. г. Габровскиятъ клонъ 
„Узана" въ общото годишно събрание е 
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избралъ ново настоятелство въ следния 
съставъ: председатель Коста Пенчевъ, 
подпредседатель Б. Кехайовъ, секретарь 
Дянко Чолаковъ, касиеръ В. Калцуневъ, 
домакинъ Пенчо Шандурковъ, съветни
ци: д-ръ Райчо Райковъ. Петко Пет
ковъ и Георги Тотевъ. Стопански коми. 
тетъ: арх. Никола Кротевъ, Илия Ти
мевъ и Хр. Негенцовъ. Контролна коми
сия: Минко Пенчевъ, Недю Гждевъ и 
Влад. Димитровъ. 

Др1шовскиятъ клонъ „Бачо Киро" въ 
годишното си събрание е избралъ ново 
настоятелство въ следния съставъ: 

Председатель: Иванъ Илиевъ; под
председатель, Никола К. Рачиковъ, се
кретарь Николай Бончевъ, касиеръ Ко
сю Н. Маревъ, зав. излетитt. Ст. П. Кру
севъ, съветници: Ганчо Катранджиевъ, 
Денчо П. Сяровъ и Денчо Мутафчиевъ. 

Контролна комисия: Иванъ Божи
новъ, Иванъ Енкинъ и Иванъ п. Недев
ски. 

Еленскиятъ клонъ „Чумерна" въ об
щото си годишно събрание на 26 фев
руарий т. г. е избралъ ново настоятел
ство въ следния съставъ: председатель 

Хр. Л. Бояджиевъ, подпредс. Ив. Ив. 
Катрафиловъ, секретарь Мика Драгано
ва, касиеръ Хр. Христовъ, домакинъ Бо
рисъ Кожухаровъ, съветници: Ел~н·<а 
Джурова и Ст. Ив. Сутровъ. 

Карловскиятъ клонъ „Юмрукъ-Чалъ" 
въ общото си годишно събрание, състо
яло се на 17 мартъ, е избралъ ново на
стоятелство въ съставъ: 

Председатель Иванъ Златаревъ, под. 
председатель Георги Капзмаловъ, секре
тарь Иванъ Енкинъ, касиеръ Вас>1.лъ 
Чардаклиевъ, домакинъ Стефанъ Спа. 
совъ съветници: Василъ Александровъ, 
Н. н'едt.лковъ и П. х. Недевъ. 

На 14 мартъ клонътъ „Чалж-Кавакъ" 
отъ Б. Т. С. въ гр. Карнобатъ е ималъ 
годишно събрание, въ което е избрано 
ново нас'I'оятелство въ съставъ: предсе

датель Ат. Караивановъ, подпредс. Бан
до Желt.зовъ, секретарь Дим. Яневъ, ка
сиеръ: Славъ Кеновъ, зав. излетитt. Cr. 
Христовъ, до'макинъ Борисъ Дечковъ и 
членове: Васила Калева, Гено Харда
левъ. 

На 21 11 . . клонъ „Царичина" отъ Б. 
Т. С. въ rp. Клисура е избралъ на го
дишното си събрание ново настоятел. 
стnо въ съставъ: преде. Василъ Цвt.т
ковъ, подпредс. Р. Хр. Рашковъ, секDе
тарь Диме. Рt.евски, касиеръ Гриrоръ 
Маджуновъ, членъ.съветникъ Сто я н ъ 
Еневъ. Контр. комисия: Л. Стефановъ, 5. 
Шойлековъ и М. Т. Дамяновъ. 



J<остенскиятъ клонъ отъ Б. Т. С. ,,Рав
ни Чалъ" е ималъ 8-то си редовно го
дишно събрание на 14 11., на което е 
избрано ново настоятелство въ съставъ: 
председатель Ангелъ Ив. Кулински, под
председзтель Г. Коцевъ, секретарь Люб. 
Гуцзлски, касиеръ Влад. П. йонковъ, 
библ. Ив. Манджуковъ, домакинъ Ив. 
Доцева и съветници: Хр. Велчевъ, Иа. 
Стоевъ. За голъми морални заслуги 
къмъ клона, като основатель и непре

кжснато неговъ председатель отъ осно

ваването му, г. Ал. М. Керемидаровъ е 
nровъзгласенъ отъ общото събрание за 
почетенъ председатель на к.~юна. 

На 10 февруарий т. г. по покана ,1а 

настоятелството се е състояло общото 
годишно събрание на клона „Осогово" -
J<юстендилъ, на което е избрано ново 
нас1'оятелство въ съставъ: председатель 

Асенъ Икономовъ, подпредседате.ль д-ръ 
К. Костандиевъ, секретарь Стоянъ Грън
чаровъ. касиеръ Н. Стефановъ, дома. 
кинъ-библиотекарь Захари Поповъ, съ
ветници: Вела Ковачевска, Жакъ Симо
не и Георги Дюлгеровъ. Контролна к,о
мисия: Димитъръ Антоновъ, Борисъ Ки
тановъ и Кирилъ Спасовъ. 

Луковитскиятъ клонъ „Златnа Пане
rа" е избралъ ново настоятелство въ 
следния съставъ: 

Председзтель д.ръ Д. Златевъ, ~10::~;
председатель Петко Видински, зав. из
летитъ Петко Ч9рбановъ, секреrарь 
Пенчо Влаховъ, касиеръ Цвътанъ Же
лъ:>аровъ, домакинъ-библиотекарь Pa'I,.'<a 
Босолов, дописникъ Иванъ Дюлгеров ь, 
членъ Дора Бойкова. 

Пазарджишкиятъ нлонъ „Белмекенъ" 
въ общото си годишно събрание, състо. 
я,'!i:' се на 28 февруарий т. г. е избралъ 
ново настоятелство въ съставъ: 

Председатель Владимиръ Т. Мум-
джиевъ; подпредсодатель Никола Ма
i)иновъ, секретарь Кирилъ Клисурски, 
кзсиеръ Иванъ Петровъ, домакин-ь 
Иванъ Ангеловъ, съветници: Илия Или
евъ, Робертъ Бенбасатъ и Влаю Влаевъ. 

Презъ 1936 година клонътъ е ималъ 
100 редовно отчетени члена, списанието 
е получавано отъ 100 члена. Из,1етната 
дейность е завършила при 27 излета 
официално обявени, въ които еж учоJ
ствували 313 излетници, 187 мжже и 126 
жени. Из~шнати еж 2816 клм., отъ които 
603 клм. пеша, 277 клм. съ разни превоз
ни сръдства и 1936 клм. съ влакъ. Кло
нътъ успъшно е провелъ и аrитацмон
ната си седмица, която е закрита съ че

ствуване день на Алеко. Изнесена е една 
сказка отъ г. Василъ А. Радевъ отъ Ц. 
Н.во, много добре посетена и една вече-

ринка Ci'i'iЩO много добре посетена. 

Въ паметь на Алеко клонътъ е из
диrналъ голъмъ паметникъ въ градския 
островъ „Свобода", който ще бжде 
окончателно привършенъ до края на м. 

зприлъ и тържествено осветенъ на 23 
май т. год. по случай 40 години отъ 
смъртьта на Алеко. 

На 10 февруарий т. г. общото го
дишно събрание на нлона „Голо Бърдо 
ГР. Перникъ е избрало ново настоятел
ство въ съставъ: председатель инж. Хел,. 
мутъ Броксъ, подпредседатели: Т. Ло
ззновъ и Н. Н~дълковъ, секретарь Ас. 
Семковъ, касиеръ Вл. Ганчевъ, домзки,,:ъ 
Ив. Келчевъ, съветници: Кр. Ангеловъ и 
А. Але1ювъ. Контролна комисия: инж. д. 
Павловъ, К. Димитровъ и К. Михайловъ. 

Пловдивсниятъ нлонъ „J<алоянов·ъ 
връхъ" на общото си годишно събран;~е 
на 7 мартъ т. г. избра новъ управите
,1\енъ съве·тъ, който се конституира въ 
следния съставъ: председатель Ге,орги 
lilивачевъ, подпредс. Михаилъ Констан
тиновъ, секретарь Асенъ Ал. Христевъ, 
касиеръ Соломонъ Бенбасатъ, дома1<инъ 
Ангелъ Тодоровъ и съветници: Никола 
Груевъ, Христо Буневъ и Спасъ Тенев'!>. 

Радомирсниятъ нлонъ „Орлит1;" въ 
общото си годишно събрание на 11 фев
руарий 'т. r. е избралъ ново настоятел
ство въ съставъ: председатель К. Ле
невъ, подпредс. Ас.. Теневъ, секретарь 
Ив. Марковъ, · касиеръ Ив. А. Тасевъ, 
ззв. излетит-в Вл. Пенджерковъ, дома
кинъ Оrнянъ Диневъ, съветници: Цв. 
Маркова, Анани Ааневъ и Симеонъ 
Георrиевъ. Контролна комисия: Добрн 
Чуклевъ, Крумъ Астарджиевъ и Анна 
Хр. Ковачева. 

Настоятелството избрано въ общото 
редовно годишно събрание на нлонъ 
,,Приета" - Русе: председатель Влади
миръ Георгиевъ, касиеръ Иванъ Димf!т
ровъ, домакинъ Димитъръ Ивановъ, зав. 
излетят-в Никола Алексиевъ, съветници: 
rеорги Петровъ и Елеонора Димитрова. 
Контролна комисия: Кънчо Косатевь, 
Иванъ Недковъ и Симеонъ Даковъ. 

На 13 февруарий т. г. се е състояJю 
годишното събрание на Севлиевскияrъ 
клонъ „J<адемлий", на което е избрано 
ново настоятелство въ следния съставъ: 

председатель Борисъ Недевъ, подпре ::i;c. 
Ат. ГълiУiбовъ, секретарь д-ръ Ив. Поп
ивзновъ, касиеръ Н. Н. Дипчиковъ, съ
ветници: Игнатъ Игнатовъ, Ив. Богда
новъ и Ст. Ангеловъ. Контролна коми
сия: Симеонъ Симеоновъ, Т. Хр. Млъ
чевенски и Дочо Байрямовъ. 
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Тръвненсниятъ нлонъ „Планинецъ" 
започна новогодишната си дейность, ка

то на общогодишното си събрание из
бра ново настоятелство въ съставъ: пред
седатель Василъ Ст. Марковъ, подпред
седатель Ив. Пинтевъ, секретарь Виоле
та Чушкова, касиеръ Влад. ВеJ1евъ, пом. 
касиеръ Ив. Ве.'!евъ, зав. излетитъ Ив. 
Славинъ„ домакинъ К. Даскаловъ, биб. 
JJИО'текарь 3. Цурева, съветникъ Ал. 
Цвътковъ. Презъ изтеклата година дру. 
жеството е развило доста добра дей

ность. У строени еж били 7 едноднеgни 
и R многодневни излети съ общъ кило
метражъ 820 клм. Дружество'то има об
заведени спални и библиотека. Има 
фондъ „Туристически домъ" и „Бедни 
излетници". Въ проектъ е постройката 
на туристически домъ. Новоизбраното 
настоятелство встжпи веднага въ длъж

ность и съ новъ ентусиазъмъ заработи 

за осжществяването на още по-добра 
дейность. 

Клонъ „Трапезица" въ rp. В. Търново 
въ общото си годишно събрание, съ
стояло се на 10 януарий т. г. е избрало 
ново настоятелство въ съставъ: предсе. 

датель Цоню Ст. Гиргановъ, подпредсе
датель Стоянъ Атанасовъ, секретарь Ив. 
П. Зелковъ, касиеръ Недълко К. Са,рж
недълковъ, пом. касиеръ Ив. Николовъ, 
домакинъ Борисъ Коларовъ, библиоте
каµь Иванъ П. Молловъ, съветници: 
Лсонъ Фнлиповъ, Ангелъ д. Михайловъ, 
Стоянъ Н. Бояджиев1, и Пантелей Дави. 
довъ. Контролна комисия: преде. Дю,ш
търъ Минковъ, секретарь Стефанъ Ив. 
Киселовъ и членъ Петъръ Пенчевъ. 

На 9 мартъ Фердинандскиятъ клонъ 
,,Пъстрина" е избралъ ново нас'тоятел
ство въ следния съставъ: председатель 

Ал. Радославовъ, подпредс. Йонка д-ръ 
Татарова, секретарь Ат. Свъщаровъ. ка
сиеръ Мара Тасова, домакинъ С. Са
вовъ, съветници: Цено Петковъ, Стани
сдавъ Христовъ и Ст. Каменовъ. Кон
тоолна комисия: Спасъ Дойчиновъ, Ма
ринъ Велевъ и Евдокия Христова. 

Хасковскиятъ клонъ „Аида" е из
бралъ ново настоятttлство въ следния 
<.ъставъ: 

Председатель Димитъръ Ангеловъ, 
подпредседатель Банко Д. Въчевъ, се
кретарь Асенъ Атанасовъ, касиеръ Га
врилъ Бижевъ, домакинъ Върбанъ Вър
ба~ювъ, съветници: Добри Илиевъ и Лу
ка Джуровъ. 

Скръбни. - Поминали c;v;. се съюзни
тъ членове: Тодоръ Алексиевъ - членъ 
на „Планинецъ" - Тръвна и Димитъръ 
М. Яблански - София - ,,Алеко". Миръ 
на праха на добритъ Туристи! 
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Вести изъ клоновет1, 
Съ разрешение на Централното на

стоятелств-о при клонъ „Безово" - Асе
новградъ е образуванъ хижестроите. 
ленъ комитетъ и съ нали'lнитъ сръд. 

ств на комите'та е започнала пост;:юй

ката на хижа „Руенъ". 

Карловскиятъ гражданинъ г. Ст;)Янъ 
Неновъ, въ памятъ на починалата си съ
пруга, е подарилъ 20,000 f1в. на клона 
Юмрукъ-Чалъ" за образуване фондъ -
постройка туристически домъ въ града. 
Настоятелството е провъзгласило г. Не
новъ за дарителенъ членъ на клона и е 

взело решение портрета му да се поста

ви на видно мъсто въ б;v;дащия туристи
чески домъ. 

Сливенскиятъ клонъ „Българка" е 
.започналъ една нова дейность въ пла
нината. Въ мъстностьта , Карандиля" въ 
Сливенския балканъ, която е отпусната 
па клона за въчно ползуване о'тъ Сли
венската община, сливенскитъ туристи 
ще построятъ своя домъ и c;v; приготвУ1-

.1и планъ за благоустрояването на мъст
ностьта въ модерно туристическо лъто
вище. Мъстностьта е раздълена на квар
тали. Презъ настоящата пролъть клона 
започва съ благоустрояването на квар
талъ .No 1, кжде·то се намира и домътъ_ 

Севлиевскнятъ клонъ „Кадемлнй" е 
започналъ вече подготвителната работа 
за събора, като е избралъ почетенъ i<•J· 

митетъ и председателитъ на комисиитъ, 
които ще се грижатъ за доброто изна
сяне на събора отъ клона. Въ почетния 
комитетъ влиза·тъ: кмета на града_ око

лийския управитель, командиря на 9 арт. 
отдъление, директора на гимназията, ар
хиерейския намъстникъ и rдинъ граж
данинъ. 

Избрани c;v; за председатели на коми
сиитъ: Т. Млъчевенски .,_ на комисията 
по автомобилното пренасяне; Симеонъ 
Симеоновъ - на квартирната ком:1си;~; 
Ст. Ангеловъ - по организиране из.1::>
титъ; Ат. Гъл;v;бовъ и Д. Бойрямовь -
на редакционната и увеселителна коми

сии; д-ръ Лесевъ и д-ръ Попивановъ -
по прехраната и д-ръ Попивановъ, Бо
рисъ Недевъ и Н. Дипчиковъ - на ор
ганизационната комисия. 

Новини отъ Русенския клонъ „При
ета". Дългогодишниятъ членъ и бивLllъ 
касиеръ на клона г. Любомиръ Диновъ 
се е вънчалъ съ г.ца Даринка Г. КоR
стантинова отъ Русе. 

Христо Симеоновъ, дългогодишенъ 
членъ на клона, се е сгодилъ зз г-ца 

Мара Гliiдева отъ Габрово. Членътъ отъ 
настоятелството на клона Георги Пет
ровъ се е сгодилъ за г-ца Анка Хилкова 
отъ Лъсковецъ. 



ВЕСТИ ИЗЪ ЧУЖБИНА 

Противъ лошото време 

Нъмската планинска стража, коя ro е 
най-образцовата организация за защита 
въ планината и има голъми заслуги при 
нещастни случаи, превентивни мърю-1 и 
съобщения, напоследъкъ е въвела една 
новость, която цели да докара до пълно 

съвършенство предварителнитъ м t, р ки 
противъ нещастия въ планини-тъ. 

Въ последно време е било забелязано, 
че еж се случили много нови .цавинни ка

тастрофи, въпръки предсказанията за 
времето въ печата и радиото - именно 

защото тъзи съобщения не еж били че
тени и взети предвидъ отъ алпиниститъ. 

Най-rолъмата опасность за алпини
ста, особено когато само не може да по
знава времето, е именно настжпващата 

промъна въ последното. Действително 
метеоролозитъ днесъ могатъ почти съ 
подожителность да предскажатъ врем ,~то, 

но кого ползува това, когато алпинисти

тt, въ хижит·в нъматъ понятие отъ ·гова 
предсказание? Именно тука германс:<ата 
планинска стража е решила да се н.:1мъ

си. Благодарение на своята великолеп!iа 
организация, изградена съ телефон:Iи 

връ.зки до последното плани!iско сели

ще, тя е въ състояние да разпръсне вед

нага предупреждението за влошаване на 

времето. На всички мъста, К:riдето мо
rатъ да се събиратъ алпинисти - гари, 
хотели и хижи се издига специаленъ пре

дупред11телен·'> сиrналъ за влошаване 1а 

времето. Той се състои въ два червени 
противолоJюжно поставени, плакати, на 

които е написано: ,,Службата за времето 
съобщава за предстоящо н:юшаване на 
времето. Германската планинска стража". 
Германската ш1анинарска литература поз. 
дравлява това нововъведение на планr1н. 

ската стража и се надява, че то ще до

принесе много за избъrване на неща
стията въ ш1анинитъ . 

Клубътъ на чехослов'ашкит1i алпини
сти, елитната планинарска организация 

въ Чехия, дава следнитъ цифри за своя
та дейность презъ 1936 r.: клубътъ има 
централа въ Прага съ 344 члена и т.ри 
секции въ Бърно (89 члена), П,1лзенъ 
(44) и Храдецъ Кралове (34). Общиятъ 
брой на членоветt, е 566, отъ които 23 
въ чужбина и 18 дописници (1 за Бълга. 
рия - Енглишъ отъ Б. А. К.). Даже и 
този клубъ е получилъ субсидия отъ 
чешката държава въ размt,ръ на лева 
20.000. Клубътъ издава „Вестникъ", едно 
много добре подържано списание, отъ 
t1.оето личи, че неговата дейность се раз
!!Ивн изключително по високитъ чехс·<и 
и европейски планини. 

Нова експедиция на Еверестъ. - Ан
rлийскиятъ Алпийски клубъ е напрзв,1лъ 
постжпки и е получилъ в.ече разреш~ние 

отъ управлението на Тiiбет·~ за урl.",кда
не на една нова Еверестка експедицая 
презъ 1938 rод. 

Японцит1i ставатъ активни планинари. 
- Една японска планинарска група е из. 
качила на 5 октомврий м. г. високия 
6,850 м. връхъ Нанда котъ въ групата 
ГарваJ1ъ на Хималаитъ. 

Словенцит1i въ Швейцарскит1i Алпи. 
- Брой 3 на Планински Вестникъ, Jр
rанъ на Словенското Планинско Д-во е 
посветенъ изцъло на резуJпатитъ отъ 
устроената отъ сжщото дружество минз

,1ата година учебна екскурзия до Шзей
царскитt, Алпи. Отъ книжката науч1вJ
ме, че членоветъ на групата еж успъли 
да изкачатъ върховетъ: Монте Роза, 
Матерхорнъ, Домъ, Вайсхорнъ, Дан. 
блашъ, Циналротхорнъ, Брайтхорнъ и 
06( рrабелхорнъ. 

Върху тази книжка ще се повърн~мь. 

Презъ настоящата зима Словенсl{,1-
т·в планинари бъха на два пжти спол~тс
ни отъ нещастия въ планинит~, коита 
вземаха много скжпи жертви. Както 
съобщиха ежедневнитt, вестници, въ 
Словенскитъ Алпи на два шьти падащи 
лавини еж затрупали скиорски rруп.-1, 

при които еж дадени общо около дваде. 
сеть жертв11. 

•---------------· 

СЪЮЗНИ ЗНАЧКИ 

ЦЕНА 15 ЛЕВА ЕДНАТА 
Доставятъ се отъ 

ЦЕНТРАЛНОТО Н-ВО НА СЪЮЗА 

•----------------. 
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КНИЖНИНА 

,,Върхове", rодишникъ на Полското 
Татранско дружество, Краковъ, 1936 r. 
rод. XIV, стр. 268. 

. Не веднажъ въ нашитъ сръди е ста
вало дума да се избъrне издаването на 
скжпо ежемесечно списание, а вмъсто 

него да се задоволимъ съ по-скромни ме. 
сечни издания, въ замъна на кое·то да 
започнемъ издаването на редовни го

дишници - rолъми сборници, въ които 
, да се дава по-цълостенъ· и по-съдържа. 
теленъ материалъ отъ този на списание

то, Една система. отдавна възприета и 
дала отлични резул'тати въ Алпенферай
на, чиито годишни сборници еж цъло бо
гатство. 

По сжщия пжть върви, обаче, и пол
ското Татранско д-во. И ако нъкой иска 
да види какъ може да изглежда подоб
на идея, осжществена при горе-долу на

шитъ условия, той тръ6ва да се спре 
именно на издаванитъ о'тъ Полското Та
транско д.во годишници „Върхове", отъ 
коитс, въ нашитъ ржце сега е вече чети
ринадесетиятъ подредъ. 

По всичко изглежда, че отъ всички 
славянски планинарски . организации, Пол 
скота Татранско дружество е о·тмш.ло 
най.напредъ не само въ оазноликата си 
планинарска дейность въ · самитъ плани
ни, по е избъrало далечъ и въ своитt 
издания, които моrатъ да бждатъ посо
чени за примъръ. 

„Върхове" 1936 r. е единъ обемистъ 
томъ о'тъ 268 страници технически мно- · 
го добре подреденъ и съ наистина от
брано съдържание. Последното свиде
телство, че полскитъ планинари отдавна 
еж надмогнали къмъ навлизането въ 

тъхъ въ всъко отношение. Сборникътъ 
изобилства съ отдълни, специални моно
графии, всъка една отъ които е завър
шено проучване въ известна насока на 

дадена планинска область. 

Като уводъ служи етноrрафното опи
сание на планинскитъ жители Лемки отъ 
Р. Райнфусъ, въ което еж дадени 18 ти
пични снимки. Сжщо чис'то етнографско, 
макаръ и сравнително кратко, е изучва

нето на С, Флизакъ „Изъ живота на п.ла
нинскитъ овчари", илюстрирано тоже съ 
10 хубави снимки отъ полскитъ планини. 

Полското Татранско дружество Ci'fiЩO 
така единствено отъ славянскитъ шiани. 
нарски организации е уредило извъ 11-

европейски експедиции, които правятъ 
че сть на полското планинарство. Въ на. 
стоящия сборникъ. В. Островски дава 
оглсанието на последна·та експедиция зъ 

Кавказъ, къмъ 1юето има 14 снимки и 
едно прекрасно приложение, (на Дюх-
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Тау), а София Х. Пачевицова описва Шi'i· 
туване въ Пиринеитъ „Отъ морето до 

, океана", т. е. обхождането на цълата 
планина, къмъ което описание - освенъ 

22-тъ снимки и сжщо едно приложение 
-- има и карта на цълата планинска ве-
рига. • 

„Пжтьтъ къмъ планинитъ" н:а Янъ 
Счепански е единствената чиста планар
ска статия въ духа на чистото - духов

но и технически - планинарство. Ста
тията е илюстрирана съ 10 хубави сним
ки отъ полскитъ планини. · 

Две специални статии - съответно 
илюстрирани - довършватъ съдържа

нието на сборника: М, Заячковски -
,,Историята на соснитъ (Б. Р. видъ дър
во) въ Карпатитъ" и В. Гьотелъ - Пла. 
нински режионализмъ въ Полша. 

Истинско бога·тство представлява оба
че отдъла „Хроника" въ сборника, кои. 
то включва 12 различни глави въ 100. 
страници: всички сведения изъ мног::>

странната дейность на по.11скитъ плани
нари, природната защита, юшжнина и др. 

еж изчерпателно разгледани въ този от

д'hлъ. Дадено е даже и прегледъ на меж
дунар,однитъ планинарски постижения 
презъ изтеклата 1936 година. 

Така съставенъ, сборникътъ предсга
влява по единъ внушителенъ начqнъ 

пот.скgто планинарство. 

Ст. П. 

.Der Bergsteiger", година VII, брой 1-6. 
1937. 

Издаваното отъ Г е р ма н о-австрий
скиятъ Алпийски Съюзъ списание „Деръ 
Бергщайгеръ" довършва вече и сед>v1а
та си годишнина. Предъ насъ еж кн:1 ,к
ки 1-6 на годината. които позвзлява'rъ 
да се хвърли общъ погледъ върху това 
издание. 

„Деръ Бергщайrеръ" мина.ва - и съ 
право - за най-хубавото алпийско спи
сание. Никое друго· издание не може да 
го достигне въ широтата и разностра:1-

ностьта, съ коя'l'о то обгръща всичк,1тъ 
прояви на човъшкия животъ въ плани
ната. Отъ строгата, академична наука 
за всички разклонения на планинtкия 

свътъ, презъ чистото (духовно и техна
ческо) планинарство до поетичното из. 
живъване и пресъздаване . на планинския 
миръ - ВСИЧКИТ'Б въ МОЩНИТ'Б и широ
ки рамки на най-rюлъмата свътовна ал
пийска организация - намираме ги от
разени въ многото с'траници на това спи

сание. Нищо не отбъrва отъ будното око 
на неговата редакция: всъки фактъ, 
свързанъ по нъкакъвъ начиl!ъ съ човъ
ка въ планината въ най-широката см,1-



съль, бива отбелъзанъ и коментираi!ъ. 
Така „Деръ Берrщайrеръ" става -~а:.с~сти
на цълостенъ изразитель на н·вмското 
планинарство. 

Всъки опнтъ да се запознаемъ по. 
отблизо съ това списание най-напредъ 
ще се спре предъ напълно изискзната 

му техника. Отъ най-финната и художе
ствена илюстрация до наредбата на най. 
случайния и дребенъ материалъ: пеr:fт. 
нит·в вести, всичко • издава особения 
вкусъ и любовь, съ които е оградено 
ражданеrо на всъка негова книжка. 

Обикновено въ началото на всъка ед
на книжка има една кола най-разнообра
зенъ материалъ съ дребенъ шрифтъ. Ту
ка Ci'fi редакционнитъ статии, вестит в, 
книжнината, всички сведения въ връзка 

съ излетуването и пр. (Една система . коя
то възприе презъ настоящата си годиш

нина и „Български туристъ"). Следъ то
ва - водени отъ художествени прило

жение - следватъ обикновено 4-6 кола 
илюстриранъ текстъ, които еж и смщ

ностьта на книжката. Въ текста има са
мо щрихови илюстрации и рисунки, а 

СНИМКИТ'В се даватъ ОТД'ВЛНО, на луксоз
на хромова хартия. Въ тъзи свои рамки 
списанието въ своята седма годишнина, 

първитъ шесть книжки, ни е поднесл,о 
следния материалъ: 

Брой 1, октомврий 1936 г. 
Приложение: Есень въ долината Шу. 

бай, цвътенъ дърворъзъ отъ известния 
алпийски художникъ Енгелбертъ Лапъ. 
Илюстрации, заслужаващи особено от. 
белъзване: В. Пичнеръ - Изкачването 
на Монбланъ презъ 1859 r., В. Мителхол
церъ - Аероснимка на Монбланъ, Из
точната страна на смщия, Е. Бауманаъ 
(Единъ отъ най-добритъ алпийски фо
тографи) - Източната стена на Вац~rанъ, 
В. Кнолъ - Облачно море при изгръвъ; 
А. Граберъ - езерото Тунъ; едноцвът
на репродукция отъ картината на Е. 
Плацъ - есенна коситба. Най-инт·~оесни 
Ci'fi статиитъ: И. Итлинrеръ - ход·ъ въ 
тъмното; В. Лохмюлеръ - Монбланъ; Х. 
Томашекъ - Ледена техника; А. Гь .)т. 
неръ - Вилденъ Кайзеръ; Х. Бирзакь -
прююжение на стереофотограмеrрията 
при алпийскитъ карти. 

Брой 2, ноемврий: 
Приложение: Синиолху - снимка о·rъ 

Юл. Бреннеръ; Други илюстрации : ·Ilxa
pa (и други 6 снимки отъ Кавкааъ) -
отъ Шварцrруберъ; две снимки на 1нй
г,олъмия норвежки ,1едникъ ИостедаJ1:
бренъ отъ Х. Кунчеръ; едноцвътна ре
продукция отъ картината „На Пордой
охъ" отъ Х. Ходинеръ; 10 снимки отъ 
Килиманджаро и Кибо; Нашиятъ пла
нински свътъ - отъ Педретъ; Коз:,~ 'ЗЬ 
планината В. Майеръ; Стат,ш: Р. 

Шварцгруберъ - Кавказката експеди
ция 1936; Х. Кунчеръ - норвежкиятъ 
ледник ь Иостедалсбренъ; Л. Кьолъ 
Ортлеръ въ Голъмата война Д-ръ Т. 
Фьорстеръ на Килиманджаро, Л. 
Щайнауеръ - Въ планинитъ на Иракъ; 
Д. Рудатисъ - Последното въ скалитв; 
Г. Реикеръ - Каменната примка. 

Бр. 3. декемврий, 1936. 
(Съдържанието е предадено на стр. 8 

отъ ки. 1 на „Бълr. Туристъ"). Илюстра
ции - Х. Гостнеръ- Планинска Коледа; 
Х. Шлагенхауферъ - На Чеведале; Е. 
Лапъ - Вечерно слънце (дърворъзъ;) А. 
Дефнеръ (най-добриятъ фотографъ въ
обще) - Бълитъ планини; П. Ацвангеръ 
- Приближаваща буря; Е. Торнквисrъ 
- Замъкътъ Тиролъ (дърв,оръзъ); Е. 
Мерле'тъ - Меранъ (маслени бои); В. 
Миришъ - Гуглия ди Брента; 

Брой 4, януарий, 1937 г. 
Приложение: Шлагенхауферъ - На 

Ортлера. Илюстрации: Д-ръ Хокъ -
Снъ1ъ и мъгла; А. Педретъ - Свътлиnа 
и сънка; Г. Бертхолдъ - Монте Роза; 
Р. Шварцгруберъ - Ушба; Д-ръ Хаrву
зекъ - Хижата Ангетенъ; Д-ръ Кюлай 

Чеведале: И. Брунхуберъ - Монтъ 
Перду: 

Въ текста личатъ следнитъ статии: 
Ш. Госъ - .liощьта въ скалата; Л. Щай
науеръ · -- Самъ въ зимния Валисъ; Л. 
Кьолъ - Ски.'турове въ областьта на 
Ортлера; И. Брунхуберъ - Излети въ 
Пиринеитъ; 

Брой 5, февруарий, 1937 г. 
Приложение: Е. Бауманнъ - Заснъ

жена колиба; Ришлау СеJю 11одъ 
снъгъ; Е. Мееркемперъ - Отиващо си 
слънце; О. Грьослъ Ледника Мор
терачъ; А. Валде - къмъ църквата и 
Маски въ снъгъ - (картини); В. Халъ -
Ризенгебирrе; 

Въ текста А. Шмидъ разказва за зим
ната гора, Г. Ю. Пойчекъ пише „Писмо 
отъ Енгадюrъ; А. Хербстъ описва пърао. 
то изкачване на Шнеехорнъ север,1ата 
стена, Х. Щиф'теръ предава часть отъ 
зимния си „дневникъ въ Цилерталъ". Р. 
Р. Майзингеръ ни запознава съ „Елемен
титъ на времето"; Е. Буриянъ описва 
върха Хохкьонигъ; М. Румполдъ разка
зва за „Планинитъ на Карюrтия въ пое
.зията"; последвано отъ сведенията на О. 
Луцъ за „Презъ Шпицбергенъ". 

Брой 6, мартъ, 1937 г. е посветенъ , :а 
миналогодишната германски подго rв :1-

телна експедиция въ Сикимъ-Хималая, 
която завърши съ изкачването на Симву 
и Синиолху. Приложението, 9 прекрас
ни снимки и първата статия на А. Гьот
неръ c.v; посветени на този успъхъ. Сл:::
дватъ три репродукции отъ художн·щ;.~. 

тъ Вале (Недълно утро), Ейтъ (черюза 
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при Лехъ съ Омесхорнъ) и Холц-=ръ 
(Грама) както и снимки отъ Берн::<:1я 
Оберландъ и Мимингеръ Алпенъ. Между 
статиитt. изпъкватъ: Кете Хойслеръ -
Фюнфингершпице; Ф. Гайзеръ - Юнг
фрау; Лили Ф. Веехъ - ски-писмо отъ 
ЛехтаJ1ъ; В. флайгъ - бt.литt. лавини; 
Т. Херцогъ - Планинитt. като сi"i\дба -1 
Д-ръ А. Драйеръ - Л. Щойбъ, тиролски 
поетъ. 

Така, списанието „Деръ Бергщайr·=ръ" 
е очертало своята завършена физионо

мия на съвършенно алпийско списание, 
носящо навС'ВКi"i\Де високия химнъ на 
обичьта къмъ планинитъ. 

Бюлетинъ на Постоянния секоетаои
лтъ на Асоциацията на сJ~авянск:1тъ :i'Y· 
ристнчески дружества, издаванъ въ Кра
ковъ, Полша, бр. 5 и 6, декемврий 1936-
феврурий 1937 г. 

Послсднитъ два броя на горн;,~я бю
летинъ (който бъ единственото издание 
на Асоциацията, предстоящо да бжде за
мt.стено отъ изданието „Информзторъ", 
което ще бi"i'iдe издавано по решение 1-1а 
последния конгресъ въ София). отб~
лязватъ всички по-важни факти изъ жи. 

вота на организиранитъ въ Асоциацип
та славянски туристически дружества. 

Въ началото се съобщава за състон
лня се въ София презъ м. августъ JX. 
конгресъ на Асоциацията и се дава съ
ства на новото и управление (съобщено 
вече отъ насъ въ бр. 8 и 9 на миналаrа 
годишнина отъ „Български туристъ"). 

Понататъшннтъ съобщения засъгатъ 
нменно новото издание на Асоциацията 
„Информаторъ", както и окончателн,:>то 
изработване устава и правилницитъ на 
сжшата. За . о·тпочване на „Информа
торъ" Ci"i'i взети всички мърки и наскоро 
ще можемъ да се поздравимъ съ из 1и

зането на бр. 1 отъ общия органъ на 
славянскитъ туристи. 

Въ една по-обширна статия се раз
глеждатъ националнитъ паркове въ от
дълнитt. славянски страни, както , и на
правеното досега за защитата на приро

дата. За България се споменава учредя
ването на специалната комисия и опре

дълянето на резервата въ Витоша, Пи
ринъ, Родопитъ, по Дунава и Краймори
ето. 

Споменаватъ се издаденнтt. отъ ту
риr.тическото дружество „Фрушка гора" 
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въ Нови Садъ и Б. Т. С. календари, като 
за последния - нашия - се подчертава 

нl'rовата художественость. Освенъ това, 
се даватъ сведения за опитътъ на М. Н. 
П. въ България да обедини дветъ при
знати туристически организации - Б. Т. 
С. и Ю. Т. С. 

Въ последния брой на бюлетина - 6 
- най-напредъ се даватъ сведения за 
следващия съборъ на Асоциацията, кой
то - съгласно устава - ще се свиква 

всъки две години. Клубътъ на чехосло
вашкитt. туристи ще има да организира 
този съборъ презъ днитt. 28.VI - 2.VJI. 
1938 г., въ Прага, когато ще се чесrвува 
и петдесетгодишния юбилей на чехосло
вашкия туризъмъ. .Очаква се тогава -
поради направенитъ постi"ilпки отъ упр. 
съветъ на Асоциацията - да се свика 
тамъ и конгреса на Междунродния Ал
пинистки съюзъ. СiУiщевременно тамъ 
ще се -състои и Х-ия всесоколски съ
боръ, който ще съвпадне съ отпраздну
ването 600-годишнината на Стара Прага. 

Постоянниятъ Секретриятъ отбелъза.:1 
и желанието си, както и направенитt. 
постi"i\ПКИ за най-приятелски отношен .ш 
между българскитъ и югославски плани

нари. 

Като интересни се отбелъзватъ 1в
лt.злитt. на полски езикъ книги за ЮrJ
славия, както и издадения отъ Софий
ския клонъ „Алеко" на Б. Т. С. сборникъ 
за Витоша. 

На 13 и 14. II. въ Яхимовъ, Чехосла
вия, се е състоялъ скиорския съборъ, 
оргнизиранъ отъ клуба на чехословащ
китъ туристи. 

Съюзътъ на планинарскитъ друже
ства въ Югославия е приелъ за члснъ 
новото планинарско дружество за Южна 
Съобия съ седалище въ Скопие. 

Така Ci"i\ЩO, споредъ бюлетина, Укр;1-
инското туристическо д-во „Блай" въ 
Лъвовъ е започнало издаването на ме

сечно списание „Наша татковина". Кон
греситъ на СЛЯВЯНСКИТ'В турИСТАЧ·=С•<И 
д-ва тази година ще се състоятъ както 

следва: на Полското Татранско д-во 
презъ днитъ 9 и 10 май въ Катовицъ 
(Силезия). а на клуба на чехословашк.i
тt. туристи - на 1 май въ Братислаза. 

Както виждатъ читателитъ „Бюлети
нътъ" на Асоциацията дава изоб;ыенъ 
мзтерилъ uзъ живота на славянскитt. 
туристически дружества. 
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ЮМРУКЪ - ЧАЛЪ 
МАЗАЛАТЪ 

В. А. РАДЕВЪ 

(На границата между зимата и 

пролi,тьта) 

Колкото пжти съмъ идвалъ въ Кар

,'lово, винаги съмъ го намиралъ слън

чевъ и рад<>стенъ. Такъвъ съмъ го и 

uбикналъ: съ много, много слънце и 

свътлина по неrовитъ чисти улици и по 

1ситнитt, широки дворове, изъ които шу

молятъ бистроструйни вадички и цъв

тятъ череши. 

И такива хора ни посрi,щатъ: силни, 

бодри и засмi,ни, планинци - бай Иванъ 

Златаревъ и адашътъ Чардаклиевъ. Ясно 

е, че ни завиждатъ за нашия пжть, кой

то почва отъ т-1,хния роденъ край, за да 

ни изкачи до върха и до сърдцето на 

стария Балканъ - и все пакъ еж радо

стни, че посрi,щатъ и изпращатъ ~<ъмъ 

радость свои СЮiШИ гости. Така е, кога

то се живi,е подъ сънката па Балкана и 

синьото небе на тихото Карлово. 

Разполагаме съ ма.11ко време. Тръбва 

да ·~ръгваме, защото ще rонимъ не вече 

ст: рата хижа, сгушена въ буковата гора 

подъ Са,рж-Кая, а новото славно дъло на 

Кар.~ювцн - слънчевия заслонъ подъ са

мия Юмрукъ, на границата между северъ 

и юrъ, на застава между Видимата и 

Джендема. Чака ни осемчасовъ пжть. За

това, следъ хубавъ обtдъ съ истински 

карловски мискетъ, ние поемаме подиръ 

Мустафа и мулето му, добре натоварено 

съ нашитъ раници и ски. И докато Му

стафа гони немирното животно изъ тръ

нацитъ, изъ които то предпочнта да но

си скитъ ни, сякашъ да имъ отмжсти отъ 

наше име за сжщото, което често т·в еж 

правшш съ насъ - ние съ Бълката отпо· 

чиваме на поляната, гледаме къмъ китно

то Карлово, което още веднъжъ ни ста

ва скжпо и мило и се радваме на чуд

ната природа на нашата родина. После 

обръщаме лице къмъ Балкана, поемаме 

по тъсната планинска пжтека, провираме 

се подъ тржбитt, на водопровода и през1., 

познатата скалиста врата, по·тжваме въ 

омайното дефиле на Старата рi,ка. Ние 

сме всръдъ хайдушкия Балканъ, 

Отъ хижата до Дюсчалъ къмъ насъ 

се присъедини и пазачътъ Димитъръ. На

рамилъ карабина, ·юй прилича на старъ 

комита. Въроятно затова, Бi,лката го 

прсвэ,ря н взема повода на мулето презъ 

rt>paтa, за да го окуражи презъ дълбо· 

кия снtгъ. Но все пакъ амбицията на му

лето да стигне до Дюсчалъ, макаръ и 

да бъше подкрепяно отъ планинара Бъл

ката, кой·ю го водъше и отъ комитата 

Дн11 т·1,ръ, който го блъскаше отзадъ, не 

мож,, да бжде удовлетворена. Скоро Му

стафа и азъ тръбваше да помогнемъ за 

изnрш•янето на мулето и изваждането му 

оп, пръспата, въ коЯ'Го затжна и се 

сбърна нъколко пжти. Тогава, въпръки 

про1 еститъ на амбициозното животн:J, 

ние съ Бълката влъзохме въ изпълнен»е 

на неговитъ функции, натоварихме рани

цит·в и скИ'тъ, сбогувахме се сърдечно съ 

тримата изпращачи - Димитъръ, Муста

фа и мулето и поехме пжтя нагоре. 
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Скоро вечерьта хвърли нъма покриu

ка върху планината и ние останахме са

мц двама будни всръдъ тишината. По не

бето затрептяха звезди и полумесецътъ 

свtнливо rонъше сънкитъ на околнигв 

върхове. 

На Дюсчааъ малка разправия: Бълка

та ми прави опозиция. Макаръ да съмъ 

азъ водачъ на групата, понеже съмъ бил""' 

вече нъколко пжти зиме на върха, той 

твърди, че Юмрукъ-Чалъ е този високъ 

връхъ насреща, по който нъма ника

къвъ снъгъ. Азъ соча Юмрука въ дъното 

въ лъво, този далеченъ снъженъ бълъ 

масивъ, който едва се подава между дру

ги склонове. Никакъ не искахъ да при. 

зная, че нашия пжть, че този великанъ, 

Юмрука, отъ който пазя свещенно стра

хюпочитание, поради лични и налични 

причини отъ близкото и далечно минаао, 

сега така много ще се изложи. Но - ис

тината понъкоrа е горчива - скоро 

тръбваше да потърся извинение за не

волната си rръшка - нали малко не до

виждамъ - и да последвамъ Бълката, 

който авторитетно пое водаческата дJIЪЖ

ность изъ тритъ дерета презъ Юмрука, 

nрезъ които така забавно .лtтно време 

кривуличи планинска·та Пli'iтека. 

Сънкитъ ни се rонятъ една друга 

презъ днритъ на скитъ ни, които ту сли

затъ, ту се качватъ, ту вървятъ успоред

ни, ту се пресича·тъ, раздалечаватъ и из

губватъ. И презъ тишината на нощьта се 

отекватъ само равном·врнитъ удари на 

скитъ, които се мъстятъ напредъ една 

презъ друга и на щеюrтъ, които оста

вятъ по снъга дълбоки сини дупки. 

Азъ се поокопитвамъ едва като изко

чихме изъ Деринъ-дере, за да превалимъ 

къмъ Джендема. Настигамъ Бълката, 

1Сойто доизпушва спокойно лулата си и 

да загладя впечатлението отъ некадър

ностьта си като водачъ, тържествено го 

питамъ: 

- Бълка, знаешъ ли какъ се казва то. 

зи връхъ? - и соча къмъ Хайдука. 

- Не. 
- Това е Хайдука. Тука на времето 

еж заровени седемь товара злато. Сега е 

Р-ай.добре да изкачимъ височината въ 
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лъво и ще се спуснемъ право на заслона. 

Бълката не слуша. Скрива лулата си, 

итръзва хоризонталъ и се изгубва на

преде ми къмъ Джендема. Нъма що 

р2звънчанъ съмъ. Следвамъ диритъ му 

и го настигамъ едва при заслона. 

Заслонътъ е чу десенъ. Още повече е 

увеличена стойностьта му отъ скорошна 

буря, която е разтрошила капацитъ на 

първия прозорецъ на голъмата стзя, от

ворила дветъ крила на прозореца и на

въла въ стаята достатъчно кол,1чество 

снъгъ, за да се направи по него една 

християния надъсно и единъ телемаркъ 

на лъво. Тъзи скиорски уйдурми ги пра

вя азъ, защото Бълката не може да ми

не презъ прозореца. После разбивамъ съ 

ножа леда задъ вратата на заслона и 

с,11едъ упорита борба отварямъ. 

Провърката на положението устано

вява, че е необходима промъна въ моби

лировката и размъстване на помъщения

та. Бързо печката се изважда изподъ 

снъrа и се пренася въ малката стаичка. 

Дървата еж сухи и скоро-скоро Бълка

та затопля стаята. 

Чувалътъ на Пина ни прибира на мал

кия наръ, за да ни подслони до къVIъ 3 
на полунощь. Тогава сънуваме и два

мата, че се давимъ въ студенитъ води 

на Вид11мата, стръсваме се отъ уплаха, 

събуждаме се и отново палимъ печката. 

И пакъ спимъ до 6 сутриньта: намираме, 
че почивка·та ни не е отъ най.лошитъ. 

На върха сме точно въ 8 сутриньта, 

СJrедъ 45 минути отъ напускането на за
слона. Това е, значи, лътното разст,ояние 

- или по-право, малко повече отъ лът

ното разстояние. Защото презъ лътото 

обикновено не се носятъ ски на рамо. То

ва се случва само презъ зимата и то не 

на всъкиму. На мене се е случвало и дру

ги пжть. 

Отъ Юмрука оглеждаме всичко на се

веръ и югъ. И на западъ, откждето 

идемъ, и на изтокъ, накждето отиваме. 

Бъли еж челата само на Купена и на Ам

барица задъ насъ. И въ далечина·та на 

Веженъ. Примамватъ ни бълитъ полета и 

по нашия пжть напредъ, чакъ до Кадем

лия и Мазалатъ. Само чернитъ скали на 



Мара Гидикъ близо предъ насъ напом

нятъ на Бълката за пике¾ь и вжже., са
мо че тъ изчезватъ изъ погледа му, щомъ 

той се отправи къмъ моята скромна ту

ристическа личность. За да го омилости

вя, азъ насочвамъ апарата си къмъ него, 

запушилъ традиционна лула точно подъ 

пирамидата и го снимамъ. Сигуренъ 

съмъ, че ако въ апарата имаше филмъ, 

снимката щъше-. да бжде великолепна. 

Пжтьтъ ни надолу е добъръ. Снъгътъ 

е ,отличенъ за ски, освенъ ако не се смъ. 

та, че не е пръхкавъ. И че не е сухъ, а 

мокъръ. И хваналъ отгоре една полуза. 

мръзнала кора. Съ една дума, единъ ху

бавъ пролътенъ снъгъ. 

Предимството му е, че не държи сJ1е

ди докато ската пропадне подъ корица

та: после картината о·бикновено завър

шва по втория начинъ ... 
На хижата Тжжа-Мара-Гидикъ не се 

отбивахме. Прекосяваме платотd направо 

на из·юкъ и стигаме Мара-Гидишкия про

ходъ, Тамъ почиваме и объдваме край 

бистритt, води на разбудената ръка и 

тъ, а азъ продължавамъ, Като се изкач

вамъ на билото предъ Кадемлийската ръ

ка, произлиза трети конфликтъ: азъ ;:>е

шавамъ да не слизамъ въ ръката, защо ro 
склона на Кадемлия съ неговитъ без

бройни тераси ми е отдавна известенъ 

каква е баница и поемамъ билото въ лъ

во, за да догоня началото на дерето и 

край него да поема пжть направо къмъ 

Мазала1ъ. Не знаехъ кжде е точно хи

жата, но ми бt.ха казали, че е подъ са

мия връхъ и проектътъ ми бъше да го 

изкачваме, 

Като ме настигна, Бълката намъри, че 

съмъ сбъркалъ пжтя и че тръбвало да 

м~,;немъ презъ ръката. Азъ се съгласихъ. 

Скоро, обаче, като превалихме билоrо и 

,.:~:вам:на се отсъгласихме отъ това за

ключение и благословихме пжтя си. За

щото той ни водъше точно на нашата 

цель: хижата Росица-Мазалатъ ни се ус. 

~шхваше не нъкil'iде изъ висинитъ на 

снъжния Мазалатъ, а далече долу, на 

билото на Курита, лениво припечена на 

следобtдното слънце. А Мазалатъ и не. 

подъ топлата милувка на пролътното говитъ скалисти съседи надъ Акъ-дере, 

слънце, което се бори съ нивеата по на

шитъ лица: тъ иматъ амбицията да по

чернъятъ. 

При изкачването къмъ Кадемлия-Ма

за.11атъ произлиза в·тори конфликтъ меж. 

ду водача на групата и Бълката. Бълката 

казва, че тръбва да си намажемъ скитъ 

съ вакса, за да не лепнатъ съ снъгъ таки

В<\ КЗТО гумени обувки, а азъ казвамъ, че 
това въ с;v;щность е добре: нали се из

качваме! Понеже и двамата сме характер

ни хора, Бtлката остава да си маже ски-

което не веднъжъ ми е тровило душата, 

насмtшливо ни гледаха отъ юrъ. Следъ 

единъ часъ младиятъ и веселъ Христо ни 

посрtща съ звученъ тиролски поздравъ, 

който изъ тоя край е на мода. Б·влката 

отначало не се трогва, Но когато надъна 

налъмитъ и се налапа съ картофената 

чорба на Христо, препържена слан;~нз 

и пръсенъ чесънъ и когато изпуши въ 

1·опш:та стая своята любима лула, на

строението на този истински план~нарь 

се повиши значително и той не зак ьсне 
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да го изрази само съ една забележка: 

- Е, не си правъ, Василе! 

Хижата „Росица-Мазалатъ" е най-при

вtтJIИвата и най-чистата хижа, която 

съмъ посещавалъ. Това не е компли

ментъ къмъ севлиевци, които я построи

ха, нито пъкъ къмъ Христо, който я сто

панисва. Това е въ с?i'iщность едно поже

лание за по-често и по-голtмо посеще

ние на хижата отъ всички близки клоно

ве, за да може да я поизмърсятъ - така, 

както е и въ Рила и въ Пиринъ и осо

бено въ Витоша. Защото, когато поло

жихме съ Бtлката изморени тtла на ме

китt и чисти бtли пружинени легла, са

мо ние двамата, и като си припомн,1хме 

тазгодишнитt нощувки подъ нарит·в въ 

нtкоя отъ четиринадесеттt стаи на Але

ко, препълнени съ туристи - не знаехме 

въ ,сжщность, какво ни се иска: мръсна 

хижа ли, но пълна, или чиста, но само 

съ два стари плъха, които, въпрtкя го

рещот,о си желание, не могатъ RИщо да 

замърсятъ. 
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Все пакъ, раздtляме се съ мжка съ 

хижнта. Христо ни изпраща пакъ съ ти

ролското, Не успtваме да му отгово

римъ, защ1>то насрtща ни се явява новъ 

Ееприятель. Изъ Акъ-дере ни лъха единъ 

ТЪНЪКЪ-ТЪНЪКЪ зефирецъ, който ни за

трупва съ изсъхнали букови листа. Ски

тt ни C?i'i обърнати въ аеропланни пер

ки, а ние - или по-право азъ - на аеро

планъ. БtJJката, какъ да е, се бори, Не

rовитt 85 кгр. му помагатъ да се чув

ствува поне като цепелинъ. Но азъ едва 

сега признавамъ неудобствата на 11еката 

категория: макаръ и да хвърчахъ дваде

сеть П?i'iТИ по двадесеть метра наго

ре - надолу, Бtлката трtбваше да ме 

чака единъ часъ при гората. 

Отъ тука вече е по-лесно: сюrтt отно

во C?i'i на краката, за да използуватъ по
следния снtгъ изъ събуждащата се за 

новъ животъ гора. Скитt ни носиха до

ри до Курита. 

Слизаме презъ Мокрешъ. Възхищава

ме се отъ полянитt надъ селото, презъ 

1,оито, уви, слизаме съ ски на рамо -
н се заричаме идущата година пакъ да 

дойдемъ тукъ, но само че не на 20 мартъ, 
а на 20 януарий! 

Отъ Мокрешъ до х. Цонювъ мостъ 

маршируваме съ военни пtсни, които азъ 

пtя, а Бtлката слуша. После въ излета 

ни се намtсватъ Франция и Германия и 

Мусолини и генералъ Франко. Братс~<ата 

война, обаче, можа да бжде избtгната ... 

Въ Габрово бат'Дянко re ,опита да ни 

устрои моабетъ, но суровото банково на

чалство отъ далечния градъ, което не 

позволява току така за нищо да се от

с;у;тствува или закъснява отъ работа, 

прекжсна т-ози хубавъ опитъ. 

И презъ дългата нощь, единъ бавенъ 

пжтнишки влакъ връщаше къмъ живота 

въ голtмия градъ двама, които бtха жи

вtли три дни надъ живота! 



радостнитъ коментарии, когато ни изне

нада друго разочарование; на вратата 

освенъ нашия грамаденъ ключъ, имаше и 

секретна брава, която не можахме да от

воримъ въпръки всичкитъ наследени и 

придобити изъ българскитъ планини ка

чества. 

Мечтитъ изгаснаха. Настроението с;v;

що. Но Янъ спаси положението: на 50----
60 метра една малка хижа, нъщо като 

с·тарата мусаленска, затрупана, се пода. 

ваше изъ снъга. Вратата отворена, в;v;. 

тре печка, одеяла, прибори, дърва. Спа

сени! Скоро замръзналитъ ни членове се 

раздвижиха, чаятъ засвири въ чайника и 

къмъ 8 часа настроението ни стигна вър
ха си. Янъ пъ шведски пъсни, ние съ 

доктора български, а тримата млади ба

варци - нъмски скиьорски. Всички бъх

ме вече на „ти", тъй обикновеното за тъ

зи, които се чувствуватъ еднакви хора 

тамъ горе. Навънъ валъше снъгъ, раз.

духванъ леко отъ вt,·търа, който презъ 

нощьта престана. 

Утриньта на 7 февруарий, опредъления 
за Цугшпице день, ни посрещна съ всич

ката прелесть на една слънчева, планин

ска зимна сутринь. 60.см .. овъ новъ ва

лежъ. На около 1 клм. долината свър 

шваше. Предъ насъ се издигаше една 

стена, а горе въ изгръващото слънце, 

свъ·тъше върха Платшпице. Кнорхюте 

тръбваше да е нъкmде подъ този върхъ. 

Имахме още 3 ч. пжть. Никога нъма да 

3абравя възторга на шведеца Янъ, който 

за пръвъ пжть виждаше такава долина, 

оградена съ настръхнали зжбери и вър

хове, високи надъ 2,800 м. Той бъше пър
виченъ въ радостьта си, скачаше и се 

търкаляше изъ снъга като дете. 

Слънцето ни поздрави вече на сръдата 

на тая импонираща стена, чийто наклонъ 

ни респектираше не толкова сега, въ мо

мента на качването, колкото съ предста

вата за слизането по нея. Гледката става

ше импозантна. НастръхналИТ'Б върхове 

свътъха на синьото небе, а долината още 

спъше въ утринната си дремка. Радость

та на всички бъ неописуема. И въ нея 

неусътно стигнахме Кнорхюте. Може би 

само 50 метра преди да влъземъ въ хи-
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жата, една закъснt,ла лавина се изсипа 

предъ носа ми. Объдвахме, любезно при

ети о·тъ пазачката г-жа Лаубъ. Следъ ка

то узнахме, че до Шнеефернерхаусъ е 

само два часа и че пжтьтъ не е труденъ 

(върв·вше се вече по платото), веднага 

тръгнахме. Ние тръбваше да б;v;демъ на 

върха! Пжтьтъ до Шнеефернерхаусъ -
единъ хотелъ, с·танция на електрическата 

желъзница на 2644 м., бъше великоле

пенъ, снъгътъ - ,,знаменитъ". 

Публиката въ този хотелъ ни сразн, 

Луди пари се харчъха тамъ. Нашитt. 

хлt,бчета съ шунка изгубиха самочув

ствието си всрt,дъ менюта·та по 8- 10 
марки. По.скоро на върха! 

Зимно време на Цугшпице се ходи 

само съ желt,зницата, защото поради 

опасностьта отъ лавини изкачването е 

забранено. И ние не се колебахме много 

·- тримата чужденци: доктора, азь и 

шведътъ - следъ 6 минути бt,хме на 

върха. 

Въ наша честь времето започна да се 

разваля, видимостьта бt, пострадала, а 

Еътърътъ свиръше не много насърдчи

телно. Традиционни снимки, кафе въ 

Мюнхенеръ хаусъ, най-високата построй

ка на Германия, писане картички. Слава 

Богу, честьта бt, спасена. Половинъ 

часъ нt,мъ възторгъ ни бt, отсжденъ 

горе. Видt,хъ и моя старъ познатъ, 

Гросглокнеръ, въ синевината на далечи

ната и му изпратихъ поздрава си по вt,

търа, който наново зашиба и ни прибра 

въ ваrончето на висящата желt,зю1чкз. 

Долу чак~ха нетърпеливо нашитt, r1ъм

ски приятели. Следъ бързо приrотовле 

ние на скитt,, за 10 минутм се спуснахме 
по вълшебния снt,гъ отново до хижата 

Кнорръ. 

Слънцето залt,зваше и б·в последвано 

стъ незабрвима вечерь всръдъ плзни,I
ски приятели. Д-ръ Ш. бt, предметъ qa 
особено внимание. Импонираше имъ не 

само съ умt,нието да кара ски, но и съ 

веселостьта и пt,снитt, си. 

Следниятъ день ни предстоеше изка
••ване до Шнеефернеркопфъ, 2938 м. Въ 

ранната утринь богатството на свt,тлинн, 

нюанси и финни смt,ни на освt,тление-



то, прехвръкващитt мъгли - всич~<о съ 

Еищо не отстжпваше на прелестьта от ь 

предната утринь. Бързо приготовление и 

нишката на 6-тt се заточи по Хоенъ 

Платъ. Времето до върха мина неусtт

но. Изкачили се горе съ скитt си, бtхме 

посрещнати съ жестокъ вtтъръ, Но 

гледката бъ божествена! Грамадно море 

с,тъ върхове, блъснали цtли въ снt.гь, и 

дълбоки, насtчени долини, ни заобика

ляха. 

Цtлитt, австрийски Алпи бtха предъ 

насъ. Отново видtхъ Гросrл.окнера, съ 

елеrант!1ата му контура и ясно очерта

ние на хоризонта. Преди 5 години въ не
го се Приключи единъ листъ отъ моя 

г.ланинарски животъ. Съ свидна тжrа и 

подrоненъ отъ вtтъра напущахъ сега 

този връхъ, който изглеждаше да при

ключва други листъ отъ сжщия жиsотъ. 

Едно стремrлво спускане по прекрас. 

ния снtrъ ни докара бързо отново до 

Шнеефернерхаусъ, ултра-модерната по

стройка всрtдъ планината. Никога не 

допускахъ, че цената на една супа ще 

v.ма такова значение за вкусовата и пре

ценка, но обективно казано супата бt 

добра. Цъли три часа се любувахме отъ 

терасата на хотела къмъ знаменития 

Хоеръ Платъ и Платшпице. Капризната 

игра на облацитъ и желанието имъ да 

се показватъ въ най-чудни форми и цв·в

тове, имаше нъщо общо съ фашинrа, 

който Се празднуваше днесъ и на :.2644 м. 

5-Iнъ, докторътъ и азъ мълчаливо съзер

цавахме. Впечатленията се предаваха 

безъ участието на съзнанието. 

Следъ четвъртчаоово спускане следъ 

обtдъ, отново се прибрахме въ „наша-

1 а" вече Кнорхюте. 

Последна вечерь. Мисъльта, че утре 

ще се връщаме ни rнетъше леко и ра

достьта отъ изживъното ставаше скри

та. Имаше нови гости и всичко мина ти

хо и въ размишление. 

Следната зарань, ,обаче, ни доказа, че 

и въ Алпитt се случва лошо време. Ду

хаше много силенъ въ·търъ, r.Уiсти мъ

гли лежаха неподвижни и валtше снtrъ. 

Къмъ обtдъ, когато бtхме решиш1 да 

тръrнемъ, излъзе буря. Всички съ на

прежение очаквахме часа на тръгването 

н споменътъ за стената подъ хижата бъ 

отново оживtлъ. Колко пжти падахме 

по тази стена до Анrерхюте не зная, но 

струва ми се, че Янъ и д.ръ Ш. ще си я 

спомнятъ добре. А тримата млади нtм. 

ски приятели бъха второ издание на по

sнатия въ областьта Кнехтъ Рупрехтъ. 

Следъ четиричасово спускане по Райн

тамъ, въ седемь чакахме бързия влакъ за 

Мюнхенъ, а въ 10 часа ::е чукахме съ 

Льовенброй (б. р. специална бира) въ 

бюфета на гарата и отпразднувахме на

шето ново приятелство. За да тръгне 

после всъки единъ изъ своя Шi'iТЬ. 

ОТЪ НЕВРОКОПЪ ДО ПОПОВОТО ЕЗЕРО 

ПЕТ. ПЕТРОВЪ 

Звънrенето на будилника бъ придру

жено отъ сутрешното пtене на рJ1-юбуд · 
ниrъ пtтли, презъ прозорцитt. се виж

даха усмихна'титъ главици на звсздитъ, 

въ дал~чината се очертаваше ве:шчествс

ниятъ и мраченъ силуетъ на Пирина, по 

който днеска тръбвзше да се юперимъ. 

На улицата се чуваше вече шумътъ 

отъ подкованитt обуща на друrарит·в 

туристи. На сборището, групата чака съ 

весели лица. 

Всички потеrлятъ разговорливо, но 

съ устремени погледи къмъ необятниТ'в 

хоризонти, чувствувайки още отъ сега 

ве,1ичиет,) на природата, въ чиито обя1'•1я 
ще б;у;датъ следъ нъколко часа. 

Пжтувансто до с. Брtзница, макаръ и 

въ равнината, представя интересъ: н1-

всъкжде се простиратъ тлъсти, хубавн 

пасища и кичести овощни градини, обси

пани съ сочни плодове. 

Ето и само110 селце Бръзница, населе

но отъ българо-мохамедани и христия

ни. Стари кжщици, потопени въ з·~лени. 
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на, прор'l;зано отъ бистъръ потокъ, въ 

който изобилствува тъй вкусната пла

нинска пъС'търва. Въ Брt.зница се снаб

дихме съ единъ катъръ, който ни осво

боди отъ носенето на раницитt.. Сега 

сме напълно готови за далечниятъ пжть, 

който ни предстои. 

Не следъ много, навлизаме въ сжщин

ския Пиринъ. Първитt. гори, които се 

нзпрt.чватъ, еж букови. Отъ рt.дки, тt. 

ставатъ 

нt.к;у;де 

все по-гжсти и гжсти, докато 

въ дълбокитt. пазви на пла-

нината се озовахме въ полумракъ, зао

биколени отъ букове. Свt.щообразни, 

стройни като млади невt.сти, тt. наисти

на оправдаватъ приказнитt. разкази за 

девственитt. лt.сове. Въ тt.хъ царува 

вt.чниятъ полумракъ и тишина, смуща. 

вана само отъ време на време отъ крt.

съка на нt.коя подгонена или изплашена 

птица. 

По-нагоре букътъ започва да отстжп

ва мt.сто на бора и елхата съ тt.хнитt. 

чудно хубави иглолистни снаги. Възду

хътъ е тъй приятно напоенъ отъ благо

уханниятъ ароматъ на бора, гърдитt. се 

разтварятъ, чувствува се вливанеrо на 

слизащата отъ просторитt. нова жизне

ность. Струи, непознати за тt.зи, които 

Ci'i'i далеко отъ тия омагьосани кжтове. 

Още по-нагоре борътъ започва да от

стжпва мt.сто на клекътъ, този опасенъ 

uбитатель на планината, който често 

убърква пжтя и смt.ткитt. на туриста. 

Сърдцата туптятъ все по-силно и по-

силно, чувствува 

цель, енергията 

престава. 

се отъ всички близката 

се удвоява, умората 

И изведнъжъ като съ магическа 

пръчка предъ насъ изниква построената 

и недовършена туристическа хижа, съ 

своята вълшебно х у б а в а околность. 

Сърдцето спира да тупти отъ чудната 

гледка: о·тъ една страна се разкриватъ 

стройни борове и страховити сипеи, а 

въ далечината легендарниятъ връхъ 

,,Момини двори", който съ своята вели

чественость и чудновата форма прико

вава погледа, държи зрителя nъ състоя

ние, което само величествената и стра

хоIJита природа ноже да предизвика. 
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Непосрt.дствено до „Момини двори" 

се издига могжщиятъ връхъ „Мънгъръ 

тепе" - третиятъ по височина въ Бъл

гария. 

Предъ самата хижа има прекрасна ес

тествена градина, съставена отъ храсти 

на туфи, между коиrо протичатъ пото

чета и се образуватъ езерца, обкичени 

отъ срамежливата водна лилия. 

Наистина, цt.лата тая гледка има аъ 

себе си нt.що приказно, нъмащо ра;эзо 

на себе си. 

В·J;чната тишнна на лt.сътъ тукъ се 

зам-t,стя отъ вt.чната пt.сень на вt.тъ

рътъ, които не дава миръ на високитt. 

борове, накацали по заобикалящит'l; хи

жата околни вър:,юве. 

Слсдъ кр,атка почивка и любуване на 

това вълшебно кжтче, групата съ нова 

енергия потегли къмъ „Поповото езеро". 

Едночасово катерене и минаване по

край многобройни езrра най.после ни 

открива прекрасното „Попово езеро", 

кое1 о с ъ своя·та огледално гладка по

върхнина и въздушна прозрачность съб

.1азнява посетителитt. да навлt.затъ въ 

нето, но уви, ледено студената вода ги 

спира и тt. оставатъ само съ желание

то си. 

Гледката става още по-интересна, ка

то се наблюдава езерото и останалитt. 

езерца, изкачвайки се на Мънгъръ-тепе. 

Езерата придобиватъ най-вълшебни цвt.

т<:ве, наблюдатслыъ забелязва постоян

ното минаване отъ ясно синь,о къмъ тъм

но синьо и зелени и други нюанси, глед

ка, наистина омайваща зрителя. 

Велико с въздействието на планин

скитъ висини. Духътъ се освобождава 

отъ всt.кидневисто, което тегне върху 

му, той тукъ с~ чувствува необятенъ, 

както обкржжаващата го природа. 

За нещастие, престояването вср·вдъ 

недрата на природа·та е мимоходно. И 

сега, следъ нt.колко дневно пребивание 

въ нейнитt. красоти, ние отново трtбва

шо да се намt.римъ всрt.дъ монотонното 

всtкидневие и да се примиримъ съ за

душната атмосфера на града. До след

ващия праздникъ всрt.дъ Пирина! 
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ЗАБРАВЕНЪ, НО НЕ ИЗОСТ АВЕНЪ КРАЙ 
t СОФИЙСКИ СТЕФАНЪ 

Хубава и богата е нашата ;)•)д;1на. 

Всичко, което дава на живота 6Ji aroдe11-

c I вне и възкриля духътъ му \ , ъ~i" чер
тозитъ на красивото и в'!,чното, ,: 3обш1-
н~, J1сжи въ недрата и въ внсинит-t на 

р с,зновидаата, плодоносна н пре . 1•сстня 

fi1,ю · щ.Jска земя . Отъ съперника на 

С >,шмпъ -- дивната Мусалла, оп, чаров

нитъ сродници на Алпийскнт-1, 1шк•1 и 

.~едници Пиринскитъ бълос11ъжни 

върхове, отъ свътилището на всебъдгi!р

скитt копнежи, завети и идсаJIИ - в е,7!и

честв\сна Рила, отъ необозримитъ, нее,

писуеми и тайнствени Родопски гиздс1ви 

в ,·риги на доJшни, поля, гори и плани,ш, 

отъ чутовния Балканъ, ог~1ище нэ ,'1е1 ен

дарнитъ ?.постоли на свободата, сли3а1·1-

ки къмъ тихитъ бръгове на .бълия ,Jу

ы.въ, къмъ ВЪЛНОJIОМИТ'Б на ЧРрНО море, 

къмъ плодови1 ата Тракийска равнина, 

оросена съ кървавитt. с ьлзи на Марица. 

огр·вна отъ пожарища ra на J11отата б "JP · 
ба аа свободата, съ ,н111-сюблимни11, 

.-къртвоприношения отъ нстuрическит1·. 

Родопски и Сръдного рс1,.н селища, съ 

мощенъ полетъ къмъ лазурнитt J:3QДИ н .1 

Егея, гдето мълчаJIИВО се ю,шятъ на

деждитt. и мРчтитъ на въковенъ блtнъ 

и презъ него къмъ цвътята на тихия 

Вардаръ _ .. БЪJ1rария е рай земя. Подъ 

нейното красиво и благословено небе 

само радость и възходъ трtбва да цъв

ти. Нейната фJюра и фауна еж нtщо из

ключително подъ всеобщия покривъ на 

човtшкия животъ - небето. Затова тя 

е би.1Jа и не престава да бжде обектъ на 

завистливи погледи и вражески нападе

ния. Но печалното не е тамъ, че Бълга

рия има външни врагове, това е въ есте

ството на нtщата съставляващи всъка 

национална и държавна лътопись, а въ 

това, че по думитъ на великия национа

;~енъ поетъ Вазова: ,,Мнозинството на 

българскитъ синове, сякашъ еж чужден

ци за родната страна". Печалн<J, но 

фактъ: въ нашитt книги, списания и 

вестници по-маJ1ко се ~:овори за минало-

то, н 2стоящето и бждсщето на българ
ската сждба, по-малко се изнасятъ на 

показъ многобройнитъ бъ:1гарски кжто

ве дишащи съ мощь на свътла история, 

на п:1енителна хубость и на картини отъ 

трудъ, грижи и жертви за напредъкъ и 

съвършенство. Да бждемъ откров ени. 

Ако нровидението не 6-r,ше ни изпрати

.чо веJiикиятъ ху дожникъ на звучната и 

сочна българска речь, на необозримитъ 

великани отъ пленителната и вълшебна 

българска природа, ако въ стихията на 

Базовия гений не се оrледватъ неопи

суемитъ красоти на българскитъ поля и 

гори, долини и баJ1кани, тi'i'irи и неволи, 

копнежи и идеали и не се отразява цt

J1ата върволица на всебългарското би

тие, както въ естеството ·на земята, тъй 

и въ екстаза на душата, уви, ние децата 

на България, нtмаше да я знаемъ и да 

се наслаждаваме отъ това вдъхновено и 

свещено очарование, което щедро ни да

рява музата на Вазова, презъ която вли

заме въ обширния храмъ на вел;1ката 

татковина ... 
Слава Богу! По стжпкитъ на този ве

ликъ български народенъ поетъ - Ва

зова и по заветитъ и любовьта къмъ 

роднитъ планини на безвреме загинаJшя 

български щастливецъ Алеко Кон

стантиновъ, една избрана родолюбива 

часть отъ българско·то гражданство съ 

жарь въ душата и сърдцето вдига зна-

1v;ето . на любовьта къмъ родната земя, 

пъе хnмна на нейнитt красоти и усилено 

свива rнtзда въ равнини и висини за по

чивка и полетъ на българския туристъ, 

на любителя на всемоrжщето величие, 

тъй щедро разJiяно по цълата наша род· 

на земя! 

Ние горещо бJ1агославяме, съ най-въз

торжени пожелания, българското тури

стическо дtло. Нека то да живъе, да ра

сте и цъвти на въчни времена като буд. 

на стража на българската земя и на 

българската душа • . . 
Казахме въ началото, че ще гово-
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римъ за единъ забравенъ, но не изост::1-

венъ край. Кой е той? Отъ цtлия об

разъ на нашата миловидна и благосло. 

вена красива страна, най.малко е поз. 

натъ Родопския колосъ, тая величестве

на Вбрига на планини и долин..r, която 

единствена подъ небето е заслужила 

да бжде люлката на чаровния Орфей. 

Преди години, когато слана не бtше 

обсипала nъ.:1рзстьта на живота ни и ко

гато Родопитt стояха, катс будна стра

жа на всебългарскитt копнежи и идеа

ш1, въ времето на нашето студентство, 

дош.11и отъ далечни страни въ родната 

земя, ние имахме рtдко удоволствие да 

срtщнемъ въ сърдцевината на Родопитt 

:11обители на природата - туристи и го

л·вми авторитети на научнитt дисципли

ни въ об,11астьта на географията и исто

рията, на археологията и геологията, на 

ботаниката и зоологията, както и на 

фо.11ю1ора и филологията на безбрежния 

планински Родопски океанъ, истински 

Jiабиринтъ на красоти, богатства и тай

ни . . . Tt всички бъха чужденци, тъ 

пс,зн2ваха не само Еяропа, но почти и 

цi-;,JJия св·втъ. Изкачили се на вълшебния 

Р.1, централнитt Родопи несбозримъ rре

бенъ нареченъ: Широко-Лжшки I<зр

лъкъ, отъ върховетt на който при ран 

ни зори окото се любува на лазурнитг, 

Еи·йски вод:.~ и благоговейно се унася въ 

снещенитt трептения и възвишени си. 

луети на Атонския полуостровъ, тt всич

ки, сякашъ сваляйки шапка предъ аео

бятния куполъ на необозримия Божий 

храмъ - небето и земята - гледани и 

съзерцавани отъ простора на нсобезпо 

кояванитt сам()тници - върхове, сва ,ш

ха шапка и колъничиха предъ Твпреца 

на ъс~:.11ената и казаха велегласно и е11-и

но4ушно: ,,Какъвъ рtдъкъ брилянrъ 

Есгъ е турилъ въ вiшецътъ на бълrар

скитt гори и планини, въ лиц.:rо на вt>

,11у.чествения Широко-Лжшки Карлъ,,ъ -
тая ръдка по хубостъ и богата по зеле

нина, незамънима по безкрайни простори 

и величествена въ мечтания планина! 

Знаете ли що значи Перликъ, и,1и ll!и

леста Чука, отъ гдето вие обхващате 

Бi;,11оморието, Боздаrъ и Пиринъ, Ри,1а и 
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Бn.111,ана? Ако не знаете, елате и вижте. 

Това е най-красивиятъ юr;тъ отъ краси

витt юr1.тове на родната земя, макаръ и 

забравенъ, но не изоставенъ . . . Въ не
говитt пазви, на височина повече отъ 

2000 метра, прочутата въ лиризъмъ и rе
роизъмъ мtстность Мизаръ.Гидикъ, где-. 

то на всtка стжпка се изпрtчватъ ле

генди и фантоми, хвърковати безспиръ 

прозрения въ безбръжнитъ простори, 

бълrарскиятъ туристъ ца Широка-Лжка, 

съ любовьта на щастливеца на бъ.лrар

скитt туристи, е построилъ прилична, 

бихме казали и твърде сгодна и удобна 

хижа подслонъ за вt.рнитъ деца на ро

дината и за истинскитt. любители на 

нейнитt красоти ... 

Тукъ, въ тия най-сгодни кжтове на 

видимо и невидимо величие, нашиятъ 

духъ ще срещне могжщество'I'о на раз

нородната и въ всtко о·тношение бога. 

та природа, която отражава всичката ис. 

\f'Орическа мощь на вtковетt, презъ 

които се е люлtела ыечтата за единна, 

културна, стопанска благоденствуваща и 

духовно издигната БъJirария . 
Тайнствената тишина на неописуемия 

Родопски масивъ, въ неrовитt сказания 

и безброй легенди, въ неrовитt приJiиви 

и отJiиви на осъзната и дъJiова любовь 

предъ олтаря на църквата и о'течество

то, вие ще почувствувате блаrосJiовение

то на мt'i'iченика Патриарха Ефтимия и ге

роитt-мжченици светци, загинали съ не

го и подиръ него за вt.ра и родъ и отъ 

горделивия ос·таналъ безъ съперникъ 

Карлъкъ, виждайки свещената Атонска 

гора, неволно ще се огледате въ скри

жалитt на Паисия Хилендареца и повече 

нtма да се срамувате да бждете българи 

и повече нtма да останете равнодУшни 

предъ тия, които еж чужденци за родна

та земя и душа. 

Нека възда)(еМъ похваJiа, честь и на

сърдчение на малкия, но пJiодовитъ квасъ 

на туристическия блtнъ свилъ своето 

rнtздо и въ Широко-Лжшката българ

ска челядь, за да магнетизира opJiитt на 

България, къмъ нейнитt красиви върхо

ве и нейнитt пълни съ очарование омай. 

ни и благодатни простори . . . 



ЧОВоКЪТЪ И ПЛАНИНАТА 

ст. поповъ 

Голtмо·то развитие на туризма и пла

нинарството, ос,обено следъ войната въ 

Бъ,1rария - и не само у насъ, но и въ 

друrитt, страни - даде на мнозина по

водъ да заrоворятъ за демократиз-1ране 

на това особено и странно влtчение на 

човt,ка къмъ планинския свtтъ, съ кое

то преди това се отличавах;~ само мал

цина представители на дух о в ни я ни 

елитъ. 

Фактически българинътъ никога не 

е изгубвалъ връзката съ своитt плани

ни, но въ сжщность специалното отно

шение на човtка къмъ планината, ко

гато той отива при нея подбужданъ 

отъ изключително духовенъ интересъ, 

започна да се разширява като обще

ствена проява действително въ rодини

тt следъ войната. 

Наистина, план.1нскиятъ миръ пре

стана да бжде обетована земя за мал

цината избраници, способни на по-вис

ши духовни преживявания, а разтвори 

широко вратитt си. за всички, които -
послушни къмъ най-разностраннитt па

тици на своята дУша - се запжтиха 

ЕЪМъ този чу денъ свtтъ на видения и 

красота. Поддържаното на едно високо 

дотогава ниво сближение между чоntка 

и планината се обърна въ масова проя

ва, въ която единицата загуби както 

ориrиналностьта на своитt, лични осно

вания и стимули, на своитt инднвидУал

ни преживявания, така и чисто простран

ствената самотность на своитt, душевни 

настроения. Планината престана да бж

де единъ свtтъ за себе си, въ който 

иматъ достжпъ малцина избраници, а бt 

включена въ обикновената - даже и 

спортна - обстановка на цtлото обще

ство. 

Въ този процесъ на демократизира

не планинарската идея, обаче, стана ед

на промtна, която скоро ни обърна не 

само вниманието, но която хвърли въ 

истинска 1ревога всички обречени на 

планинска1а религия: въ потока отъ хо-

ра, който нахлу въ планинитt, мtро

давно стана настроението и разбирането 

именно на масата, която сведе цtлото 

си преживяване въ планината до физио-

логическото влияние на слънчеви rt, 
лжчи и високопланинския въздУхъ и до 

простото недtлно удоволствие, криещо 

се въ промtната на обстановката. 

Какво имаме да кажемъ ние, планина

ритt, по поводъ на този очевиденъ за 

всtкиrо процесъ, който - откжсвайки 

се отъ всtка основа на планинарската 

етика и естетика - и признавайки само 

грубото лично удоволствие, отиде до 

тамъ, че отрече и смисъла на туристи

ческата организация? Нима т. н. неорrа

низиранъ туризъмъ, който заплашител

но и просташки се шири изъ всички

тt наши планини, нtма въ основата си 

именно примитивното и невежа отноше

ние къмъ планинитt, сведено до гра

мофонни компании и фриволенъ маска

радъ? 

Ние никога не ще можемъ достатъч

но силно да протестираме противъ об

стоятелството, че демократизирането на 

планинарството - противъ което като 

явление никога не бихме могли да има

ме нtщо противъ - въ сжщность се 

изроди въ една безмшюстна и просташ

ка профанация на ония съкровени стре

межи и надежди, които образуватъ ис

тинскиятъ и дълбокъ фонъ, върху кой

то цъвтятъ най-възвишенитt трепети на 

нашата душа въ планината. 

И ние никога нtма да се съгласимъ, че 

численото развитие на планинарството 

значи напредъкъ, ако то е съпроводено 

съ подобно обезценяване на неговит-в 

основни стимули, и се обръща въ празд

ния навикъ на единъ недtленъ . спортъ, 
на когото за убедителность се изброя

ватъ ползитt. 
Не пDинизяването на планинската ре

лигия сме искали ние въ желанието си 

да приобщимъ повече хора къмъ свtта 

fla планинитt, а издигането именно на 
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тъзи хора до висшата красота и хармо

ния на единъ свътъ, доскоро притежа

ние на маJщина, изм ькването имъ изъ 

условностьта и нивото на безсъдържа

телния ежедневенъ животъ и издигане

то имъ до единъ по-високъ и обширенъ 

кржгозоръ. 

И затова въпроситъ за значението на 

планинарството като идея, за сжщность

та на отношенията между човъка и плн

нината и нейното въздействие върху не

го, както и проблема за съзнанието на 

самитъ п.1анинари за насъ винаги ще 

бждат'l? въпроси, които ще разглеждаме 

вънъ отъ баналностьта на убеждава

щата полезность и очебиещата прюп

ность на просташкото разнообразие, а 

само въ кржга на една по-висша про

блематика, която единствено може да 

върна човъка къмъ неговото божестве

но начало и предназначение въ свtта 

на земната красота. 

Та какво друго бихме могJIИ да прати. 

вопоставимъ на неорганизирания тури

зъмъ като масова проява, която петни 

въ сжщность самитъ планини, ако не 

вжтрешната стойность на самата идея на 

IIJJанинарството ИJIИ по-високия уро

венъ на самия планинарь, ако не по

висшето отношение на човtка къмъ не

говия планински животъ, изтъкнато 

като върховна духовна ценность? Нима 

не знаемъ ние до кжде ни доведе хлъз

гавата плоскость на материалнитt ползи 

и облаги, върху която искахме да поста

вимъ цtлата привлtкателность и сю

гестивность на нашата идея и нашата 

организация - до хленченето за х

процентни намаления по БДЖ ИJIИ до 

пrедимствата на намалената хижна 

такса! 

Не, срещу това убоrо разбиране и 

тълкуване на собствената ни планинска 

u·вра ние сме длъжни да надигне~1Ъ 

гласъ на протестъ и високо да издиг

немъ истинската вжтрешна ценность на 

планинарството, което единствено може 

да призове нtкого къмъ съвtстна служ

ба предъ ш1анинскитt олтари. 

Азъ знамъ предварително критиката, 

която ще породнтъ тъзи и следващитt 
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r,едопе. Критика, която - забеле,ке1е! -
иска точно безкритичность въ отноше

нинта на човtка и ш1анината и за която 

е достатъченъ простия фактъ на налич

ни хора, които отдt.'!ятъ часть отъ по-

чивката сн, за да се 

природнит·в красоти" 

„наслаждаватъ на 

или се погрижатъ 

за тtлесното си здраве, хора, които по

дарявайки времето си на планината 

разбира се, за собствено удоволствие 

считатъ, че и правятъ благодеяние. 

„Какво искате повече 

хората мирно и тихо 

отъ това че 

' (да бtше така!) 

си отиватъ въ планината и тамъ асtки 

намира каквото търси - отмора, здравt, 

(Jодрость, радость" казва тази критика, 

. ,,оставете всtкакви проблеми и въпроси 
за по-дълбоки и отговорни отношения 

настрана, избtгвайте всичко, което мо

же да смути доволството на посетите;~я 

и да го направи човtкъ на духовната 

несигурность и страдания. Има на този 

свtтъ планини, има и хора. 

Нека сме доволни, че тt ни слушатъ 

да · отиватъ въ планинит-1, и тамъ пре-
1,арватъ свободното си време. Всичко 

друго е съчинение, илюзия и изкуствено 

създаване на проблеми тамъ, кждето 

всичко си е ясно~ 

Така говорятъ хората, за които нико

га трагичниятъ отъ в-1,кове за чов-1,че

ството въпросъ „защо" не с~ е сложилъ 

съ всичката тяжесть на една мmчител

на загадка, които никога не еж търсили, 

за да нам-1,рятъ и никога не еж жертвали 

праздното спокойствие на духа си, за да 

изминатъ пжтя на страданието къмъ 

"райното тържество на чов-1,шкия духъ. 

Да, хората лишени отъ вс-1,какво въоду

шевление, хората на програмата, на на

вика, за които всичко шштко е ясно и 

всичко ясно е плитко, за които вс-1,ки 

въпросъ, който настоява за отговоръ е 

излишенъ и вреденъ и които 11редпочи

татъ незнанието предъ мжката на позна

ващето търсене. За т-1,хъ и животътъ 

r.ъ планината е едно обикновено проти

чане на време, свързано съ най-банални

тt, и лесни преживявания. 

Но за всички насъ, за които плани

нарството не е недtлната порция по-



чивка и отмора, а стръмния въздохъ 

къмъ едно друго съзнание, при стреме

жа къмъ което ние безстрашно поемаме 

всъки рискъ на питането, за насъ, кои

то въ планинарството виждаме по-скоро 

едно предопредъление, отколкото единъ 

безотговоренъ изборъ на удоволствие, 

за насъ въпросътъ за сжщностьта на 

нашия вроденъ и подсъзнателенъ стре

межъ къмъ чертозит·в на планинското 

царство се слага съ една повеля, която 

ни кара - ако искаме да пренесемъ жи

вота си въ областьта на съзнанието и 

познанието - да потърсимъ и намъ

римъ по-висшата истина и по-дълбокия 

СМИСЪЛЪ, Т'ВЗИ, КОИТО 

достоенъ за неговото 

на земята. 

правятъ човъка 

предопред·вление 

Нашиятъ търсещъ погл~дъ иска да 

се задоволи не само съ виждането ба

гритъ на единъ планински пейсажъ и да 

ги отнесе като скжпо видение, което 

времето когато и да е ще покрие съ 

саждитъ на забравата - не, той иска да 

проникне въ тъхната С<1,щность ка1'о 

частица отъ цълия планински свътъ и 

да ни разкрие u·влия неговъ смисълъ и 

эначението м~· за нашия животъ. за да 

се прибJ!ИЖИМЪ и по този Шi'iTb до оно

ва върховно познание, което единстве

но дава висше доволство и безсмъртие, 

онова познание, което действително из

дига човъка до желаната духовна ви

сота. 

Ние искаме да знаемъ защо отиваме 

въ ш1анината и следваме тайнствения: 

потикъ на вжтрешния ни гласъ, какво 

намираме тамъ и кое ни кара да ск;у;са

ме съ обикновената условность на нашия 

ежедневенъ животъ и да се обричаме на 
ПiУiТЯ къмъ ВИСИНИ1''В и даJIИ действител

но този п11'iть ни извежда и къмъ по-

високи духовни висини или 

само Х-картографически 

ни изкачва 

метри надъ 

земното равнище. И тогава може би ние 

щ~ откриемъ единъ другъ, по-висшъ 

смисъJ1ъ не само на нашит-в дни въ пла

нината, но въобще на нашето би1'ие. 

Не се ли крие, обаче, въ причинип 

и обяснението на първоначално релеви

рания отъ насъ фактъ за широкото 

разпространение СJ1едъ войната на пла

нинарството часть отъ готовия отrо

воръ на тази редица въпроси? 

Не с ли възможно, щото условията 

на самия животъ, тъй както се сложиха 

слсдъ войната за всички ни да еж на

правиJiи пJiанината неизбъжна сцена за 

изнасяне на една дъJiбока човъшка дра

щ1, която увJiича и потърсва еднакво 

п;лно всички ни? 

ИзrJiежда, че отношение,о между чо-

1;ъка и планината се е пром·внило П,J ви

l!а на 1.:амия човъкъ и че причината за 

·: ази промъ:-~а се крие дъJ1боко въ измъ

нената обстановка на нашия животъ, ко

ято изтика ш1анината на преденъ ш1анъ. 

Не б~1хме ли желаJiи, прочее, да раз

IJ1едаме веднажъ отношенията на човъ

r:а къмъ ПJiанината подъ аспекта на то

зи новъ животъ, на който ние всички 

станахме невоJiни посJiедователи и вър 

ху който планината изглежда е добила 

едно ново влияние и значение? 

Въпросътъ за сжщностьта на план;.~

нарството, за истината въ отношения ra 
на човъка къмъ ш1анинитъ предполага 

:1ве понятия, които тръбва да ни бждатъ 

по-отдълно ясни и които тръбна да по

знаваме поед:1нично, ако искаме съ си

гурность да навлеземъ въ загадката на 

'!"Вхнитъ взаимоотношения. 

Въ планинарството има два еJ1емента: 

човъкъ и планина. Има може би и тре

ти: С11'iдба·та, надъ която човъкъ никога 

не е станаJiъ владетель. Но тоз;,~ еле

ментъ - за да не увеличаваме и безъ 

това голъмия баласть на спорното - за. 

сега ще изключимъ отъ нашето разглеж

дане. 

Не тука е мъстото да се занимаваме 

съ проблема за човъка, като явление, за 

неговия произходъ и задача, за негово. 

то предопредъJiение и завещание, съ ко

ето той е обремененъ отъ въковетъ на 

неговитъ предтечи, нито пъкъ въпросътъ 

за неговото мъсто въ цъJiзта система на 

всемира: първично или допълнително. 

Ние ще оставимъ като твърде дъл

бокъ и неподходящъ за ра'11КИТ'В на по

добна беседа и проблема за нашето съ-
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знание: дали то предхожда материалния 

свt.тъ и той израства едва въ и чрезъ 

него или пъкъ то о·ткрива и подрежда 

единъ сжществуващъ мимо него свtтъ. 

Ние ще вземемъ човtка, както го по

знаваме и както се чувстваме всички ние: 

може би не центъръ на цtлия космосъ, 

но все пакъ центъръ на единъ свtтъ 

отъ мисли и обекти около себе си, спрt

мо които той е опредtлилъ отношения

та си. 

Нашиятъ въпросъ, който единствено 

трtбва да ни занимава, впрочемъ, е: 

какъ вижда сега именно този човtкъ 

партньора на своя планински животъ -
планината? Какво мtсто заема тя въ на-

111итt представи днесъ и . какъ си я ми

слимъ ние въ момента, когато я включ

ваме въ кржга на нашия свtтъ и тя ста

ва притежание на нашата мисъль и на

шия духовенъ кржгозоръ? 

Планинарската литература е осt.яна 

изобилно съ загатвания и мисловни фраг. 

менти по този голtмъ въпросъ и тt мо. 

гатъ да се намtрятъ въ всtки опитъ да 

се опише нtкое посещение и прежив·t.

вание въ планината. Даже и сведена по

следната като обстановка, въ която про

тича единъ чуждъ на нея живо·тъ, все 

пакъ третиращиятъ я човtшки умъ я 

рисува по единъ опредtленъ начинъ, 

,1тговарящъ на вжтрешнитt разбиран:.~я 

и представи на този, койт,о я гледа съ 

опредtлени очи. 

Като оставимъ разкази отъ рода на 

тъзи, за които презъ ц·t.лия животъ :аъ 

планина.та всичко се свежда до това, 

какво ,е е случило съ самия човtкъ, 

който - ,,за зла честь" - се е намt

рилъ въ планината, кжде се е почувст

валъ уморенъ и кжде гладенъ, кжде е 

дотежала раницата му и кжде е избър

салъ потьта си, кжде е било леко и к.У.де 

тежко на душата му, въ колко часа е 

тръгналъ и въ колко е пристигналъ и 

кого е срещналъ изъ пжтя си, кога е за

духалъ вtтърътъ и кога е спрtлъ и пр. 

и пр.; като оставимъ настрана и онtзи, 

които посвещаватъ цtлия си престой 

въ планината на сухата и бездушна на 
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ука и за които намирането на нtкой рt.

дъкъ камъкъ два метра подъ върха 

прави отиването на самия връхъ вече 

излишно, ние ще о·ткриемъ въ всtки 

с,питъ да се обхване и предаде мислов

но планинския свtтъ една опредtлена 

utлостна представа за планината, про

диктув'ана отъ- схващането въобще за 
свt.та. 

И действително, какъ ние виждаме пла

нината зависи изключително отъ това, 

какъ ние си представляваме въобще свt. 

та. Нашата представа за планинския 

свtтъ е само една консеквентна частица 

отъ общата ни представа за свt.та из. 

общо. 

Азъ говоря разбира се отъ името на 

тt.зи, които еж си задали задачата да 

иматъ въобще едно единно разбиране и 

схващане на цt.1шя одухотворенъ свtтъ, 

отъ името на тtзи, които иматъ опредt

ленъ мирогледъ, когото прилагатъ по

следовно къмъ всички явления на чов·t.

щкото и зе?vшо битие и които иматъ ед

но едничко цtлостно обяснение за жи

вота на тази земя. А не заради тt.зи, 

които скачатъ при различни случаи отъ 

налучкване къмъ мигновенно прозрtн<1е, 

за да изгубятъ после въ мъглата на соб

ствената си мисловна дезориентиранос rь 

нишката . на това прозрtние и потънатъ 
въ тъмнината на незнанието. 

Ние не бихме мог,'!и да кажемъ, че 

живtемъ съзнателно, ако въ нашето съ

знание не се включва едно единно и цt.

лостно разбиране на цtлата вселена, отъ 

което консеквентно да теглимъ заклю

чение за всички позна.ти ни и непознати 

пвления и съ помощьта на което да за

доволимъ нашия интересъ, (присжщъ на 

всtко мислещо сжщество), къмъ тайни

тt на всемира и проникване до една -
макаръ и относителна - истина. Нека да 

предоставимъ на други да търсятъ и на

миратъ тази истина въ областьта на на

учнитt явления, въ тази на емиричното 

и експеримента.лно познание, както и въ 

областьта било на висшитt духовни про

яви: религия или изкуство или пъкъ на 

политическитt, стопански и социални от

ношения. Ние ще се задоволимъ да из. 



диrнемъ една малка и скромна сис'тема 

отъ вааимозависящи и взаимодоказващи 

се понятия и представи само по отноше

ние на това, 1юето засяга планинския 

свt.тъ и проявитt. на човt.ка въ него. 

А тука именно планинарьтъ не е оста

наJ1ъ слепецъ. Съ своитt. физически и 

духовни очи той вижда и прсживt.ва 

планината, той си създава Ra нея единъ 
образъ и едно обяснение и неговата ми

съль изработва едно понятие, съ ~<оет,о 

занапредъ той се мжчи да даде едно за

доволяващо го съдържание на своя жи

вотъ. За всt.киrо отъ насъ планината 

.значи нi;що: дали простъ теренъ за про

ява на най-блаrороднитt. ни качества п 

дос1·ойнства, дали единъ затворенъ за 

себе си свt.тъ на красота и съвършенна 

хармония, дали единъ символъ на нt.ка

къвъ скритъ свt.тъ 1:1ли най-после про

стата, невъодушевена материя, която са

мо задоволява любопитството ни, дали 

частица отъ една душа на всемира или 

жилище на забравенитв богове - все 

едно е: но ние си представляваме плани

ната ка'l'о една завършена цt.лость, коя

то по ~динъ или друrъ начинъ се мж

чимъ да разберемъ, да обикнемъ и да се 

приобщимъ къмъ нея и къмъ страннитt, 

закони на ·нейното сжществуване. 

Достатъчно е напримt.ръ да разrъ

немъ само миналата годишнина на на

шето списание, за да откри,емъ всичкитt, 

разновидности на картинитt., които чо

вt.къ има за планината. 

,,Най-трезво'то" схващане за планина

та ни даватъ Павелъ Делирадевъ и д-ръ 

Ь. Ковачевски, чиито мненю1 еж почти 

идентични. Първиятъ характеризира пла

нинарската задача като тежка и мжчно 

постижима; нейнитt. корени лежатъ аъ 

суровата борба съ природата, въ лицето 

на най-смt.литt. й творения (стр. 24) и 

поставя значи ударението върху самия 

човtкъ, за когото планината е единъ 

суровъ мзтериаленъ противникъ. ,,Пла

нr1нитв" казва той на следващата стра

ница, ,,еж не,обятно поле и за научна ра

бота, и за практически постижения, и за 
художествено и поетично творчество, и 

за възвишени радости и приятна отмо-

ра". Делирадевъ е далечъ отъ всt.какви 

видени·я и символи, отъ всt.какъвъ еле
ментъ на спиритуализмъ. На сжщата пло 

скость развива и Ковачевски своето раз

бирание за планината. ,,Планинарьтъ 

(стр. 67) се характеризира съ наученъ 

интересъ, укрепяване на тt.лото и преди 

всичко духовно ,освежаване чрезъ лю

бовьта къмъ природата и радостьта отъ 

завладяването й". 

Типиченъ примt.ръ на отношение, ко

ето вижда въ планината единъ одухо

творенъ св-1,тъ съ своя душа, воля, про

яви и личность ни дава М. Борова, за 

която планината е „горда и студена'' 

(стр. 54) ,,великанътъ гордо се присми

ва" (стр. 56) или о·тдt.лнитt, върхове еж 

братя - единъ антропоморфизмъ, свой

ственъ на всички планинари. Ако въ то

зи планински свt.тъ човt.къ търси ca:vio 
радостьта и тя е канавата на неrовитt. 

душевни преживt.вания, ние ще полу

чимъ картината, която описаниятъ ал

пийски авторъ Францъ Ниберлъ (стр. 

320) ни рисува за планината. 
За планината, като единъ отдt.ленъ 

св-1,тъ за себе си, ни разказватъ Д. Пан

телеевъ (стр. 125 - ,,единъ новъ и не

познатъ свt.тъ, съ свой животъ, съ свои 

закони, съ своя сурова и дива красота, 

като обектъ за научни и стопански из

следвания, като естественъ пиедесталъ за 

съзерцание на божествено'l'о начало на 

миросъздание·то"), както и Л. Телчаровъ 

(стр. 210) за когото планината действа 

съ своя цt.локупенъ образъ и е все пакъ 

обектъ за дейносrьта на планинаря. 

На единъ другъ край - този на без

душния материализъмъ, е д-ръ Ем. Ша. 

ранковъ, за кoro'l'o планината е "единъ 

кжсъ отъ тt.л,ото на цt,лата природа", 

която за човt.ка е само срt.да (стр. 68). 
Планината е н-1,ма, безразлична, чуж11;а 

на човt.шкото страдание. Тя не съща, 

не желае, тя не знае. ,,Тя и не може". 

Макаръ че сжщиятъ на стр. 209 - тео

ре·тизирайки стига до заключение

то, че за планинарьтъ плаwшата е сим

волъ, въ който той се мжчи да ДОЛОВИ 

едно висше откро~;ение. 

Единъ възвишенъ сантииенrализъ\IЪ, 
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който иска красотата и план•1нския 

свътъ да бжде чувстванъ, Jiъxa :>Тъ 

„Писма отъ планината" (стр. 14, 102 и 

338). Тук1 рационализма бива съзнател

но отр ·~ ченъ, като неrоденъ да достави 

нстннското преживъване и разбиране на 

nлhнината. 

Ив. Ивановъ ни представя планината 

к~:то единъ завършенъ и пъленъ съ Bi'ri-

1 решен ь смисъль и красота символъ, 

пред1-, когото само тръбва да се блаrо

rовъе (стр. 189). ,,Всъка чупка по зжбе

ритt. е единъ новъ въпросъ" ИJiи „тръб

ва много пжти да го споходите, да из

купите свободата си отъ неговия гнеrъ 

и достойно да се възмоrннте до величи

ето му" - пжтьтъ на една символика, 

която води неизбt.жно къмъ пантеиз:v~ъ. 

Не далечъ отъ това разбиране, споредъ 

което планината израства едва 

очитъ на човъка, ни дава и Х. 

чрезъ 

Пфачпъ 

(стр . 135), който слага тяжестьта повече 

върху естетическата страна на това въз

могване. Чистъ естетизмъ, обаче лъха у 

Ото А:v~пфереръ (стр. 220). ,,Често нъкое 

мt.сто въ гората е така освътено отъ 

проникващата свътлина, че човъкъ би 

тръбвало да коJ1еничи ИJIИ прист1,ш;~ съ 

умиление". 

Единъ съзнатеJ1енъ и идеолоrиченъ 

спиритуализмъ, въ който има гол·вма до

за и пантеизмъ, ни дава д-ръ Поп-ива

новъ - ,,Духътъ на планинарстаоrо'' 

(стр. 172). Той поставя картината на пла
нината върху плоскостьта на субектив

ното душевно богатство и ш1ед;,~ра за 

възl{ресение душата на все:,.,~ира та .',о!Ъ 

,,кждето днесъ всичко е сведено до без

душнитъ закони на материята". 

Като оставимъ настрана мист;~циз-

мътъ на Ламмеръ и О. Е. Майеръ, кои

то с;,,; цитирани чужди автори, тука ще 

споменемъ само становището и на пищу

щиятъ тt.зн редове, който открито под-

чертава романтичната страна на нашата 

картина за планината. (,,Не сензация 

търси той въ планината, а святото мt.

сто за своята най-съкровена молитва . . . 
- стр. 214), както и достигащия чрезъ 

символиката на планината до насъ идеа

лизмъ (,,Върхътъ - това е последния 

отговоръ, който земята смогва да даде 

на безкрая и достигналъ неговото чело, 

11Jiанинецътъ обсебва този отговоръ за 

себе си" - 214), поставенъ въ служба на 
една крайна мистика. (,,Планинецътъ ... 
търси да достигне духовното „отвъдъ" 

образътъ на което за него е планинския 

свътъ", 215). Това личи и отъ статията 

,.Планинитt. на България" (кн. 7), въ коя
то се чете: ,,За цt.лостното проникване 

RЪ долинитt. на бълrарскитt. планини и 

светящитt. тронове на тt.хнитъ върхове 

се иска сърдцето и погледа на планина

ря, който ги схваща и разбира едновре

менно н като простъ обектъ или като 

,1еrенда за времеrо, и като символъ на 

стремежа къмъ истинския животъ" (стр. 

232). 
Така горе-долу само едногодишното 

наше литературно творчество въ връзка 

съ планината е зачекнало всички видове 

отношения и картини, които човt.кътъ 

може да има за планината. 

н~ коя отъ всички ТБЗИ различни 

представи за планината впрочемъ е най

правата и най-върната? Кой отъ нась е 

успt.лъ наистина да проникн~ въ загад

ката на нейната мистерия и да навл t.ie 
ьъ гънкитt. на нейнитt. свръхчов·вш,<и 

повели? 

Да направимъ този опитъ, опита .].а 

установимъ истинат::~ за планината и мо

же би тя тvr.ша ще възкръсне пр~дъ 

Еашия взоръ още по-величава, по-сияй

на и по-мощна, не само въ своитt. фи

зични размt.ри, но и съ ценностьта на 

своята скрита идея. (Следва) 
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ЗИМЕНЪ ТУРИЗЪМЪ 
ПРОФ.В. ЗАХАРИЕВЪ 

(Резюме на реферата четенъ предъ XXIX съюзенъ съборъ въ Лi'rlджене). 

(Продължение отъ кн. 2 и край) 

При зимнип излети владеенето ски- обходима при упражняване зимния ту

техниката значително улеснява не само ризъмъ. 

ходенето изъ равнина, спускането по на

клонъ, но и възкачването по стръмнина. 

За да се изкачи съ ски покритъ съ дъл
бокъ снtгъ планински върхъ съ на

клонъ отъ около 35°, еж необходими 

почти толкова, въ известни случаи даже 

и по-малко, време и енергия, колкото 

биха се употрtбили презъ лtтото. 

На равнина туристътъ скиоръ може да 

развие бързина отъ 8- 9 километра въ 

часъ. Още презъ 1901 год. въ Финлан

дия е отбелязана рекордна бързина за 

ходене по равна мtстность, като е из\1и

нато едно разстояние отъ 30 кил,ометра 

за 1 ч. 46 мин. 

Презъ тази зима (1936 г.) вестницитt 

съобщиха, че 10 млади работнички отъ 

Московскитt електрически зав::)Ди еж 

изминали съ ски разстоянието Москва

Тоболскъ и обратно, общо около 2400 
клм. за 35 дни, като еж вземали срtдно 
по 65 клм. на день. 

Съветскиятъ сибирски офицеръ Капу

стинъ и войникътъ Харитоновъ сжщо 

еж изминали съ ски разстоянието Мо

сква-Тоболскъ и обратно, общо око

ло 200 клм. за 24 часа при 28° подъ ну
лата. 

Бързината, която може да се до

стигне при спущане съ ски, е просто не

вtроятна. Пакъ презъ тази зима въ 

Мармолата (Италия) норвежецътъ Свере 

Jlансенъ Урдалъ измина разстояние отъ 

3 клм. и 250 м., съ раЗJJика въ височи
ната отъ 1 клм. и 250 м. за 2 минути и 
34 ек., значи развита е бързина отъ око

ло 78 клм. въ часъ, или 1 клм. за 79.9 
секунди. 

Посочихъ тtзи рекордни постиже

ния, които нtматъ нищо общо съ ски 

туризъма, за да се види какви възмож

ности предлага ски техниката, така не-

Българскиятъ туристически съюзъ 

презъ досегашната си разновидна дей

ность, разграничена на нtколко етапи, 

си е поставялъ различни задачи. Следъ 

като въ първитt години отъ основава

нето на Б. Т. Д. биде изтъкната ползата 

отъ общуването съ природата, пристж

пи се къмъ една по-широка организа

ционна дейность чрезъ основаването 

нови клонове, както и къмъ опознаване

то и проучване на нашитt планини. 

Следъ като се създаде едно мощно ту

ристическо движение, направиха се залt

сявания въ най.широкъ мащабъ, създадо

ха се така нареченитt туристически пар

кове, започна се интензивенъ строежъ 

на туристически домове, хижи, и висо

копланински зас:rони. Въ последнитt 

години се построиха метеорологически 

наблюдателници на Мусала и на Черни 

връхъ. 

Сега, когато Б. Т. С. има задъ себе 

една толкова богата и разнообразна 

дейность, не остава освенъ да се даде 

преднина на чисто планинарската дей

ность. 

Тъсно свързана съ работата въ пла

нината е излетната дейность и презъ 

зимата, зимниятъ туризъмъ както сме 

свикнали да я наричаме. Естествено, за 

зимната излетна дейность е нуждна из

вестна подготовка и тренировка. 

Създаването ски секции при нашит½. 

клонове, най-вече при тtзи които при

тежаватъ високопланински обекти, ще 

улесни упражняването ски туризъма. 

Задачата на подобни секции преди вси

чко ще бжде всестранната подготовка 

главно на начинающип, които все още 

не познаватъ ски техниката, не знаятъ 

какво е необходимо за твхната екипи· 

ровка и не познаватъ границитt на въз

~10жното. 
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Чрезъ беседи, прr1дружени съ наста

вления за хигиена и екипировката на 

туриста-скиоръ и чрезъ вещо ржководе

не ски курсове, ще се допринесе за по

пуляризиране и осмислянето излетната 

дейность презъ зимата. 

Миналата зима Берлинското издател

ство Вилхелмъ Липертъ издаде една 

великолепна книга на Д-ръ Ервинъ Хо

ферсръ, посветена на „Планинарството 

презъ зимата", въ която е подчертана 

необходимостьта отъ основното позна

ване на ски техниката. 

Освенъ насърдчаването зимната из

.'lетна дейность, предъ насъ се простира 

още едно широко поле за работа, тt.сно 

свързано съ нея, а именно маркировка

та въ планинитt.. 

Нуждата отъ такава маркировка се 

чувствува най-вече презъ зимата, кога. 

то снt.жната покривка основно мtни 

характера на шrанината и поради това, а 

особено при мъгла, ориентирането е зна

чително затруднено. Като ценно указа

ние за подобна маркировка може да се 

иматъ предъ видъ установенитt оть 

,,Научния комитетъ при италиянския ал

пийски клубъ" к.артоrрафически знаци 

за скиорски излети, публикувани въ ми

налогодишната априлска книжка на спи

санието „Ревиста дел'Клубъ алпино ита. 

лиана". 

Пригодени къмъ нашит-в условия та

кива ус,1овни знаци, заедно съ съответ

ната маркировка, могатъ да бждатъ на

несени на специално приготвени тури

стически карти съ означени излети. 

Преди да завърша реферата си съ 

изказанитt. по-горе пожелания, не мога 

да отмина факта, че всички инициативи 

за насърдчаване планинарството прсзъ 

зимата б-вха чувствително затруднени съ 

въвеждането акциза върху скитt.. Из

вестно е на всички ви, че облагането 

скитt съ акцизъ, по право облагането 

съ данъкъ ползуването отъ снi.га, чи

стиятъ въздухъ и слънцето, стааа по 

настоятелното искане на нtкои rо:пода 

, отъ У. С. на Б. ски съюзъ, чиито мно

гократно официално правени постжпки 

най-сетне бtха увt.нчани съ успъхъ. 
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Резултата отъ тъзи тt.хни постжпки 

е на яве. Презъ тази зима (1936 г.) на

пълно б'Вше преустановена зимната ни 

излетна дейность, както и високохуман

ната пропита отъ чувство на истинско 

другарство работа на планинската спа 

сителна служба. Хижит1, и високопла

нинскитt. заслони, особено въ Рила и 

Пиринъ почти бtха затворени. Особено 
тежъкъ ударъ се нанесе на току що 

зараждащата се у насъ нова индустрия 

на артикули за туризъмъ и зименъ 

спортъ, която създаваше прехрана на 

много семейства. 

Облагането скитъ съ акцизъ тъкмо 
по искането и настояването на една ор

ганизация, която си е поставила за цель 

популяризирането зимния спортъ у 

насъ, предизвика очудване и възмуще

ние и въ всички планинарски сръди въ 

чужбина. Въ кн. 3 и 4 на сп. ,,Български 
туристъ" бt.ше помt.стено резюме на ед

Р.а статия въ този духъ, публикувана въ 

„Деръ Берrщайгеръ" бр. 7., априлъ 1936 
г. Трtбва да се радваме, че настоятелно 
правенитt. постжпкц отъ страна на Б.Т.С. 

предъ съответнитt. учреждения доприне

соха за отмt.няването на този акцизъ. 

Презъ идващата година ние пакъ ще 
се срt.щнеме изъ планинитъ. Нека двой

ната следа на нашитt. ски да отбележи 

устрема ни къмъ високитt. ясни и свt.

тли простори, къмъ върховетt., отъ кои

то да поздравимъ неизказано хубавата 

българска земя съ нашето мощно 

,,Здравей"! 
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РЕЛЕФИ И ПЛАНИНАРСТВО 

ГЕОРГИ СТ. ГЕОРГИЕВЪ 

Днешното многообразие и пъстрота 

на планинскитt форми е само една 

брънка отъ веригата непрестанни промt

ни, които незабелязано протичатъ въ 

живота и външния обликъ на майката

земя. Отличителенъ белегъ на тия бавни 

процеси е разрушението, което тукъ ед

новременно става и творецъ на нови 

форми, които винаги се съчетаватъ и 

кръстосватъ споредъ началата на една 

космическа закономtрность и метафи

з11чна целесъобразность. 

Докато всtко друго разрушение пре

дизвиква тъжно настроение и покруса, 

природната скулптура по високитt пла

нини събужда у човtка чувство на оба

нние и радость . Това своеобразно въз

действие подтиква мнозина къмъ срав

няване формовитt съкровища на висо

китt планини съ произведенинта на из-

1-;уството. 

Съзнателното пы{ ь отношение къмъ 

тия творби на р азрушението води поч

ти всtкога къмъ проникване въ вели

китt тайни на планинскин свtтъ и къмъ 

изостряне способностыа у човtка не 

само да вижда, но и да проумtва при

чинитt и дейностыа на разрушителни

тt сили въ природата. Когато се стигне 

/\О такова съвършенство, човtшкото съ

знание почва да възприема е::ложнитt 

планиски лабиринти не вече ка·то откжс

нати и безразборно разхвърляни скални 

формации и върхове, но като органичес

ки свързани вериги и гребени и дори 

1,ато изящно и логично изваяни художе

ствени творби, въ които наблюдателното 

око може да открива даже опредtлени 

стилове и епохи. 

Знае се, че въ сложния съставъ на 

понятието „планинарство" важно мtсто 

заема единъ сжщественъ естетиченъ 

елементъ: вtчнинтъ устремъ на човt'{а 

къмъ вlълшебния свtтъ на планинитt 

за наслада отъ хубоститt имъ. Отъ 

памтивtка планинскитt картини произ

веждатъ неотразимо въздействие върху 
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човtш1шя духъ, който винаги отеква 

съ дълбока и нова радость. Това въз

действие поражда инстинктивното жела

ние у човtка за възкресяване спомени

тt за изживtното въ планинитt., ма

каръ и по вториченъ пжть. Отъ тамъ 

черпи произхода си и подсъзнателния 

интересъ у планинаря къмъ снимкитt. и 

картинитt на планински обекти, съ кои

то еж свързани тия спомени, както и 

къмъ всичко друго, което може да пре

дизвика повторение, или само даже да

леченъ намекъ за миналитt емотивни 

състояния. Нtма съмнение, че най-мощ

но ще бжде въздействието за онова 

срtдство, което може да наподоби и 

възпроизведе най-правдоподобно есте

ствената обстановка. 

Фот,ог.рафната снимка, картата, живо

писната картина и всtки други графи

ченъ начинъ възпроизвеждатъ действи

телностыа само условно, защото въ 

тtхъ липсва третото изм1;рение, което е 

най-сжществената нейна характеристика. 

01 ъ това гледище безспорно релефит1. 

ни поставятъ най-близо до действител 

ностыа, стига, разбира се, тt да изо

бразяватъ обстановката възможно най

реалистично и подробно. Веднага доба

вямъ, че тукъ не става дума за обикно

венитt релефни карти, които служатъ 

като учебни помагала, а за особенъ 

родъ релефи, които по сжщностыа си 

представляватъ повече художествено

пластично пресъздаване на часть отъ 

земната повърхнина въ умаленъ видъ, 

отколкото картографно пособие. 

Историята на релефитt е сравнител

но млада. Вжтрешното имъ развитие се 

е движило успоредно съ завоеванията и 

усъвършенствуванията на науката за 

графическото изобразяване на земната 

повърхнина. Мощно влияние върху раз

витието на релефната техника е упраж

нило военното дtло, кое110, както и пла

нинарството, по сжщностыа си е чисто 

практическа дейность, свързана винаги 



съ опредtленъ теренъ. И затова воен

нитt музеи на културнитt страни при

тежават<! най-богатитt сбирки отъ ста

ри и нови релефи на бойни полета, бе

лежити крепости, укрепени лагери и пр. 

Следъ разрастването на алпинизма 

като масово движение и особено, следъ 

като въ негова помощь се явиха реди

ца помощни науки, къмъ релефитt се 

създаде и единъ новъ, чисто планинар

ски интересъ. Най-интереснитt и най

ценни обекти днесъ въ алпийскитt му

зеи въ културнитt страни, които задър

жатъ по-дълго вниманието на любозна

телния посетитель. еж разнообразнитt 

сбирки отъ планински релефи. Групата 

,,Юнгфрау" (мюнхенски алпийски музей) 

и Бернскиятъ оберландъ (бернския ал

пийски музей) и до сега еж ненадминати 

майсторски творения на релефното 

строителство, които поразяватъ съ уди-

11ителната си натуралистичность и ко.110-

сални размtри. 

У насъ релефното строителство сж

ществува въ твърде скроменъ видъ. То 

tи поставя предимно дидактични задачи. 

Въ страната сжществуватъ за сега две 

работилници за училищни релефи на 

6ившитt учители Антонъ Диневъ въ 

Стара-Загора и Сава Поповъ въ В:с~рна . 

Въ много държави и обществени учре· 

ждения може да се види релефната 

карта на България съ Македония и ча

сти отъ съседнитt страни (1 :400,000) 
построена отъ покойния генералъ К. Бо

яджаевъ, която по изработка не се раз

личава отъ училищнит·!, ре,11ефи. 

Най.голtмата по размtри релефна 

карта на България (1 :120,000) е постро

ена отъ покойния полковникъ Г. Караюр

дановъ, бившъ директоръ на картогра

фическия институтъ, която сжщо не се 

отличава съ нtкои особени достойн

ства. 

Въ нtкои научни институти и учреж

дения се намиратъ релефитt на наши 

и чужди планински масиви, въ сравни

f"елно едри мащаби, които представш1-

11атъ по-rолtмъ интересъ за планинаря 

Две rолtми работи отъ тоя родъ еж: 

Витоша и околноститt и (1 :10000) отъ 

учителя М. Антоновъ и Рила и Витоша 

(1 :40,000) отъ техника А. Петровъ. И 

дветъ работи еж още въ постройка. 

Въ повечето случаи нашитt строите

JIИ еж се стремили да запазятъ напълно 

картоrрафния характеръ на първообраз-

11ата карта, по която се строи релефа, 

съ всичката и условность и синтетич

ность. Дори и при едритt мащаби у 

тtхъ природата е изобразена абстракт

но и условно. Рtдко се чувствува опитъ 

ва внасяне повече живость и наподобя

ване на действителностьта. 

Първиятъ по-сериозенъ опитъ у насъ 

да се изостави шаблона и ;ца се догон

ватъ художествени еФеl{тц и илюзия е 

направенъ отъ швейцарецэ Авrустъ Ра

м,о (чиновникъ въ ди{))екцията на жел:вз

ницитt, сега покойникъ,, съ построени!! 

отъ него презъ 1898 r. релефъ на Вито
.да и софийската околность (1 :40,000). 
Резултатитt еж доста задоволителни. 

Тоя интересенъ релефъ се намира въ 

сбирката на rеолоrичния институтъ пр~ 

държавния университетъ. 

Почти всички построени у насъ nP пР -

фи страдатъ отъ единъ основенъ .1е

джrъ. Мащабътъ на височинитt спрямо 

мащаба на дължинитt е прекомtрно 

едъръ, поради което тереннитt форми 

силно одължени и деформирани, понt

коrа до неузнаваемость. Отношението 

между височинитt и дължинитt въ 

единъ релефъ не е произволна, нито 

постоянна величина. То зависи Есецtло 

отъ мащаба на дължинитt. При мащаба 

надъ 1:100,000 височинитt моrатъ да се 

увеличатъ 3, 4 и даже 5 пжти, за да из
пъкнатъ по-добре тереннитt форми. 

При много едритt мащаби (напр. 

1:10,0000 или 1:5,000), мащаба на дължи
нитt спрямо мащаба на височинитt 

трtбва да бiУiде въ отношение 1: 1.2 до 
1 :1 за да не се разруши илюзията за 

реалность вследствие на деформацията. 

Най-важната работа при релефното 

строителство се състои въ вtрното мо

делиране на тереннитt форми и худо

жественото имъ оцвtтяване. За сполуч

ливото изпълнение на тая задача се 

иска известенъ художественъ ycen, 
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безъ който не би могло да се въз

произведе сполучливо колоритното пре

ливане на тоноветв въ природата. Изо

бразяването на по-важнитъ земни пред

мети, кат-о: растителность, образи, си

пеи, раздробени скалп и ератични мате

риали, паркове, постройки и пр. изис

ква и известна находчивость и изобре

тателность за да се постигне максимал

но наподобяване на действителностьта. 

Противно на обикновеното релефно 

с-гроителство тукъ ржководното начало 

е: повече земни подробнос:ти, даже и ко

гато нъматъ сжществено значение, за

щото тия подробности засилватъ 1ше

чат лението за реализъмъ. При оцвътя

ването сжществено условие е хармони

зацията на тоноветъ. Наситенитt и кре

сливитъ бои винаги действуватъ анти

художествено. При извършването на 

тая работа тръбва да си представяме, 

че наблюдаваме . обстановката отъ висо

ко, презъ дебелъ въздушенъ пластъ, 

който образува така наречения „атио

сференъ вуалъ". Последниятъ намалява 

тоновата сила на всички цвътове въ 

природата и ги подравнява и омекотява 

по най-съвършенъ начинъ. Тоноветъ 

тръбна винаги да бжда·тъ леки, прозра. 

чни, безъ остри контрасти и съгласу

вани. 

Постройката на единъ релефъ е бав

на, но приятна и увлъкателна работа. 

Това е най-добрата школа за осно;зно 

проучване на единъ планински обектъ 

въ най-малкитъ му подробности, които 

сJrедъ това никога не се забравят ь. До

бре би било всъки съзнателенъ шrани

наръ да построи самъ поне единъ ре

лефъ. 

Препоржчвамъ на клоноветъ на Б.Т.С. 

да се заинтересуватъ съ тая liЗB ьнре.11.

но благодарна работа, и на =-олъмата 

съюзна юбилейна изложба презъ 1939 г. 

да се явятъ съ трудове отъ тоя родъ. 

ЗИМЕ ПО КАМЧИЯ 

Д. тишинъ 

Рtка Голtма Камчия извира отъ Са

каръ-Балканъ, нtгде между с. Тича, Ко

телъ, Омортагъ и с. Кипилово (Еленско) 

До с. Тича носи името на селот·о. Надолу 

протича презъ хълмистата земя Герло

rюто. 

Герловото е населено изключително съ 

турци. И то турци съ нрави, обичаи, та 

дори и култура отъ преди 100 и 20J го
дини. И сигурно заради това тукъ Кам

чия изобилствува съ риба и е тъй кра

сива и тайнствена ... Пжтникътъ, мина
вайки отъ тукъ, взирайки се въ кристал

ната вода на Камчия, за да наблюдава 

облацитъ риба, заобиколенъ отъ нивя 

съ множество овошки сръдъ тtхъ, въз

хищаващъ се отъ Тайнственостьта що 

вtе отъ примитивнитъ воденици и сел

цата съ схлупени кжщурки, заобиколени 

отъ градини, срtщащъ само турци въ 

национална носия, - за моментъ се чув. 

ствува, че живъе въ епохата преди два 
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вtка или че се намира нtгде изъ далеч

ния Кюрдистанъ ... И ето защо, екскур
зията по Камчия, изъ Герловото, не са

мо лtте, а и зиме е приятна. Човъкъ 

има тукъ какво да види. 

Тръrнахъ и азъ съ приятели, въ еднз 

ранна мразовита утринь отъ с. Тича на

долу по Камчия. Облъкли сме се въ де

бели дрехи, съ гугли на глави. Въ рани

цнтt ни еж скрити мрежи за риба и про

визии за 2 дни. 
Времет,о е тихо. Земята е покрита съ 

педя дебелъ снъгъ. Клонитъ на дърве

тата еж провиснали отъ тежестьта на 

снъга върху тъхъ. Дебелъ ледъ е ско

валъ водитъ на Камчия. Ракитацитъ по 

бръга, отъ тежестьта на скрежа и снt

га по тtхъ еж се надвесили до водата. 

Вървиме по пжтя край рtката. Но 

пж·ть издълбанъ отъ пороитt, по който 

и праздна кола мжчно може да мин~. 

Отъ дветъ страни на Камчия се прости-



ратъ много ниви. Минаваме краи запу

стt.ли воденици и тепавици. Срt.дъ про

странна вt.ковна гора, край брt.га на 

ръката, съзираме наново воденица. Край 

нея се простира равна земя, сигурно 

зеленчукова градина. Предъ воденицата 

е- разпрегна·та кола. Турчинъ, съ фесъ и 

чалма на глава, облt.ченъ въ потури и 

аба, обуn, съ царвули, товари върху ко

лата торби съ брашно. Слизаме въ воде

ницата. Ниска постройка, покрита съ ке

ремиди. Зидоветt. еж деб<>ли, градени 

on, камъни. Надъ улея - rцно малко 

прозорче, съ cn,кvio. Влизаме въ водени

цата. Полуn,мно е вжтре. Греди, камъ

ни, стени - всичко е покрито съ брашно 

и паяджини. Не се вижда мливо. Но во

деничнитt. камъни еж въ движение. Бав

но, неспирно изхвърлятъ въ коша добре 

смлt.но царевично брашно. До коша е из

правена торба on, кожа - ,,тарджикъ" 

наполовина пълна съ брашно. 

Въ единъ жгълъ на воденицата се 

издига като печка - ,,кюмбе" - изпле

тена on, пърти, измазана съ каль, стаич
ка за воденичаря. Малката вратичка е 

отворена. Влизаме вжтре. Малка, подоб

ни на хамбаръ, опушена on, димъ, 

стаичка. Мал1ю, съ години немито про

зорче, пропуща блt.да свt.тлина. По сте

юrтt. висяn, окачени 2 черни бакърчета 
и тиганъ; на полицата - 2 пръстени па
ници. Подъ тt.хъ, на гвоздей, е провесе

на съчмалия пушка. Въ огнищеrо огъ

ньn, буйно гори. Върху него къкрятъ 

черно бакърче съ ошафъ и гърне съ 

бобъ. 

До огъня, върху голата земя е по

стлана рогозка. На единиятъ и край, 

далечъ on, огъня, еж сгънати завивки. 

Воденичарьтъ, - старъ турчинъ, съ бt.

ла брада и миловидно добродушно лице, 

облt.ченъ съ потури и аба, препасанъ съ 

бt.лъ поясъ отъ който се подава дръжка 

на ножъ, съ фесъ и чалма на глава, 

обуn, съ емении, седналъ турски върху 

кожа, край огъня - пуши съ чибучка. 

Посрt.ща ни усмихнатъ. Подава ни три

ножни столчета да седнемъ. 

Ошафътъ пуща приятна миризма, въз

буждаща срt.дъ тая обстановка апетитъ. 

Вадимъ провизии за закускн. Воденича

рьтъ изважда отъ огъня голt.ма препе

чена пита хлt.бъ. Закусваме не съ наши

тt. провизии, а съ топлия „чорекъ" на 

воденичаря и .рибена чорба. Но каква 

чорба! - Нt.каква. черна водна течаость, 

изъ която се гонятъ малки рибчета и 

скълцанъ лукъ. Нt.ма зехтинъ. Мирише 

на мащерка, джоджанъ и маг данозъ. 

Люта, киселичка, благоуханна - чудо. 

Поемаме пжтя срt.дъ гората надолу. 

Пжтьтъ е заледенъ. Горскитt. потuчета 

еж покрити съ ледъ и снt.гъ. Срещаме 

стадо кози. Козарчето, малко турче, съ 

червено като божуръ отъ студътъ и 

здраве лице, ни гледа съ любопитство. 

Минаваме край друга воденица. Нt.ма 

никой въ нея. Запустt.ла е. Край нея -
широкъ виръ, съ надвесени надъ него 

върби. Дебелъ ледъ е сковалъ водата. 

На: една страна на вира, подъ върбитt., 

кждето в-одата изглежда дълбока, пра

вимъ пръвъ опитъ да хванемъ риба. 

Разбиваме леда съ брадвата. Още при 

първия ударъ съ бликналата вода изка

ча надъ леда малко кленче. Въ изчисте

ното отъ леда пространство хвърляме 

мрежата. Извадена отъ водата, въ нея 

се оказаха десетина дребни рибки. Въ 

-другъ виръ наново разбиваме леда и 

хвърляме мрежата, но тамъ не хванах

ме нито рибче. На нt.колко пжти вър

шихме подобни манипулации. За жа

лость, обаче, хванахме риба само за една 

супа. А имало много риба. Опитни хора 

не рt.дко, въ прочистено от"' леда про

странство, само съ едно хвърляне на 

мрежата хващали до 1 кгр. риба. Не сме, 
обаче, опитни. Не знаемъ и кжде зиму

ва рибата. Но все пакъ трt.бваше да бж

демъ доволни. Не само че никой отъ 

насъ не направи студена баня подъ ле

да, но и краката ни слабо почувствува

ха, че ходt.ха върху вода. 

Кжсиятъ зименъ день скоро преваля. 

Студътъ се усилва, обаче, нt.ма вt.търъ. 

Намираме се въ ръката подъ турското 

село Топузларе. Отправяме се не къмъ 

него, а къмъ друго. Наричало се Вайсла

ри. То се намира срt.дъ гора на лt.зия 

брt.гъ r1a Камчия. Отстои на 3-4 клм. on, 
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последната, Отъ Камчия до селото е 

стръмно. Не знаемъ ш;,;тя и удряме на

право презъ нивитt.. Срещаме козари1 
подбрали стадата си, за да се завръ

щатъ. По покрайнинитt. на селото: овце, 

говеда, 1юне, отиватъ или се връщатъ 

отъ водопой изъ близкитt. край селото 

долове и кладенци. Стигаме селото. То е 

малко турско село. Има до 50 ниски кж
щи, покрити въ мнозинството си съ па

пратъ. Стенитt. еж измазани съ каль. Въ 

повечето кжщички, върху малкитt. про

зорчета, нt.ма стъкла, а е лепната кни

га. Посрt.щатъ ни нt.колко зли куче

та. Турци, подбрали говедата си, съ 1ю

шове плt.ва на гърбъ съ любопитство ни 

разглеждатъ. По улицитt. срt.щаме ханъ

ми, забулени съ черни яшмаци. Стигаме 

странноприемницата на селото - ,,одая

та". Намира се на полянка срt.дъ село

то. Четвъртита постройка, покрита съ 

керемиди. Стенитt. еж дъсчени. Прилича 

на курникъ на нt.кой заможенъ българ

ски селянинъ отъ старо·т-о време. Влиза
ме вжтре, Голt.ма стая, измазана съ бt.

ла пръсть. Малкото прозорче е съ счу

пено сrъкло. Въ огнището гори буенъ 

огънь. На земята, върху рогозки, еж на

сt.дали десетина турци. Пушатъ и при

казватъ „масали". Посрt.щатъ ни люб~з

но, съ поклони. Размt.стватъ се да ни 

сюрятъ мt.сто край огъня. Току що сед

нали, младъ турчинъ туря върху огъня 

голt.мо медно джезве. Свари ни горчиво 

кафе. Всички турци въ .,uдаята" еж лю. 

безни и внимателни къмъ насъ. Скоро ни 

поднасятъ - кой знае отъ коя кжща до. 

броволно дадено - по две голt.ми пръ

стени паници бобена чорба и кисело зе

.11е, последното сготвено вмt.сто съ оризъ 

- съ булгуръ, Може би, мисля, взеха 

ни за хора на властьта. Не отказахме 

uтъ гос·тбитt., но и не ги ядохме. 

Трt.бваше да пренощуваме въ „одая

та''. ,,Одаитt." еж предназначени за 

приютяване на пжтници. Не се плаща за 

нощуване. Въ тt.хъ, обаче, се събиратъ 

и възрастнитt. турци отъ селото, както 

ние въ кафенетата. Жалко е, обаче, че 

не чувамъ, за да разправя, драги чита

телю, ,,масалитt." имъ. Часътъ ·е вече 
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11 и половина, а турцитt. не см·втатъ да 

си ходятъ. Смушкватъ постоянно огъня, 

тъй като лампа нt.ма, отъ една стрзна, 

отъ друга - студено е. Къмъ 12 часа 

най-после се разставатъ. Оставаме сами. 

i-~злизамъ вънъ. Мразовита нощь. Небе

то е ясно. Луната е освt.тила земята ка

то день. Изъ куминитt. на схлупенитt. 

Кttiщурки дими. Тукъ-таме презъ малки

тt. прозорчета се виждатъ свt.тлинки отъ 

буйно горящъ огънь. По улицитt. преми

наватъ кучета. Край селото гората, въ 

своята бt.ла премt.на, изглежда страшна. 

Всичко открито подъ Божието небе е 

покрито съ снt.гъ. 

Лt.гаме върху рогозкитt. съ крака 

къмъ огъня. Завивки нt.маме. А и ;:.а 

имахме, като несвикнали ,не можемъ за

спа. Засърбява ме. Кой знае, дали !:Ie 
м,~ е напъплало нt.що. Турцитt. смt.татъ 

тt.зи животинки за свещени и не ги 

биятъ, а ги ловятъ и пущатъ на земята ... 
Не дрt.мвамъ цt.ла нощь. Огъньтъ не 

топли. Още не се е зазорило и ,ранобуд. 

ни турци пристигатъ въ „одаята", Запал. 

ва·тъ тлt.ещия огънь. Сваряватъ кафе. 

Най-напредъ поднасятъ на насъ. Пиятъ 

кафе, пушатъ и пакъ почватъ „масали·'. 

и тъй е всt.ка зимна утринь и вечерь. 
Тъй еж живt.ли и преди 200 години, тъй 
ще живt.ятъ и още дълги години. Има 

нt.що приятно въ тt.хниятъ идиличенъ 

животъ и за насъ, несвикналитt.. 

Мисля, че не само така прекарва 1·ъ 

д'Lлгитt. зимни нощи. Може би, до къс

н:.~ дuба, надъ селото ехт~тъ тжжни .:та

ринни пt.сни, въ които се възпt.ватъ 

мощьта и величието на тt.хнитt. прад·J,,. 

ди. И въ пt.снитt., сигу,рно, се долавяп, 

Н<:тки и отъ пt.снитt. на племената, жи

вущи дълбоко въ Мала-Азия и Кюрд.и

станъ - тt.хната прародина. И кучетата 

баукатъ, та ехти цt.лата ширъ , .. И мо
же би, вечерь, въ малкитt. си стаички, 

кра~а огъня, дрънкатъ кемане·та и дааре

та. Сжщитt. инструменти, съ каквито еж 

се веселили дивитt. орди на Лала Ша

хинъ. А мелодията вt.роятное е тиха -
ту тжжна, ту игрива, пропита съ мистич

ность, илюстрираща напълно тt.хнзта зе

мя, тt.хния животъ, тt.хния битъ. . . 





опитътъ до ХИДЕНЪ1 пикъ 

Миналата година къмъ Хима ыитt. 
(Каракорумъ) се отправи първата 
френска експедиция, съ намt.рение 
да изкачи върха Хиденъ Пикъ 
(8068 м.). За хода на експедицията 
давахме редовния сведения (в'ж. стр. 
37, 182 и 228). Тука предаваме из
вадки изъ дневника на експедиция

та, воденъ отъ нейния шефъ Анри 
де Сеrонъ, председателя на Френ
ския Алпийски клубъ, за да добиятъ 
нашитt. читатели представа за мжч
нотиит-в, съ каквито еж свързани 
подобни експедиции. 

На 8 априлъ всичкитt. членове на ек
спедицията еж събрани въ Сринагаръ -
столицата на планинската область Каш

миръ. Мt.стнит-в власти оказватъ всич. 

кото съдействие, нужднитt. разрешения 

еж получени и се очакватъ само багажи

тt. на експедицията, за да потегли къмъ 

своето предназначение. Условицта , на 

планината еж малко благоприgтни: въ 

течение на последнит-в месеци онt.rътъ е 

падналъ въ изобилни количества, натру

пвайки лавини; пролt.тьта въобще е 

много закъснt.ла и слънцето, на което 

се разчнта да разчисти пжтя на предсто

ящия походъ, ,още не се е появило. 

Планътъ е билъ да се напусне Сри. 

наrаръ още на 13 априлъ, но придаде

ниятъ къмъ експедицията английски ка

питанъ за свръзка. Стритфилдъ, съветва 

да се позабави съ нt.колко дни тръгва

нето. Той е добъръ познавачъ на мtст

нитt. условия и споредъ него високиятъ 

проходъ Зой-ла, който трt.бва да се 

премине най-напредъ, ще създаде огром

ни мжчно·тии. При това състояние на 

cнt.ra преминаването на 500 тежко нато
варени хора не ще мине лесно. 

Продължавайки своит-в приготовле

ния, членовет-в на експедицията наблю

даватъ пояса на високитt. планини, на

пълно заснt.жени, които придаватъ на 

Сринаrаръ видъ на характерното алпий. 

ско градче Греноблъ или Инсбрукъ. Но

сачит-в еж дошли подъ шефството на 

своит-в водачи (сърдари): 35 души мал
ки, плещести човt.чета, съ жълти лица, 

живи очи и странно облъчени. 

17 априлъ. - Четиримата другари, 

които съставляватъ предната група, 

тръrватъ още сутриньта въ 7 часа. Ек

спедицията е трtбвало да бжде разпре

дt.лена на 5 групи, защото зимнит-в ус

ловия на Зой-ла не позволяватъ преми. 

наването дневно на повече отъ 100 ду

ши. Еднажъ преминатъ този прохuдъ, 

петтt.хъ групи на експедицията ще се 

съединятъ въ една единствена въ 

Драсъ - на другия склонъ. 

Освенъ шефа Анри де Сеrонъ, експе

дицията е съставена отъ: 

1. Деветь френски алпинисти: Д-ръ 

Арло (лt.карь на експедицията), Пиеръ 

Аленъ, Жанъ Карлъ, Жанъ Шариньонъ, 

Жанъ Дьодонъ, Жанъ Лейнингеръ, Луй 

Нелтнеръ, образуващи ударната група, 

М.арселъ Ишакъ (фотоrрафъ) и Жакъ 

Аземаръ (главенъ секретарь). 

2. Английскиятъ офицеръ за свръзка, 
капитанъ Стритфилдъ. 

3. Двама главатари на носачитt. и 

четирима бt.гачи, които ще се rрижатъ 

за превоза на пощата, както и двама 

тt.хни готвачи. 

4. 35 водачи за високата планина и 

най-после. 

5. 512 обикновени носачи за прохода 

до Асколс. 

Като челна група заминаватъ Аленъ, 

Лейнинrеръ, Карлъ и Дьодонъ, за да 

изучатъ условията за минаването на 

Зой-ла. Групата се командва отъ Аленъ, 

известенъ съ своитt. планински позна

ния, енергия и човt.чность. 

18 априлъ. - Заминава втората група 

съ Нелтнеръ и Шариньонъ. 

19 априлъ. - При изгрtва времето е 

заплашително. Въ осемь часа завалява. 

Стридфилдъ предупреждава, че времето 

е невъзможно и той ще бжде блаrоразу

менъ да отложи днешното заминаване. 

Въ 17 часа пристига известието, че надъ 
Зой-ла вали изобилно. Третата група ос
тава. 

20 априлъ. - Обещанията за попра

вяне на времето не се сбждватъ. Го е 

отвратително. Минаването на Зой-ла за 



много дни става невъзможно, осзен ь 

ако не се рискува . . . Де Сеrонъ отиза 
на самото мъсто, за да uбсiУiди положе

нието и да поеме върху себе си отrовор

ностьта за опитването. Той напуска на 

21. съ Арло Сринаrаръ при хубаво вре. 

ме и стиrатъ въ Гундъ втората група 

на Нелтнеръ и Шариньонъ, които недо

умяватъ отъ тъхното забавяне, понеже 

нри тъхъ времето е било все хубаво. На 

Аземаръ се изпраща телеграма да тръг

не съ останалитt. две r.рупи. Първата е 

вече въ Драсъ, преминала прохода, вто

рата е въ Балталъ, готова да започне 

преминаването, а третата е въ Соне

марrъ. 

На 22 априлъ и втората група преми
нава високия проходъ, а третата нощува 

на ()ТК.рито. На следния день дветt. по

следни групи пристиrатъ въ Гундъ. 

24 априлъ. - Време'!'о е плачевно: 

fJебето покрито изцtло, върховетt забу

лени въ облаци, вали снtrъ. Сеrонъ на

пуска съ групата Сонемаргъ и съ Арло 

поставятъ скитh, защо'Го по-високо дъж. 

дътъ се замtня съ снtrъ. Пжтя е пресt. 

ченъ отъ огромни преспи. Облацитt. сж 

се надвесили като мъгла и на 50 метра 
не се вижда нищо. Вtтърътъ духа като 

бtсенъ. Съ почти боси крака, носачитt 

nотъватъ въ снъrа. Tt вървятъ съ съв. 
семъ дребни крачки и всt.ки 20 метра 
се спиратъ да си отдъхнатъ. Най-после, 

въ 15 часа, следъ трудно изкачване, Се

гонъ и Арло навлизатъ въ колибитt. на 

Балталъ. Снt.гътъ продължава да в,1ли. 

Именно днесъ третиятъ обозъ трtбва 

да премине прохода. Дали c;v; успt.ли ... 
25 априлъ. - Отвратителното време и 

оnасностьта отъ лавини принуждаватъ 

къмъ благоразумие. Арло отива напредъ 

да изучи условията. Зой-ла е извънред

но опасенъ, донася той. Тt.сенъ и стръ

мснъ проходъ, кждето преспитъ c;v; по

дозрителни. Последната, която е падна

ла ,е заличила всичко на повече отъ 100 
ме·тра. 

Четвъртата група, която този ден~, 

трtбва да пристигне въ Балталъ зaкti'ic· 

нява и предизвиква безсnокойства. Въ 

18 часа, обаче, пристига Шариньонъ и 
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съобщава, че поройниятъ дъждъ прину

дилъ обоза да спре на пжтя и едва 

днесъ Cti'i пристигнали въ Сонемаргъ; 

той лично nродължилъ до Балталъ, за 

да извести, че дветt групи ще предпри. 

ематъ преминаването на следващитt 

два дни. Арло и Шариньонъ продължа

ватъ съ третата група презъ прохода, а 

Сегонъ остава да дочака другитt. две. 

На 26 въ Балталъ пристига и Нелтнеръ 
и двамата си .размtнятъ мисли и впеча

тления отъ досегашния ходъ на експе

дицията, която очевидно закжснява. Въ 

дефилето Гранъ Шартрьозъ една група 

отъ 20 носачи едва е избtrнала затруп

ванеrо: тъкмо надъ нея единъ коридоръ 

е изсипалъ своитt. лавини. 

28 априлъ. - Въ Балталъ пристигатъ 

последнитt. две групи съ Стритфилдъ и 

Аземаръ, На следния день тt. трtбва да 

се запознаятъ съ Зой-ла. 

Проходътъ Зой-ла най-напредъ е ед

но плато, после стръменъ наклонъ до 

тtсно гърло, изложено на лавинитt. Чи

слото на загиналитt. тамъ е огромно. 

Следъ това се достига друго плато, кое

то бавно се възвисява въ продължение 

на 11 киломе·тра. Наклонътъ е така ед

нообразенъ, че мжчно може да се разли

чи дъното на устието. Отъ края на пла

т,ото, кждето започва спускането, глед

ката назадъ къмъ Зой-ла е великолепна. 

Една планина близо 6,000 м. изглежда 

да прегражда преминаването по високия 

3,500 м. проходъ. 

На 28 дветt групи преминаватъ по

следователно про~ода и достигатъ Ме

тео, примитивни колиби, кждето нощу

ватъ. На 29 тt пристигатъ въ Драсъ и 

се събиратъ съ останалитi; три групи, 

които чакатъ тамъ. Тежкото пжтуване и 

лошото време правятъ умората двойно 

по.тежка. Драсъ е високо 3000 м. и 

надъ него се издигатъ планини високи 

надъ 6,000 м. Обширнитt. форми на до

J!Ината биха направили отъ това мt.сто 

чудесенъ зименъ курортъ. 

За експедицията най-сетне еж се 

свършили непр1;1ятностнтъ на прохода 

Зой-ла. Голtмата верига на Хималаитi; 

- на която Зой-ла отбелtзва най-низ-



ката точка върху едно разстояние отъ 

2,500 километра! - еж вече задъ ек

спедицията. Сега ·тя. трt.бва да слt.зе въ 

долината на Индъ, за да се опжти къмъ 

самия Каракорумъ. 

1 май. - Два етапа, единиятъ отъ 36, 
другиятъ отъ 24 километра, довежда ек
спедицията въ Кархалъ, кждето незабе

дязано отъ зима се преминава въ про

лt.тъ. Тамъ експедицията остава два 

дни, за да 

та), които 

наеме понита (малки конче

занапредъ до Скарду ще 

пренасятъ по-голt.мата часть отъ то

вара. 

Експедицията потегля наново на 4 
май и движейки се по долината на Зуру, 

достига на 5 май нейното вливане въ 

Индъ, едно великолепно мt.сто, презъ 

гдето еж минали всички голt.ми завоева. 

тели, начело съ Александъръ Македон

ски. На 6 май вече тя продължава по 

долината на Индъ, която е по-широка и 

по-малко грандиозна. 

Още три дни продължава еднообраз-

ното и скучно пжтуване по долината на 

Индъ съ голитt. и стени, по които нt.ма 

никаква следа отъ култура. Тука-таме 

малки, мизерни села внасятъ разнообра

зие въ тази пустинность. Нt.колко кило

ме:rра преди Скарду високитt. стени на 

Индъ се замt.н!iтъ вече съ снt.жни вър

хове и експедицията преминава послед

нитt. оазиси. Скарду, което експедиция

та достига благополучно на 9 май, е 

важно село, въ което еж съсрt.доточени 

всички власти на цt.лата околность. 

Членоветt. на експедицията еж първитt. 

французи, 1юито го посещаватъ и това 

внася разнообразие въ живота на село

то. Въ него става престой отъ два дни, 

изпълнени съ „приеми" отъ властитt., 

смt.на на хубавитt. френски банкноти 

съ мt.стни пари и последнитt. пригото

вления за пжть къмъ самата планина 

На 11 май експедицията поема тре

тия голt.мъ етапъ: между Скарду и Ас

коле - последния населенъ пунктъ. П>il

тътъ, ·самъ по себе си мжченъ, се за

труднява отъ появилия се пt.съченъ вt.

тьръ . Заслепени отъ него, изгорени и 

задушени, членоветt. на експедицията 

достигатъ устието на ръката Бралдо въ 

Индъ и при вида на последната, усър

дието на носачитt. се стопява. Бралдо е 

с.тръменъ, бързъ потокъ, изпълненъ съ 

камъни и пt.съкъ. По нея експедицията 

трt.бва да се движи до началото и -
.~1едникътъ Балторо, преминавайки мно

iжество ,мостове ,отъ лияни, направени 

само отъ три вжжета, завързани около 

грамадни камъни. 

12-17 май, петь дни, експедицията 

се скита изъ една страна, още по-дива и 

пуста. На 18 май достига Асколе, кжде
то подновява носаческия си кадъръ, 6-50 
души за предстоящитt. деветь етапа, 

отъ които 5 по ледникъ. Още първия 

день е страшно тежъкъ, защото трt.бва 

да се минава най-широкия ледникъ на 

Хималаитt.: Биафо. Следъ двучасово 

скачане отъ гребенъ на гребенъ най

после ледникътъ е преминатъ. Та~а сле

дватъ и днитt. до 21 май, когат::> експе

дицията достига най.после ледника Бзл

торо, който трt.бва да бжде прем;~•.-rатъ 

из петь етапн. ,,Моренитъ на Дофине

то", казва Сеrонъ, ,,които се ползуватъ 

съ лоша репутация между алпиниститt., 

въ сравнение съ покрития съ плъзгащи 

се камъни ледникъ Балторо, из,леж

датъ като поле за упражнение и игра". 

Носачитъ напредватъ съ безкрайна бав-

1-юсть и се точатъ единъ по единъ, при

стигайки въ продължение на четири 

часа въ ,крайния пунктъ. Първата нощъ 

върху ледника е много студена. 

На 23 май експедицията продължава 

по ледника, който съ непрестаннитt. си 

възвишения и кули, съ голt.митt. водни 

ями и ужасно плъзгащи се камъни, за. 

тру днява движението до неимов·l,рнQсть. 

Когато експедицията достига Ордокасъ 

- малко гола земя всрt.дъ ледоветt. -
тя имъ се струва като рай, макаръ, че 

върху нея има само малко зеленина и 

цвt.тя. Последнитъ цвt.тя! 

На 24 май експедицията преминава 

ледника Масербрумъ и достига единъ 

отъ най-rолt.мвтt. ледникови басейни въ 

Хималаитt.. Около него се издигатъ че

тири върха надъ 8,000 метра и размt.

рит-1, на декоритъ, които го заобика-

131 



Върхътъ Хиденъ-Пикъ 
(Въ дilсио е южното крило, по което еж правени опититil за изкачване) 

лятъ е невъзможно да бждатъ опрел:в

:,ени отъ очи свикнали на алпийския ма

щабъ, които предъ формитъ на Химала

итъ се колебаятъ. 

На 35 клм. отъ мъстото на експеди

цията се издига върха Газербрумъ. Ма

каръ, че отъ два д.ни се движатъ въ не

!'Ова посока, височината и разстоянието 

му изглеждатъ непромъняеми. Тукъ 

днитъ на ш;•;туването опредълятъ раз

мъритъ на планината, както часовеп 

въ Алпитъ. 
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На 25 май експедицията продължа

ва пжтя по дължината на морената, за

гледана въ грандиозната рамка на око.'1-

ната прелесть. Ледникътъ Балторо за

почва да разкрива чудесата си. Въ дъ

ното отзадъ остава Мазербрумъ, отъ 

:rъвата страна се издига кулата на Мус

тагъ (7,373 м.). Колкото повече напред

ва, толкова повече снtгъ среща експе

дицията изъ пж·тя си. Утриньта е вече 

много студена, а по об'Вдъ настжпва 

ужасна rорещниа. Ходътъ, поради за-



тъване въ снtгъ, става извънредно ба

венъ и само благодарение на Нелтнеръ 

и Шариньонъ, които вървятъ отпреде 

и правятъ пъртина, движението е въз

можно. На сжщия день експедицията не 

може да стигне предопредtленото мt

сто и се вижда принудена - поради 

страданията на хората - да нощува на 

една морена. Тя е достигнала мtстото, 

наречено по подобие на Бернския Обер

ландъ „Конкордияплацъ", о·тъ кждето се 

открива една отъ най-величественитt 

планински панорами въ свtта. 

Точно предъ тtхъ е втория по висо

чина връхъ въ свtта, Чого-Ри или К2, 

1юито издига великолепната си пирами

да на 8,591 м., т. е. цtли 4,000 м. надъ 

мtсто·то на лагера. На юго-изтокъ се из

дига върха Голденъ Тронъ, единъ отъ 

малкото изкачени седемхиляднищ! на 

свtта (експедиция Диренфуртъ), който 

показва невtроятно струпване на ледни

кови стръмнини; на юrъ е билото на 

Брайдъ Пикъ, който рисува по небето 

финни снtжни изрtзки; и най-после на 

северъ е цельта на експедицията: Хи

денъ-Пикъ! 

На 26 май експедицията потеrJ1я още 

въ три часа сутриньта, за да може да 

достигне мtстото, опредtлено за бази

сенъ лаrеръ на нападението и носачи

тt следъ като бждатъ освободени -
да могатъ да се върнатъ още сжщия 

день назадъ. Това е последниятъ етапъ 

отъ приближаването до върха. Базисни

ятъ лагеръ е избранъ на височина 

4,900 м., отъ кждето гледката сжщо е 

ослепи·телно хубава. 

Цtли 40 дни експедицията се е дви

жила, за да достигне това мtстJ и се 

изправи предъ цельта си. Умората, пре

дизвикана отъ . този дълъгъ походъ, 

1рtбва да се премахне и затова след

ватъ два дни почивка, в Е които всtки 

устройва палатката си, а водачът·', Се-

1 ·онъ проучва плана на атаката. 

На 29 май, най-после, започва истин

ски опитъ къмъ върха. Нелтнеръ, Ша

риньонъ, Карлъ и Дьодонъ напущатъ 

.1arepa, придружени отъ 37 носачи. За-

дачата имъ е да установятъ лагеръ I и 

- докато по-голtмата часть отъ носа

читt се върнатъ въ базисния лаrеръ 

&а новъ багажъ - да опознаятъ об

щитt усJiовия на изкачването и едно 

евентуално придвижване до лаrеръ II. 
30 май. - Тримата (безъ Шариньонъ, 

който не се чувствува добре) тръгватъ 

рано сутриньта 

5,100 м. лагеръ !. 
отъ установения на 

Тtхното вжже (б. р. 

алпийски изразъ, съ който се наричатъ 

нtколко души вързани на · общо вжже и 
предсталвяващи една група за качване) 

изкачва единъ тtсенъ коридоръ и до

стига стена, коЯ'ю не могатъ да преми

патъ поради липса на съоржжения. Tt 
откриватъ, обаче, единъ другъ леде,rъ 

коридоръ, който ще помогне да се по

строи пжтя на изкачването. 

31 мali. На саой редъ Аленъ и Лей

нинrеръ, заедно съ 6 1-юсачи, тръгватъ 

къмъ лагеръ I и коридора. Вървейки по 
следитt на предната група, тt напред

ватъ бързо и въ 13.30 ч. преминаватъ 

скалитt, откривайки една площадr<а з.r 

лаrеръ IТ. 

Маршрутътъ, който експедицията си 

начертава и който дава шансове за ус

пtхъ, минава презъ ледения коридоръ 

и скалната стена и понаrоре следва 

единъ скалистъ ржбъ, малко издаденъ, 

който на 6300 м. се губи въ назжбена 

стена надъ другъ снtженъ коридоръ. 

По него изглежда лесно достигането на 

южния връхъ Хиденъ, следъ който след

ва фирново плато нtколко километра 

съ малъкъ наклонъ, които издига до пи

рамидата на главния връхъ Хиденъ Пикъ 

(8,068 м.). Експедицията още не е сигур

на, че ще достигне южния връхъ - но 

при това предп()ложение тя вtрва и въ 

достигането на главния връхъ. 

Аленъ и Лейнинrеръ сл. обtдъ под

готвятъ съоржmенията на двата най

мжчни пасажи, опжватъ 200 м. вжже и 

устройватъ .лаrеръ II, на 5.800 а. върху 

площадката, която се издига надъ два 

коридора. Групата на Нелтнеръ сжщо 

достига лагеръ II, кждето намиратъ 

Аленъ и Лейнинrеръ. Презъ цtлата 

нощь последнитt двама страдатъ отъ 
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Южното нрило на ХиденL-Пинъ, по наето еж пrавени оnититt. 

ужасни болки въ главата и сутриньта на 

1 юний положението имъ не се подобря
ва. Tt, тр13бва да сл13затъ обратно, въ 

базисния лагеръ. 

На 2 юний, следъ една нощь, прека

рана въ лагеръ II при температура 

10 градУса, Нелтнеръ и нег,овит-13 носачи 

потеглятъ да нам13рятъ мtсто за лагеръ 

III. Tt, напредватъ бавно. Къмъ 6,100 м. 

билото се губи въ заледенъ сн13гъ, надъ 

който стърчатъ н13колко скали. Никакво 

м13сто за лагеръ не се вижда по него и 

затова Нелтнеръ решава да го постави 

на едно малко рамо, добре укрепено. 

Сжщиятъ день, още, следъ инсталиране

то на лагеръ III, Нелтнеръ слиза .щ пре
кара нощьта въ лагеръ 11. Неrовит-13 го

л13ми усилия заслужаватъ почивка, но 

той решава да дочака на м13стото гру

пата на Карлъ и Дьодонъ, която трt,бва 

да го зам13сти при изкачването. 

3 юний: Тримата се :цзкачеатъ отно-
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,ю въ лаrеръ III и чакъ тогава Нелтнеръ 

слиза JЗЪ базисния лаrеръ. На следния 

день К2рлъ и Дьодонъ трt,бва да се из

качватъ къмъ лагеръ IV, за да ro уста
новятъ. Въ това време Аленъ и Лейнин

геръ достигатъ отново лагеръ II и се за
нимаватъ съ поставянето на укрепител

ни съоржжения и уреди за вдигане на 

тяжести за снабдяване съ храна rорни.т-13 

лагери. 

Но единъ периодъ отъ лошо време, 

изключително въ тоя месецъ и за 'Гая 

часть на планината, пром13ня всичкит-13 

проекти и принуждава всичкит-13 элriини

сти да сл13затъ въ базисния лагеръ. Ц-13-

лата планина поб13лява отъ новъ сн13гъ. 

Действията се прекращаватъ за много 

дни. 

На 8 юний Нелтнеръ, Дьодонъ, Аленъ 
и Лейнингеръ се изкачватъ отново до 

м13стото, кждето б13ха достигнали по

рано. Първит-13 двама ще спятъ въ лагеръ 



111 за да установятъ на другия день ла

геръ IV, а Аленъ и Лейнингеръ ·ливатъ 

въ лагеръ 11, за да ржководятъ построя

ването на съоржженията. Придружаватъ 

ги още Ишакъ и Шариньонъ. 

9 юний. Надъ седлото Конвей се по

казватъ отново rо,твми облаци. Въпрt

ки това, съ нtколко носача Нелтнеръ и 

Дьодонъ започватъ изкачването. Но из

веднажъ надъ лагеръ III времето се вло
шава: новъ, мекъ снtгъ покрива леда и 

тъй като при тия услоаия движението по 

коридора е опасно, тt взематъ дtсния 

бръгъ на ржбера. Много труденъ теренъ. 

Къмъ обtдъ умората и леко подхлъзва

не на снtга заставятъ групата да се при

бере въ лагеръ 11. 
На 10 юний отъ изгрtлото слънце се 

очаква да стопи снtга по скалитt. Нелт

неръ и Дьодонъ отново тръгватъ наго

ре. Достигатъ до една отвtсна стена, 

кждето не се вижда никакво мtсто за 
лагеръ. Смръчава се и тt еж принудени 

да се върнатъ въ лагеръ 111. 

11 юни. Благодарение на опънатитt. 

вече вжжа алпиниститt достиrатъ отно

во вертикалната стена. Една много труд

на пукнатина помага на Дьодонъ да пре

одолtе пречката. Надъ нея се решава да 

се установи лагеръ IV. Въ него присти
гатъ на следния день и Аленъ и Лейнин

геръ, привършили работата си въ ла

геръ 11. Tt ще продължатъ на другия 

день нагоре къмъ установяване лаrеръ 

V. Но времето пакъ се влошава - за

почва да вали снt.гъ. 

Двата следващи дни при съмнително 

време Аленъ и Лейнингеръ оставатъ въ 

лагеръ IV, а Нелтнеръ и Дьодонъ се 

връщатъ въ лагеръ III, отъ кждето ще 

свалятъ единъ боленъ носачъ. Дьодонъ 

го сваля на другия день въ базисния ла

rеръ, а Нелтнеръ съ провизии се качва 

отново въ лаrеръ III. Времето се разва

ля отново и когато той пристига въ ла

гера, вече вали снtгъ. На 16 юний снt.ж
ната покривка става 10 см., но времето 

се оправя за кжсо, за да нахлуятъ следъ 

обtдъ отново облаци. Аленъ и Лейнин

геръ, които отъ три дни стоятъ затво

рени въ лагеръ IV, трt.бва да слtзатъ и 

починатъ въ лагеръ 1. Нелтнеръ слиза 

въ лагеръ 11, за да поеме нови 10 носа

чи, съ които на другия день - благода

рение на оправилото се време - дости

га лаrеръ III. 
На 18 юний Аленъ и Лейнинrеръ до

стиrатъ въ лагеръ 1\' Нелтнеръ. Въ то
ва време Дьодонъ остава въ лаrеръ 11, 
за да осигурява преноса на храна и ма

териалитt къмъ горнитt лагери. 

19 юний е великолtпенъ день. Надъ 

лаrеръ IV единъ много лошъ «•)ридоръ 

прерtзва стената. Въпрtки умора.та си 

Аленъ и Лейнингеръ успtватъ да пре

минатъ около 300 метра нагоре и да на
мtрятъ мtсто за лаrеръ V. Най-мжчно

то е вече извършено и занапредъ тере

нътъ ще се подобрява. 

Следващия день събира четирмата ал

пинисти въ лагеръ IV. Аленъ и Лейнин

геръ еж се върнали, защото имъ липсва 

вжже, а Нелтнеръ и Дьодонъ идватъ отъ 

долу. Първитt двама - въпрt.ки умора

та си - се изкачватъ да построятъ ла

rеръ V. 
На 21 юний времето е заплашително. 

До експедицията достига новината за 

пропадането на английската експедиция 

върху Еверестъ поради ранното настжп

ване на мусона три седмици преди опре

дtлсното време за източнитt Хималаи. 

Следъ кжсо време той ще дофтаса и въ 

Каракорумъ. Време за губене на експе

д-ицията не остава. 

Нелтнеръ достига въ лаrеръ V Аленъ 
и Лейнинrеръ, за да имъ помогне изкач

ването къмъ лагеръ VI. Времето, обаче, 

се влошава внезапно и тt оставяйки вж

жетата и пиронитt неизползвани, отла

r атъ за другР-я день установ;~ването на 

лагеръ VI. Т·в и не еж допускали, че вед

нэ.жъ слизайки, тази година тt. не ще 

могатъ повече да се изкачатъ на тази. 

висЬчина. 

Отъ 21-26 юний петь дни вали не

прекжснато снtгъ. Отъ базисния лаrеръ 

се виждатъ свличания на грамадни маси 

снtrъ. Нелтнеръ съоб.цава по ..~нстали

раното радио, че . те!'.1:пературата тамъ е 

паднала на - 17. Вt.търътъ е толкова 

силенъ, че заплашва да отнесе палатки-
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тt.. Четворката горе вече изнемогва. Отъ 

двадесеть дни Нелтнеръ, Дьодонъ, Аленъ 

и Лейнинrеръ не Cli'i напускали високитt. 

лагери. Последни1t. петь дни тt. еж би

ли изложени на rолъми изпитания. Вода· 

чътъ Сеrшrь започва сериозно да се 

безпокои за из:,юда на експедицията. Му

сонътъ показва вече характернитъ си 

особености. Той ще трае около два ме

сеца съ малки прояснения. Tt. оставатъ 
като единствена надежда да бждатъ из

ползвани. 

Нелтнеръ изпраща отъ горе писмо, 

въ което настоява да се взематъ всички 

необходими мърки, за да се продължи 

престоя въ базисния лагеръ поне още 

съ една седмица; той допуща, че това 

лошо време не е още настжпването на 

мусона и се юiДява, че тази серия лоши 

дни ще се свърши въпрt.ки всичко. Той 

иска сжщо да бжде натоваренъ съ ми

сията да опита съ Божията воля едно 

директно изкачване до върха. Сеrонъ му 

отговаря, че му забранява вс-вкакви аван 

тюри и му напомва честната дума да 

действа само споредъ полученитt. запо

вt.ди. Споредъ не,о, условията еж пъл

ни съ опастности и пречатъ на всt.каква 

героична стжпка. 

Малкото прояснение въ днитt. до 29 
юний, последвано веднага отъ новъ и 

по-буенъ пристжпъ на мусона, отнема 

всt.каква надежда. Сегонъ взема реше

нието да прекрати опита за изкачване на 

върха и има само желанието да върне 

групата здрава и читав!!. Всичкитt. шан

сове за изкачва!iе се изпаряватъ: за да 

го направятъ, еж потрt.бни поне още 

ооемь дни постоянно хубаво време, кое

то мусонътъ не ще подари. Отъ друга 

страна да оставя удзрнитt. група по

дълго въ високитt. лагери, значи да 

приеме ужасенъ рискъ, на който Сеrонъ 
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счита, че нъма право. Той нарежда ла

rернтt. да се опразнятъ и да започне 

011еглянето. 

На 1 юлий времето е толкова лошо, 

че Нелтнеръ, Дьодонъ и Шариньонъ, 

(който м·еждувременно се е изкачилъ го

ре) не могатъ да изпълнятъ заповt.дыа 

за слизането. Аленъ и Лейнинrеръ еж 

слt.зли въ лагеръ II. Отъ всички страни 

се спускатъ лавини и бучението на пла

нината е непрекжснато. Благодарение на 

куража и енергията, достойни за адми

рация, горната група успt.ва да слt.зе 

въ лагеръ II, преодолявайки безкрайни 

мжчнотии. Междувременно Аленъ и Лей

нинrеръ · слизатъ въ лагеръ 1. Тамъ сли
затъ на другия день и rорнитt. трима, 

заедно съ носачитt. си. Когато всички се 
събиратъ отново въ базисния лагеръ, 

тt. се пригръщатъ силно развълнувани. 

Опасность вече нt.ма за никого. 

Това е краятъ на предприятието. Се

rонъ завършва разказа си така: ,,Бл·вно

веn ни се изпариха. Въ деня, когато 

мусонътъ блокира нашия възлазъ, намъ 

бt.ха потрt.бни още три седмици за ус

пt.шното провеждане на експедицията. 

Така поне разправяха всички предни ек

спедиции. На насъ тt. бt.ха представили 

мусона като единъ редовенъ _ феноменъ, 
пристиrащъ на опредt.лено време, допу

скащъ нt.какво закжснение или избърз

ване само съ нt.колко дена. 

Каракорумъ мусонътъ трt.бваше да 

достигне едва на 10 юлий, следъ като е 

засегналъ единъ ~есецъ преди това гру

пата Еверестъ. Въпрt.ки всичкото пред

виждане, обаче, той дойде три седмици 

по-рано. Непредвиденъ лошъ шансъ! ... 
Но годинитt. си следватъ и не си при

личатъ всички една на друга ... " 
Преведе Т. М. 




