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ЗАКОНЪ ЗА БЪЛГАРСКИЯ ТУРИЗМЪ 

Година следъ година придобивкитъ 
- морални и материални -на нашето дъ
ло се увеличаватъ, година следъ година 

името и дълото на българския организи· 
ранъ туристъ се все повече налага въ 

съзнанието на обществото или поне на 
оная частъ отъ него, която не е изгуби
ла способностъта си да цени дълото на 
труженици, които съ безкористие, енту
сиазмъ и честна мисълъ градятъ българ
сната култура въ всички нейни прояви. 

И презъ тази година, презъ агитаци
онната седмица, ние ще се изправимъ съ 

чиста съвестъ и горди предъ сжда на на. 

родъ и държава и ще имъ покажемъ 

новия си активъ, новитъ си придобивки. 
Ние сами търсимъ общественъ контролъ, 
защото има защо да не се боимъ отъ 
него: душевната бодростъ, що преизпъл
ва душитъ ни, готовностъта ни да тво
римъ за другитъ, гордо издигащитъ се 
нови хижи въ роднитъ планини и поле
та, нашитъ домове въ градоветъ, зале
сенитъ съ китни гори пространства, пре. 
броденото съ кракъ и съ ски, кулrурно
просвътната ни дейноотъ всръдъ наши• 
1·1, съграждани и грижитъ ни за взаим
на поднрепа еж свидетели, че българския 
rуристъ не е аскетъ, че чрезъ природата 

той търси възможностъ да служи на хо

рата, възможности да допринесе за кул

турния възходъ на родината. Ето това 
е що предлагаме на преценка отъ стра

на на обществения контролъ и искаме 
само той да бжде справедливъ сждия, 
нато има предъ очи и още едно важн,:> 

обстоятелство: всичко постигнато е плодъ 
само на нашитъ лични усилия и лични 

жертви. Нена така общественото мнение 
да сжди и да отдаде Божието Богу и 
кесаровото Кесарю. 

Него, това будно наше обществено 
мнение, презъ агитационната си седмица 

ние зовемъ да изпрати повече свои чле

нове въ нашитъ редове, подъ чистото 
знаме на нашия патронъ - Алеко, нека 
то съ нови свежи енергии подкрепи и 

подсили желанието ни и устрема ни 

къмъ общополезна дейностъ. Нека то 
най-после, бжде и справедливъ посръд
никъ между насъ и нашата държава, на 

която ние напълно съзнателно, честно 

съ свободни души служимъ. Отъ нея за 
отплата ние не искаме много: нека тя 

като признание на нашето дъло само ни 
отдъли отъ организации, въроятно, еж
що тъй полезни, но съ съвсемъ други 
методи за работа, съ по-други задачи , 
съ по-други разбирания. 

По.конкретно казано, презъ тази си 
агитационна седмица ние излизаме съ ло

зунга: ИСКАМЕ ОТ ДЪЛЕНЪ „ЗАКОНЪ 
ЗА БЪЛГАРСКИЯ ТУРИЗМЪ". Съ този 
законъ ние пакъ доброволно и честно 
сме готови да поемемъ нови задължения, 

но въпръки това той тръбва да бжде 
отдъленъ, за да съответствува на нашия 
духъ, на нашитъ разбирания, на нашитъ 
методи. Искането ни е и законно и спра
ведливо и, върваме ще бжде чуто, щомъ 
и общественото мнение ни подкрепи мо
рално и съ новъ притокъ на сили. 

Впрочемъ, на работа, чрезъ която 
презъ тая седмица да ни чуе цълото об
ществено мнение, цълиятъ ни народъ, да 
засилимъ редоветъ си и да наложимъ 
да се изпъю-1и нашето справедливо и за

конно желание за отдъленъ, нашъ за
нонъ, па макаръ и пъленъ съ задълже

ния. 
Ив. Раевъ, 

председателъ на Б. Т. С. 



РАЦИОНАЛНИЯТЪ ТУРИЗЪМЪ 

Думата туризъмъ, взета въ най-ши
рокия и смисъль, е придобила днесъ ед
ностранчиво значение. Най-честата фор
ма ,подъ която туризмътъ се проявява, 

е малко или повече общението и непо
сръдствения контактъ съ природата и 
нейнитъ прелести. Въ основата на сбли
жението на човъка съ природата се из
дига и другъ единъ елементъ - пости

жението. 

Когато постижението, което е глав
ниятъ двигатель въ областьта на спорта, 
върви и се развива паралелно съ идеята 

за общуване съ природа, за опознаване 
и използуване на нейнитъ безценни бла
га, тогава въ туризма има хармония. Той 
става истински, рационаленъ туризъмъ. 

Всичко въ живота се нуждае отъ хар
мония. Въ туризма сжщо тръбва да ца
ри пълна хармония между отдълнитъ 
елементи, отъ които той е съставенъ. 
Спортниятъ елементъ не бива въ никой 
случай да надвишава елемента на есте
тичната наслада. И обратното, не мо
жемъ да наречемъ истински туризъмъ, 

напр., туризмътъ съ автомобилъ или 
феникюлеръ до подножието на планин
скитъ гиганти отъ кждето „туриститъ" 
се отдаватъ всецъло на съзерцание и из
питватъ истинска естетична наслада отъ 

величието и красотата на природата. 

Туризмътъ, за да бiУiде рационзленъ 
най-първо тр,ъбва да бiУiде разуменъ, 
целесъобразенъ, умъренъ, практиченъ и 
главно полезенъ. На второ мъсто той 
тръбва да бжде и организиранъ. 

Неорганизираниятъ туризъмъ, такъвъ 
какъвто днесъ се практикува масово у 

насъ има м но ж е о,т В' о отрицателни 

прояви. 

Повече отъ половината „туристи" у 
насъ, които сръщаме по планинитъ и по
специално на Витоша, съвсемъ · не умъятъ 
да извлъкатъ реална полза отъ туризма, 
който практикуватъ. Защото за тъхъ ту
ризма е повече спортъ, отколкото ду

шевна наслада. Основнитъ елементи на 
рационалния туризъмъ, а именно да 

опознаятъ подробно географията на 
страната, да се любуватъ _съ възторгъ 
на красивитъ кжтове на родината ни, на 
чуднитъ гледки отъ върховетъ, да та
чатъ славнитъ паметници на историчес
кото ни минало и най-важното, да спаз
ватъ нуждното приличие, редъ и еле.

ментарната чистота, напълно имъ лип

сватъ. 
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Има „туристи", които пъкъ еж таки
ва само заради това, защото туризмътъ 

е сръдство за „постижения въ ходене
то" и защото чрезъ него даватъ широкъ 
просторъ на хвалбитъ си, разбира се, 
непровърени отъ никого. Туризмътъ за 
тъхъ е упражнение на краката ll един
ственото имъ голъмо удqволствие е кой 
пръвъ да стигне предначертаната цель. 

Има и други „туристи", чиято мания 
е да бждатъ колекционери на ръдки пла
нински цвътя, като еделвайса, воднитъ 
лилии, горскитъ лалета, които отъ день 
на день изчезва1'ъ, откжснати за да по

пълнятъ нъкаква колекция. Такива по
сетители на планинитъ заслужаватъ на
казание равносилно на наказанието за 

извършена предумишлена кражба. 
Има и трети, които отъ пръвъ пог

ледъ изглеждатъ скарани съ разума си. 

Тъ ходятъ, ходятъ безъ да знаятъ где 
и защо ходятъ. 

И ето изведнъжъ спиратъ на едно не
приветливо и открито мъсто, защото ... 
се обадило хубаво ехо. 

Такива видове „туристи" могаrгъ да се 
изброятъ съ десетки. Тъ с.у; неорганизи
ранитъ туристи. Тъ не се водятъ отъ 
никаква туристска идеология. За тъхъ 
идеята за туризма е чужда. 

Въ това отношение, а именно при
вличането на неорганизираната часть ту

ристи, които моrатъ да станатъ истин

ски такива само въ редоветъ на нъкоя 
туристическа организация, е главното 

направление въ което тръбва да се ра
боти за рационализирането на туризма 
и за прокарването на общъ планъ и еди
номислие по всички въпроси, свързани 

съ неговото всестранно, полезно и це

лесъобразно практикуване. 
Чрезъ рационалния туризъмъ, който 

вдъхва любо_вь къмъ природата н кра
сотитъ на родната земя, развива вспчки 
добродетели до степеr-~ь на съвършен
ство, кали волята съ пом:>щ1,та на дис

циплината и създава ист;~rкки здрави и 

твърди характери, модерната държава 

се издига въ стопанско, културно и об
ществено отношение. Нейнъ дългъ е да 
положи всички усилия за подпомагане 

развитието на раuиона.'lния, организира

ния туризъмъ, който наредъ съ учили

щето, казармата и черквата е единъ отъ 

гранитнитъ стожери на които се крепи 
цълия ни държавенъ организъмъ. 

Димитъръ Буровъ 



f ПРОФЕСОРЪ АТ АНАСЪ ИШИРКОВЪ 

На 6 апр11J1ъ тази r JДШfЗ бъл;·,шс~-а
та географска наукJ пр~тър1тl; оше единъ 
страшенъ ударъ. С.11едъ ранната смърть 
на доцента Кр. Дрончил·)нъ и на проф. 
)К. Радевъ, неумолимата .::мърть грабна 
и доайена на българ.::китt. 1 rографи -
редовниятъ професоръ по ,еогрзфин въ 
нашия университетъ д-ръ Атанас-ь Ишир

ковъ. Заболt.лъ отъ тежка болесть, не
rовиятъ организъмъ не можа да из

държи страшната борба съ нея и той 
бt. най-после поваленъ. Проф. Ишир
ковъ бt. погребанъ на 7 априлъ следъ 
обt.дъ, като на неговото опt.ло въ църк
вата „Св. София" се бъха стекли мноrо
бройнитt. негови другари и почитатели, 
бивши и сегашни студенти. 

Проф. Иширковъ е роденъ на 5/17 
априлъ 1869 r. въ гр. Ловечъ. Останалъ 
безъ баща и майка, той все пакъ успt.ва 
да продължи образованието си въ Га
бровската гимназия, но последното полу
годие на VII класъ довършва въ Тър
новската гимназия. Следъ това той по
лучава стипендия въ тогава откривано

то Висше училище въ София и става 
студентъ по история, като въ сжщото 

време слуша и лекциитt. по славянска 
филология и свършва презъ юний 1891 
година. 

Следъ завършване на висшето си об
разование, Иширковъ билъ назначенъ 
учитель въ Варненската мжжка гимна
зия, въ която учитслствувалъ само една 

година. На сдедната година той билъ 
изпратенъ отново като държавенъ сти-

пендиантъ да се специализира по сла

вянска филология въ Лайпцигския уни
верситетъ, кждето престоява 3 години и 
освенъ филология слуша история и гео
графия. Тукъ, подъ влиянието на име
нития проф. Фр. Рацелъ, той се преда
ва главно на специализиране по геогра

фия и се подготвя за бждещъ профе
соръ по география въ Висшето уч,:J1и
ще. За това влияние и за тази промt.на 
самъ покойниятъ Иширковъ писа: ,,Азъ 
Г!реминахъ отъ история и славянска фи
лология къмъ геоr{J'афия. Моятъ профе
соръ по география въ Лайпцигския уни
верситетъ, покойния проф. Ф. Рацс.лъ, 
бt.ше антропогеографъ и създатель на 
политическата география - и азъ тръг
нахъ по неговитt. стжпки" (Сп. Българ
ска ,<нига, год. !., 1930, стр. 436). 

Иширковъ завършва университета съ 
учената степень докторъ по философия, 
като има за главенъ предметъ геогра

фия, а за второстепененъ - славянска 
филология. За докторската си дисерта
ция той представя съчинението "S й d
B u 1 g а r i е n" (положение, производство, 
население, стопанство, духовна култура). 

Завърналъ се въ България, Ишир
ковъ билъ назначенъ учитель въ Со
фийската мжжка гимназия, въ която 
учителствува само една година. На след
ната година той отново е изпратенъ на 
специализация по география и етногра
фия въ Берлинския университетъ, кжде
то престоява три семестра. На 1 фев
руарий 1898 г. Иширковъ билъ назна
ченъ за доцентъ по география и обща 
етнография, а първиятъ му универси

тетски курсъ бъ посветенъ на въпроси 
отъ културна география. Встжпителната 
си лекция „Задача и съдържание на 
днешната географска наука" той ни про
чете на 19 мартъ с. г. Отъ тогава до 
неговото заболяване, презъ цt.ли 35 г., 
проф. Иширковъ преподаваше геогра
фия въ университета, като въ своитt. 
Jiекции засегна всичкитt. дt.лове на об
щата география, географията на конти
нентитt. и на съседнитt. балкански дър
жави и особено подробно - геаграфия
та на нашето отечество. Като послtдица 
отъ четенитt. лекции по отечествена гео
графия, покойниятъ Иширковъ тъкмt.
ше да издаде специална книга за геогра

фията на България, ала тази му мисъль 
остана неосжществена. Едно кжсо попу
лярно описание на България той напе
чата още презъ 1910 г. по случай II Сла
юшски съборъ въ София (стр. 172, илю
стрирано съ 37 образи), което на след-
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ната година 61; преведено на руски -
,,Болгария" ( стр. 235). 

Настжпилата криза въ отношенията 
на България съ Сърбия по македонския 
въпросъ и особено участието на Бълга
рия въ войнит1; за обединението на бъл
гарския народъ наложи на проф. Ишир
ковъ да постави на страна чистата нау

ка. По този поводъ той писа: ,,Народ
ностни интереси ме отвл1;коха отъ чи
сто географската наука и азъ за дълго 
време я запуснахъ и се предадохъ на 

етнографски, исторически и политико
географски работи, отъ които по-важни 
<:ж: ,,Приносъ къмъ етнографията на ма-
11<едонсюtт1> славъни", стр. 100, 1907 
(френски преводъ, Парижъ. 1908); ,,Град·ь 
Солунъ", поли-rико-rеографски и народ
достопански бележки, 1911, стр. 140; 
,,България и Бъло море", политико-гео
графски чертици; ,,Западнитъ краища на 
българскит1; земи", 1915, (френски пре
водъ, 1916, Lausanne стр. 254) и .Les Bul
gares en Dobrudja. Apercu historique et 
ethnographique 1919, Bern, стр. 189 
,,Западна Тракия и доrоворътъ за миръ; 
въ Ньойи", 1920, стр. VIII+67, и други 
(Сп. Бълr. книга, 436). 

,,По време на rол1;мата война, -- про
дълwава Иширковъ, - когато б1;ше 
нуждно да се запознае чуждия свtтъ, 
издадохъ по-разширен о съчинението 

,,България" на н1;мски езикъ ·подъ над
словъ "Bulgarien Land u. Leute• въ 
две томчета, хубаво илюстрирани (Лайп
цигъ, 1916, I - стр. 129, II - стр. 128, 
1917). Това съчинение се напечати и на 
унгарски езикъ презъ 1917 и отчасти на 
шведски езикъ (1918). 

Проф. Иширковъ 61; на времето си 
най-подготвения български ученъ по гео
графията на бълrарскитt земи и нему се 
падна завидната участь да защищава ин

тереситв на българското царство и на 
българщината изобщо при сключване на 
Букурещкия договоръ (1913) и презъ 
време на rол1;мата война. Тогава той 
написа споменатит1; и други по-малки 
съчинения, тогава той написа и около 
50 статии въ френски, н1;мски и на дру
ги езици списания все въ защита право

тата на българската кауза. Все тогава 
проф. Иширковъ заедно съ професори
т1; Милетичъ, Цоневъ и Романски, изра
ботиха • Ethnographische Karte des Bulga
rentums auf der Balkanhalblnsel im Jalir 
1912" излtзла въ н'hмското географско спи
сание .Petermann's Geographische Mittei
lungen • 1915. 

Върху географията на свободното 
царство Иширковъ сжщо е написалъ 
много ценни студии. Най-първата отъ 
т1;хъ зactra въпроса за rраницит1; и по-
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върхнината на България (въ 3 свитъка 
на „Периодическо списание", книга XVIII 
1908). Втората студия върху „Хидрогра
фията на БъJirария" се появи въ Годиш
ника на Софийския университетъ презъ 
l!JIO г. Т1;зи студии излtзоха на нtмски 
езикъ презъ 1913 г. въ отдtлна книга 
• Oro- u. Hydrographie von B11lgarien •, стр. 
162, Sarajewo. 

Проф. Иширковъ описа и н1;кои отъ 
нашитt градове: Варна, Шуменъ, Елена, 
Копривщица, София, Ловечъ, Търново, 
Бурrазъ и Пловдивъ. Той издаде и пър
вото „Упжтване за изучаване на сели
щата въ бълrарскит1; земи" а · е участву
валъ въ редакционнитt комитети на нt
колко български списания и презъ по
сJiеднитt години въ този, който редак
тира сборника „Ловечъ и Ловчанско". 
Въ младежкиr1; си години Иширковъ се 
прояви и като добъръ белетристъ: на
писалъ е разкази и приказки, отъ кои

то най-добри еж: ,,Приказка за фрака", 
,.Вжтрешенъ врагъ на отечеството", 
,,Планина" и др. 

По покана на М-вото на просв1;тата, 
презъ 1899 г. Иширковъ е рецензиралъ 
тогавашнитt 26 учебници по география 
за прогимназиалнитt кJiасове. Тази ре
цензия бt напечатана въ сп. ,,Учи.ли
щенъ преrJ1едъ", год. IV и е послужила 
твърде много на съставителитt на учеб
ници по география. 

Презъ продължителния периодъ на 
своята професорска дейность, покой
ниятъ Иширковъ положи основитt и на 
Географския институтъ при университе
та, който разполага вече съ богата гео
графска биб.1иотека и разни сбирки отъ 
карти, картини и други помагала, отъ 

които така добре се ползуватъ студенти
т1; по география. Подъ негово ржковод
ство се подготвиха и всички сегашни 

учители по география, които riрепода
ватъ този предметъ въ нашитt сръдни 
училища и въ университета. Професоръ 
Иширковъ бt rол1;мъ туристъ и неумо
римъ уредникъ на научни екскурзии съ 

своитt студенти изъ разнитt кжтове на 
нашето отечество. Неrовитt първи ек
скурзии со. насъ, първитt му студенти, 
бtха до Перникъ и Поrановския мона
сп1ръ съ тtхнитt околности. Самъ той 
е пжтувалъ много и е обходилъ всички
тt земи на Балканския полуостровъ, Ma
Jia Азия, Гърция, Италия, всички срtдно 
и западноевропейски държави, като е 
стиrналъ до Шотландия и въ фьордитt 
и ледницитt на Норвегия. 

Проф. Иширковъ е билъ. 3 пжти де
канъ на историка-филологическия фа
култетъ и веднажъ ректоръ на универси

тета. Той бt и професоръ по география 



въ Свободния университетъ, председа
тель на българското географско друже
ство и членъ на много наши и чужде

странни научни институти, като при това 

е участвувалъ въ международни конгре

си и тържества. 

Презъ д~кемврий 1933 г. ученици и 
почитатели на покойния отпразднуваха 
скромно неговата професорска дейность, 
като по този случай бt издаденъ и осо
бенъ „Сборникъ въ честь на Атанасъ Т. 
Иширковъ по случай 35 годишната му 
професорска дейность", единъ голtмъ 
томъ in 4° стр. ХХ+393, съдържащъ 39 
статии отъ чужденци и българи, почита
тели на покойния професоръ. 

Благъ и скроменъ по природа, проф. 

Иширковъ обичаше своя предметъ, ра
ботtше постоянно, но не му бt приятно 
да се показва много. До колко той е 
обичаJiъ географията и жеJiаелъ нейния 
напредъкъ въ България, показва него
вата посJiедна воля: отъ лихвитt на за

вещанитt отъ него единъ милионъ лева 
на Географския институтъ при универ
ситета да се издържатъ всtка година 
по двама студенти по география - бж
дещи ратници на географската наука въ 
нашето отечество. 

Нека свtтлата паметь на покойния 
професоръ Иширковъ да бжде вtчна 
въ сърдцата на всички българи. 

Сава Поповъ 

ВЕСТИ 

Председательтъ на френския алпийски 
нлубъ, загиналъ! Съ една група отъ 6 
скиьори, председательтъ на Френския ал
пийски клубъ Жерардъ е билъ на излетъ 
по ледника Трелатетъ въ областьта Мон
бланъ. Групата е била затрупана отъ ла
вина. На четирма отъ тtхъ се е удало да 
се освобGдятъ отъ снtжнитt маси, следъ 
дълю търсене е билъ изровенъ и единъ 
другъ скиьоръ. Само Жерардъ не е мо
гълъ да бжде намtренъ и спасенъ. 

На 10 априлъ отъ Мюнхенъ е замина
Jiа германската хималайска група, която 
ще атакува върха Нанга-Парбатъ, изпра. 
тени отъ множество приятели и официал. 
ни .~шцз. Групата на 26. IV. е пристигна
ла въ Бомбай и е поела вече пжтя къмъ 
Сринагаръ, кждето къмъ нея ще се при. 
съедини английскиятъ офицеръ Шеб
биръ, който е взелъ участе въ по-ран. 
шнитt две експедиции на Кангчендзьонга 
и въ две на Еверестъ. 

Въ багажа на германската група се 
намира и единъ надгробенъ кръстъ за 
починалия подъ Нанга-Парбатъ другарь 
А. Дрекселъ, както и една надгробна 
плоча на загиналитt Вили Мерклъ, YJiи 
ВиJiандъ и BиJio ВеJiценбахъ презъ 1914 
1·олина. Тtзи паме·тници ще бждатъ по
ставени всрtдъ планинската снtжна пу
<.тота. Ние ще държимъ читателитt си 
редовно въ течение за вървежа и сполу

ката на експедицията. 

Отъ кога има хора въ Алпитъ? По
старитt научни изследвания въ Алпи·гъ 
- намирането накоJiни жилища въ ез~

рата и пещерни следи отъ човtшки жи
вотъ - еж били установили, че въ тази 
европейска планина човtшкиятъ животъ 
датнра отъ 2u,OOO години. 

По.новитt изследвания, обаче, устанп-

виха много раненъ човtшки животъ въ 
Л.'lпитt. Проф. Е. Бехлеръ е изследва.11ъ 
много швейцарски пещери, като тtзи при 
Вшщкирхли, Ветисъ, (кждето е ню.1·врено 
най-високото археологическо захо;щще 
отъ ЧОВ'БШКИ животъ, на 2445 м.), Вил
денманислохъ, Риrи и Котеншер ь и ре· 
зултатитt отъ тъзи изследвания еж изло. 
жени въ градския музей на Ст. ГаJ1снъ. 
Споредъ тtхъ човtшкиятъ животъ въ 
Алпитt датира отъ 50,000 години. 

Въ Любляна, на 5 мартъ т. r. ~ осно
вана академическа секция при С10в~:r
ското планинарско цружсство. Д,Jтоrава 
животътъ на студентитt-планинари не е 
би,1ъ организиранъ. 

Лордъ Конвей, единъ отъ най-извест
нитt английски алпинисти и първнт·в из
следователи на Хималаитt, е починалъ 
въ края на м. априлъ т. г. По нсг,Jво име 
е наречено едно седло на върха Еве
рестъ, по което ставатъ с,пититв за изка
чването на върха. Седлото Конnей ·1грзе 
гt•лtма .роля въ тъхъ. 

Според~, отчета .~г. 1935 г. Клубъп,- на 
чехословашкитъ туристи <1ма 'JS1 секции 
и клонове съ ,общо 96,509 членl)В~. I.;ро
ятъ на последнитt спрямо 193i) r одина 
показва едно намаление отъ 14,931 дуu•и. 
Броятъ на секциитъ, който преди война
та е билъ само 68, следъ нея се е уве
дичилъ съ още 313. Клубътъ подържа 
973 младежки спални, въ които презъ от. 
четната година еж нощували l 11,'2б8 ыла
дежи. Броятъ на уреденитt излети е 
5625. Спасителната служба при Клуба 
е уредила 17 спасителни експедиции, при 
които се е касаело за 5 нещастни, смър
тни случаи и 8 ранени планинари. Презъ 
годината Клубътъ е получилъ субсидия 
около 600,000 лева. 
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СЪЮЗЕНЪ ЖИВОТЪ 

Новъ клонъ на Съюза. Въ Троянъ на 
5. IV. т. г. е образуванъ новъ к,1онъ оть 
Съюза, вследствие на отдавна правеюпt 
постжпки отъ Ц. Н-во, както и благода
рение усилията на другаритt ни отъ 
плtвенския клонъ. Новиятъ КЛt,.:<Ъ ,.Козя 
стена" веднага е започналъ единъ ожа
вепъ организационенъ и туристски жи

вотъ. Избраното първо настоятелство на 
клона има съставъ: преде. Н. Магунски, 
подпредс. М. Хитровъ, секр_ Ст. Шат
ровъ, кае. Ц. Пазавански, дом. П. Шат
ровъ, съве'тници: А. Шипковенски, Т. То
тов1: и Стефана п. Дрtнска. 

Централното настоятелство е приело 
съ протоколъ No 25 отъ 15. IV. т. г. дру
жtството :Jd редовенъ к.1онъ на Съюза. 
Представители отъ него вече еж участву
в,ши и на пролътната среща въ Плъвенъ. 

Задружна дейность. Съюзнитt клоно
в~ въ Плtвенъ, Ловечъ и Троянъ еж взе. 
ли инициативата съ задружни усилия и 

срtдства да построятъ единъ общъ пла
нински заслонъ на върха Козя стена въ 
Троянския балканъ. Още тази година ще 
б~де избрано мtстото на зас.~она и ще 
започнатъ подrотвителнитt работи по 
постройката му_ 

Конференция за стопански туризъмъ. 
По инициативата на r. кме1 а на града 
Пловдивъ и мtстния клонъ на БТС „Кало
яновъ връхъ" на 18 априлъ т. г. се е съ
стояла конференция за стопанския тури. 
чъмъ при Пловдивската община. На кон
ференцията еж присжтствували 60 кмето
ве на общинитъ отъ Пловдивската об
.~н~сть и други представители. Отъ страна 
на Съюза присжтствува члена на сжщо
то г. Драгомиръ Цоневъ. Следъ като 
бившиятъ председатель на пловдивския 
ни клонъ г. П. Карапетровъ е държлъ 
сказка върху стопанския турзъмъ и 

следъ кзто еж се развили обширни дебз. 
ти по неговото значение и резултати, въ 

които еж били изказани много ценни 
мнения и направени хубави предложе
ния, конференцията е взела резолюция, 
която е действително образецъ на грижи 
.за засилване стопанския туризъмъ. 

Пролътнитъ срещи. Пролtтнитt съюз
ни срещи, организирани отъ Ц. Н.во и 
клоноветt-домакни въ rрадоветt, въ ко
ито тt се бtха свикали, еж се състояли 
и минали навсtкжде при много добъръ 
успtхъ. Общо на срещитъ еж присжт
ствували 40 клона или две трети отъ цt. 
лия клоновъ съставъ на Съюза: най-го
лtмото посещение досега на такива сре
щи. Представители и участници е имало 
общо около 370 души. На срещитt е 
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билъ разгледанъ предложения отъ Ц. Н-во 
дневенъ редъ, който е засtгалъ въпро
ситt около предстоящата агитацонна 
седмица и съюзенъ съборъ въ Севлиево, 
излетната дейность на клоноветъ, хиже
строителството и маркировката, планин

('Ката спасителна служба, както и прсд
стоящитt за разглеждане отъ събора з 1:,

rrpocи за зависимостьта на членството 

отъ мtстожителството, избирането на 
ч.'!енове на Ц. Н. лица нечленове на со
фийскитt клонове, замъстването на кло
новитt председатели въ делегатскитt 
имъ права на съборитt и отдtлянето на 
членския вносъ отъ абонамента на съ
юзното списание. 

По въпроса за агитационната седмица 
c,r; били изказани умtстни предложения 
за нейното провеждане отъ клоноветt, 
по излетната дейность, хижестроител. 

ството и маркировката, еж били възприе
ти изказанитt отъ Ц. Н-во предложения, 
за Планинската спасителна служба, пре
обладаващето мнение е било, че тя засt
га повече планинскитt клонове а по оста
налитt четири съборни въпроси, бол
шинството отъ мненията еж се свели до: 

членоветt да запазятъ членството си 
къмъ опредtленъ клонъ, въпрtки про
мtната на мtстожителството, за членове 
на Ц. Н-во моrатъ да бждатъ избирани 
лица нечленове на софийскитt клонове, 
членския вносъ да не се отдtля отъ або. 
намента на списанието, а по въпроса за 

замtстването на клоновитt председатели 
въ делеrатскитt имъ права предъ събо
ритt единодушието е било пълно ... Ц. 
Н- во съ оrледъ на изникналитt мнения 
отъ клоноветt по тtзи срещи, ще изра
боти своето становище, съ което ще из
J1t.зе предъ събора по тtзи четири въ
проси. 

Срещитt въ Калоферъ, Ловечъ. Елена 
и Фердинандъ еж били посетени срtд
но отъ по 30-на представители на 3-6 
клона, на срещата въ Горна Джумая е 
v.мало надъ 50 представители отъ 7 кло
на, а на тази въ Чепеларе - 3 клона съ 
70 души, благодарение на масовия нз
летъ, устроенъ отъ Асtновrрадския 
клонъ. Въ Нова-Загора срещу това е 
,.мало общо 15 представители на 5 клона, 
а въ Провадия - 6 клона съ 30 предста· 
витсли На тtзи срещи съответно еж 
г.рисжтствували като представители на 

ц. Н-во г. г. д-ръ П. Пtевъ, П. Хаджи. 
евъ, В. А. Радевъ, д-ръ Б. Ковачевски, 
С:т. Поповъ, Хр, Калчевъ, Т. Тодоровъ н 
Ив. Раевъ. 

Общо взето, срещитt еж били единъ 
силенъ потикъ за раздвижване дейность-



тз на клоноветt и засилване връзюпt 
имъ съ Ц. Н-во. 

АrИТdцИонната седмица. Центр. Н.во 
на Съю.за е издъзло до клоноветв съ 
окр. No 6, въ което дава нареждания за 
провеждане на тазигодишната агитацион

на седмица въ днитt отъ 23-30 май. По 
този сдучай Ц. Н-во е решило издаване
то на специална илюстрована брошура за 
българския туризъмъ. Въ цt .1а България 
ще се състоятъ много агатационни съ

брания, въ много отъ които ще говоряrъ 
членове на Ц. Н-во, а въ София седми
цата ще се проведе прц специална про

грама OT'L тритt софийс,ки клнове, заед
но съ Ц. Н.во. По „Родно радио" ще има 
специални сказки за туризма, за точното 

време на които Ц. Н-во ще съобщи въ 
ежедневния печатъ. 

Алековитъ тържества. Въ сжщото ок
ржжно Ц_ Н-во дава нарежданията ;:и 
та.знrодишнитt тържества на Алеко, уре
ждани отъ пазарджишкия клонъ на съю. 

за по случай 40-годишнината отъ смъртъ
ПJ на Алеко, по който случай клонътъ 
въ Пазарджикъ е въздиrналъ въ града 
паметникъ на Алеко, предстоящъ да бж
де осветенъ на тържествата. Въ програ
мата на последнитъ се предвижда: на 22 
май, сжбота, ще има паметна Алекова ве
черь, на която ще се произнесатъ слова 

за писательтъ и туриста Алеко, на след· 
ю1я день, следъ манифестацията ще ста
не тържественото освещаване на памет

ника и сжщия день следъ обtдъ ще се 
направи традиционното поклонение на 

лобното мъсто на учителыъ.туристъ. 
Всички съюзни клонове се канятъ тръс
кано да посетятъ тtзи тържества, които 
съвпадатъ и съ началото на съюзната 

агитацонна седмица. 

Мнистерството на народното просвъ
щение, отдълене за тълесно и държавно
гражданско възпитание, ни изпраща за 

публикуване следното окржжно на М. В. 
Р. Н. 3., отд. адм. и за избор. учреж
дения, No 6673 16. IV. 1937 година, София. 
Преписъ. До г. г. областнитъ директори 
въ Царството . 
Съ окржжно No 89 отъ 5. I. 1937 година, 
Министерството нареди, кметоветt на об
щинитt да пристжпятъ незабавно къмъ 
приложението на чл. 19 отъ Закона за 
физческото възпитание на българската 
младежь. 

Министерството на народното просвt
щение съобщава, че резултатитt. отъ при 
лагането на този членъ отъ Закона, който 
постановява свикване на мt.стнитt. съве. 
ти за тълесно възпитание. сж блестящи. 

Дейностыа на мt.стнтt. съвети се из
разява, между другото, и въ намиране на 

материални срt.дства за нуждитъ на ор
гннзациитt, между които въ чл. 24 буква 
„г" отъ гюреказания Законъ сж показани 
и помощи отъ общинитt. Помощитt. отъ 
общинитt, при липса на парични срt.дства, 
могатъ да се изразяватъ и въ отпускане 

на материали и работна ржка, като при 
възможность се използува и временната 

трудова повинность на жителитt. на об· 
щиннтt.. 

Горното да се съобщи на кметоветt. 
на общинитъ за сведение и изпълнение. 
Главенъ секретарь: (п.) Ил. Кожухаровь 
Нач. на отдt.лението: (п.) Д. Никифоровь 

клоновъ животъ 

На 21 мартъ т. г. клонътъ , , Елъ Тепе" 
въ Банско, е ималъ общо годишно съ

брание, на което е избрано ново насто
ятелство въ съставъ: 

Председатель Лазаръ Икономовъ, под
председатель Борисъ Галевъ, секретарь 
Никола Борисовъ, касиеръ Андонъ Ко
ювъ. домакини: Елена Бизева и Георги 
Петровъ, съветници: Борисъ Колчаговъ 
и Юрданъ Ушевъ. 

На 10 т. м. клона отъ Б. Т. С. ,,Ко
лошъ" при мина Бобовъ долъ даде своя
та първа пролt.тна танцова вечерь. Са
лона на минното кино бъше препълненъ 
отъ публика. Ка·то гости бt.ха бившия 
главенъ директоръ на мини Перникъ г. 
инженеръ Г. Коняровъ, инженеръ 
Броксъ, инж. Бл. Тодоровъ и др. Сжщо 
така имаше много учители и селяни отъ 

близкитt. села. Салона бъше украсенъ съ 
зеленина и разни плакати съ туристичес

ко съдържание. Вечеринката се откри съ 
нъколко думи отъ председа'Геля на клона 
г. М. Масларски, следъ ~оето последва
ха нъколко литературни номера, изпъ.'!· 
нени много добре. 

Веселата часть бъ разнообразена съ 
танци, народни хора, томбола, весела 
поща и дР. туристически изненади и про

дължи до 7 часа сутриныа. 

Клонъ „Странджа" - Бургасъ. Го
дишното събрание на „Странджа" се 
проведе при повишенъ интересъ. Въ съ
бранието личаха фигуритъ на възрастни 
туристи - стари ратници на „Странджа'', 
наново вдъхновени отъ туристическото 

дt.ло. Избра се ново настоятелство въ 
съставъ: 

Председатель Др. Драгановъ, подпред
седатели Пан. Ивановъ и Р. Петровъ, се
кретарь Иванъ Вълковъ, касиеръ Дим. 
йордановъ, пом. касиеръ К. Милушевъ, 
.завеждащъ излетитt. Кирилъ Гецовъ, до
макинъ Г. Николовъ, съветнци: Христо 
Наковъ, Мих. Шекерджиевъ, Ст. Г. Ива· 
новъ и А. Чиликова. Провърителенъ съ· 
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ветъ: Ник. П. Стефановъ, Албертъ Де
калоо и Д. Кутлевъ. 

Врачански клонъ „Веслецъ" - · Б.Т.С. 
извtстява, че отъ 15 априлъ т. r., е от
кри.1Jъ спалнитt. при туристическия домъ 
за ползуване отъ туристи членове и не

членове на Съюза, а така сжщо и отъ 
уч~нически групи. Спалнитt. побиратъ 50 
душп. За групи по-голt.ми отъ 20 души 
водачътъ имъ трt.бва да съобщи нt.кол
ко дни по-рано на адреса на клона: ,,Ве
слецъ" г. Петъръ Дановъ -- Враца. 

На 7 априлъ т. г. Дупнишкиятъ 
ююнъ „Рилски езера" въ общото си го-
11ишно събрание, на което е избрано 
ново настоятелство въ следния съставъ: 

Председатель Асенъ Хр. Меджедиевъ, 
подпредседатель Мих. Грънчаровъ, се
кретарь Костадинъ Блажевъ, касиеръ 
Борисъ Г. Икономовъ, домакинъ Христо 
А. Теодосиевъ, съветници: Ст. Гавазо:въ, 
Д. Яневъ II Борисъ Грънчаровъ. · 

Клонътъ „Черни връхъ" въ Красно
се.~о на общото си годишно събрание , 
състоя.10 се на 16 априлъ т. г., е избралъ 
ново настоятелство въ съставъ: 

Председатель: Василъ Г. Славовъ; под 
, председатель: Любенъ Лингоровъ; Се. 
кретарь: Ст. Х. Стояновъ; касиеръ: Ге
орги Н. Стаменовъ; домакинъ: М. Ив. 
Оджакова; съветникъ: (зав. излетитt.) 
Дt.лчо П. Го.риновъ. 

На 14 мартъ т. г., въ общото годиш
но събрание Надежденския клонъ „Хе
мусъ", е избралъ ново настоятелство въ 
съставъ: 

Председатель Тодоръ Милановъ, 11од
председатель Любенъ Вълковъ, секре
тарь Никола Ст. Христовски, касиеръ 
Борисъ Арнаудовъ, домакинъ Димитъръ 
Нешевъ, зав. излетитt. Никола Стефа
новъ. 

На 10 априлъ т. г. Клонътъ „Пиринъ" 
въ гр. Разлогъ въ общото си годишно 
събрание е избралъ ново настоятелство 
въ следния съставъ: 

Председатель: Първанъ Андреевъ; 
подпредседатель: Станко Максимовъ; се
кретарь: Христо Бояджиевъ; касиер7:,: 
Нг. Гайдаровъ и съветници: Попъ До
невъ, Трифоновъ и А, Найденскн. 

Шуменскиятъ клонъ „Висока поляна" 
е избралъ· въ общото си годишно събра
ние, състояло се на 11 априлъ т. г. ново 
настоятелство въ съставъ: 

Председатель: Илия Силвестри_евъ; 
подпредседат.: Веселинъ Хлt.баровъ и 
инж.- Хр. Тоневъ; секретарь: Кирилъ В. 
Аврамовъ; подсекретарь: Жечо Зида
ровъ; касиеръ: Руси Русевъ; пом. каси
еръ: Стефанъ Георгиевъ; домакинъ: Ал. 
Цвt.тковъ; зав. излетната дейность : Бо-
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рисъ М. Абаджиевъ; администраторъ на 
спсанието: Христо Симеоновъ и допис
никъ: Енчо Бончевъ. 

Ямболскиятъ клонъ „Кабиле" отъ Б. 
Т. С. въ общото си годишно събрание, 
състояло се на 14 _ априлъ т. r., е избралъ 
ново настоятелство въ следния съставъ: 

Председатель Тодоръ Тодоровъ, под
председатель Ив. Д. Ивановъ, секретарь 
К х. Радоновъ, касиеръ Ал. Натанъ, дом. 
библиотекарь Ст. Драгиевъ, съветници: 
Руско Н. Русевъ, Йорд. Таповъ и Г. Сул
тановъ. 

Бел. Ред. Поради претрупанъ матери
алъ, дописката на клонъ „Родни балка
ни" - Варна, остана за бр. 6. 

КНИЖНИНА 
Schweizer Bergfuhrer erzahlen (Швей

царски алпи:нисти разказватъ), 205 стр. 
Orell Fйssli Verlag - Leipzig, цена (за Lъл
гария) 3.60 Rm., 1936 год. 

Много малко еж онt.зи планинари и 
алпинисти, които картинно биха могли 
да ни опишатъ своитt. изпъстрени съ 
най-разнообразни преживявания планин
ски излети и турове. За да може, обаче, 
обществото да се запознае съ сжщность
та на планинарството и алпинизма, кни

гоиздателството Орелъ Фюсли събира 
мемоари отъ най-известнтt. швейцарски 
алпинисти и ги издава подъ наименова

нието , ,Швейцарски алпинисти разказ
ватъ ". Въ книгата се срещатъ имената 
на Таугвлдеръ, П. Имзенгъ, Индебни
ненъ, П. и Х. Габриелъ, Щойри и др., 
които най-самоотвержено ни описватъ 
интересни случки изъ своя планинарски 

жив-отъ, като едни отъ първитt. швей
царски алпински водачи Tt. ни разказ
ватъ за весели и скръбни преживява
ния, за първи изкачвания, за мощьта и 

гнt.ва на планината, разправятъ ни за не
щастни случаи при катерене - при лt.т
ни и зимни излети, за спасяване по не

пристжпни скалисти склонове, за лавини 

и за снъжни и гръмотевич1;1и бури. Това 
еж хората, които често Шi'iТИ еж виждал1;1 

предъ себе си смъртьта, това еж хората. 
които еж се борили съ нея, които еж 
премt.рили съ нея своитt. собствени сили. 
Стръмнитt. алпийски склонове, върхове и 
.1едници еж свидетелитt. на разправян,1-
тt. ни истински случки. 
Това е книгата. конто съ своитt. множ~

ство разкази пренася четеца въ единъ 

свt.тъ, въ к-ойто той често пжти тръбвз 
да потрепери предъ ужаса, който прежи
вяватъ любителитt. на планината. Книга
та би се харесала на всt.ки младъ съ 
завоевателни стремежи туристъ, и на 

всt.ки старъ, който съ болка въ дУШата 
би си спомнилъ за извоювани борби въ 
планината. Б. йорд. 





ПРОЛоТЬ ВЪ ПЛАНИНСКОТО МОРЕ 

ст. поповъ 

Първата изненада дойде, когато сут

риньта - събу дилъ се следъ Пазард

жикъ - се изправихъ на прозореца на 

нагона: надъ синкавитt планински вери-

1 и на Родопитt грtеше южно синьо не

бе, малкитt облачета на което бtха ка

то пролtтни милувки на планинскитt 

върхове. Заразенъ отъ този дълго очак

ванъ пролtтенъ лъхъ, изпълненъ съ обе

щанието за нtколкото дни планинска ра

дость, не усtтихъ п;у;туването до Асе

новградъ. 

Уговорихме се съ енергичния предсе

датсль на клона тамъ, да се чакаме въ 

Бачково и - не искайки да проспимъ ни

то единъ миrъ отъ първия праздникъ на 

пробудилата се природа - двамата, съ 

другаря С. отъ Пазарджикъ потеглихме 

по стария п;у;ть изъ дефилето r-1a Чая. 

Първиятъ повtй на родопския миръ 

долита до насъ като стариненъ напtвъ 

отъ крепостьта на Асеня, високо възви

сена надъ Асеновградъ. Въ избързания 

възторгъ отъ това пролtтно утро град

чето ми се струва безкрайно хубаво и 

чисто; безъ да искамъ въ мисъльта ми 

минава сравнение, което иска да го опри

J1ичи като български СаJщбургъ. 

ПocJie пролtтьта ни приветствува като 

единъ рано цъфнаJiъ нtженъ макъ на 

Пi'ilтя, полюляванъ отъ планинския вtт

рецъ и нашепващъ за скритото планин

ско щастие, което искаме да догонимъ. 

Цtлата планина е заляна отъ свътлия 

3еленъ тонъ на заживtлитt отново дър

вета, въ които очитъ примрежено потъ

ватъ. Само малкитt, сини звездички на 

HL забравкитt по п;у;тя навременни до

карватъ гледката на фокусъ и ние виж

даме ц·tлата природа цъфнала и за

см-tна. 

Прол-tть въ планината! Съ прис;у;ща

та и музика на пtнливата рtка, която 

като че ли цtла зима е била държана нt

ювдс на сила спрtна и сега бърза да до

стигне устието на топлия югъ. Нtма по

хубавъ символъ за възродения животъ 

на пролtтьта отъ кипежа на планинския 

потокъ, динамичното богатство на чия

то монотонность въ _Сi'i\ЩНОСТЬ подсеща 

за всички видове тонове и звуци въ при

родата. И въ нtкакъвъ унесъ, човtкъ се 

движи, възроденъ отъ този шумъ, като 

че притеглянъ отъ невидими сили на

в;у;тре къмъ планината, отъ к;у;дето идва 

всичката буйность на този новъ животъ. 

Така унесени вървtхме и ние по ста

рия Пi'!IТЬ и неусетно стигнахме долина

та на Бачковския монастиръ, извисявай

ки отъ време на време погJ1едъ по строй

нит-t снаги на скалитt или търсейки да 

достиrнемъ съ взора си невидимото дъно 

на зеленитt води. 

Топлиятъ пролtтенъ день събужда 

незнайни сили въ самитt насъ и всtко 

усилие ни се вижда малко и леко. Невол

но се отдаваме на неразбираеми пориви, 

които искатъ да ни приобщятъ къмъ об

щия подемъ на цtлата вселена. 

Бачковскиятъ монастиръ не би билъ 

тtсенъ за никоя душа, не само защото 

око,шитt планини с;у; една просторна 

рамка, която би могла да запълни цtлъ 
животъ, но и защото градската суета не 

е много далечъ. 

Особено пъкъ, когато таз.и градска 

суета се представлява отъ група млади 

с.тудентi1 и студентки, смъртни врагове 

на всtка тишина и външно благочестие. 

Въ малката църквичка „Св. Николай" 

мъждука кандилцето на една вtра, н~

разбираема за много отъ днешнитъ хо

ра, макаръ и бачковскитt монаси да нt

матъ видъ на много увлtчени въ нея. 

Тtхната молитва, изглежда, повече се 

отнася до запазването на посевитt, овош

:<итъ и добитъка, отколкото до чистота

та на душата, която въ случай на лоша 

година заплашва окончателно да се пр~

чисти. 

Всичкитъ. сгушени изъ българскитъ 

планини монастири си приличатъ реши

телно по едно: въ тtхъ може да се спи 
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по всъко време. А когато човъкъ е нре- варили да ни посрещатъ съ въпроса: 

~,:аралъ една полусънна нощь въ вла·(а 

отъ София, той може да си огспи и за 

сыътка на тази нощь. Не искахме ;1з 

правимъ изключение и ние. И нашиятъ 

сънь бъ толкова дълбокъ, че когато по

ел\ ни казаха, какво. другаритъ, които 

трt.Сiваше да ни взематъ отъ монастииря 

и зt•ведатъ съ автомобилитъ до ЧепеJiа

ре, Ci'l'i отминаJiи, ние не искахме да вtр

вамt, че това е „на яве''. 

Всъка действите;rность е жестока. Но 

1<.огато тази дсйствитеJiность се оформя

вс1 въ съзнанието като 46 киJiометра, -
ки,кото е разстоянието отъ монастиря 

д,, •-Iепеларе - които сега ни предстое. 

ха да вървимъ пеша, намъ тази действи

Т~Jiность се струваше извънредно же

стока. Иди пocJie, че ставай религиозенъ: 

ако не бъхмс решили и ние като всички 

хора да си направимъ покJiонението на 

тази старобългарска светиня, сега щъх 

м,~ да прежив·tваме другояче nрекрасната 

родопска природа нъкжде къмъ Хвойна. 

Читателю, прощавай! И азъ съмъ за 

чиститъ преживявания и за дъJI·бокото 
разбиране на природата. Но туристичес

ю,ятъ прорrесъ у насъ отдавна изключи 

кат,, слементъ на дУховния туризъмъ 

.1,.1пит·t, държавни шосета, които въ този 

край иматъ само две премъни: прахь и,1и 

каль. Ние имахме „щастието", СJ,едъ из. 

тек.лия се пороенъ дъждъ, да налетимъ 

на nтората. 

Пролt.тьта, на която се радваю1е ~ъй 

много преди объдъ, съ свежия дъхъ на 

Н< вата трева и ободряващата пъсень на 

Чая, тази пролъть сега се скри нъкжде 

задъ облацитъ и повече този день не я 

ы1дъхме. Вижцахме само, какъ бавно ю1-

наватъ п о к р а й насъ килоыетражнитъ 

ст1-.. •1бове и отъ цълото прекрасно дефи. 

ле на ръката въ съзнанието ми остана 

спомена за суровата борба па човъка съ 

природата, отъ която е тръбвало да се 

краде и изкуствено облагородява зсъка 

педя земя. 

Съ геройско довърие въ собственитъ 

си сили марширувахме ние по калното 

шuсе, задявани отъ всички съдърж.не.ли 

на ханч·~та, които, сякашъ се бt.ха наго-
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,,Вие ли сте двамата, гдето сте изтърва

ли автомобила?" Ние посрещахме тъз:1 

закачки великодушно, защото вече ни 

бt.ха съобщили, че отъ Асеновградъ 

тръгва камионетка, която ще ни насгиг

не и отнесе до Чепеларе. Но и това 

съобщение имаше единъ н е щ а с т е f{ ъ 

ефектъ: и да не кажемъ, че сме вървъли 

обърнати назадъ, за да дочакаме тази 

прословута камионетка, всъки случай 

11ратоветъ ни се извиха да се обръщаме 

и я търсимъ съ поrледъ. Нашиятъ 17-ю1-

ло~1етровъ подвиrъ тази пролътна ве

черь завърши така: стигнахме си ние, 

както е далъ Господъ, до Нареченскитъ 

бани и тамъ, въ двата часа, въ които ча

кахме камионетката, нъколко пжти си 

дадохме дума, че ако тя не дойде, ние 

ще се завлъчемъ пешъ до Чепеларе, 

1,акво ще и да става: утре тамъ ни ча

каше дълга къмъ съюзната конферен

ция. 

По-рано, въ всички селски кръчмч, 

сега преименовани ресторанти, имаше 

сдинъ и сжщъ неизбъженъ инвентаръ: 

календари отъ всички партии, портретъ 

на руския царь, портретъ на нашия отъ 

времето на пълнолtтието му, ШиJiьон

скиятъ затворъ или нъкоя сцена отъ 

Отело и - доколкото си спо:мнямъ -
реклами cia шевнитъ машини Гритцнеръ. 

Този инвентаръ сега е коренно промъ

ненъ: на най.видно мъсто е поставемъ 

грамофона (в:мъсто радио за сега се за

доволяватъ съ рекламата на нъкоя ра

диомарка), после следватъ нtколко ре

клами отъ държавната лотария, нъкои 

пгдписи отъ праздника на детето или ш 

гората и - накрай - нъкой профес:10-

на.11енъ календаръ. Промъната се допъ;1-

ва въ п-:>ложителенъ смисълъ отъ чисти 

гюкривки по маситъ 

Инакъ всъка селска кръчма вечерь сц 

прилича напълно: Jiампичкитъ мъждУ

катъ страхливо, селянитъ спорятъ висо

ко и нсt.ки отиващъ си отъ тъхъ на из

лизане казва нъколко тихи думи - един

ственитъ тихи думи! на кръчмаря, 

който с.ледъ това записва нъщо на тев

теря. 



В1., ресторанта на Нареченскитъ бани 

движението е го;лъмо, защпто минаватъ 

н заминаватъ Пli'iтници, познатитъ се при

ветствуватъ и непознатитъ се запозна

ватъ безъ препорli'iчване ... 

Въ всичкото време на двата часа азъ 

слушахъ разговора на събра1-1итъ селяни: 

не че разrоворътъ бъше интересен ь и 

~южехъ да науча нъщо отъ него. Но та. 

ка, приятни ми бъха тъзи упорити бор

ци въ живота, които въпръки всич'<ИТЪ 

си народни и родови недостатъци иматъ 

нъщо, което веднага стоплн и предраз

полага: българската речь; а хубаво и ме

ко говорятъ българитъ отъ този край -
и най-надарениятъ парижанинъ би имъ 

?-авидълъ на изговаряното отъ тъхъ „л". 

Въ Широка-Лlriка, казватъ, се говорt.лъ 

още по-мекъ и хубавъ български езикъ. 

Да можеше само нъкакъ вестникъ Миръ 

да изгони отъ тъхната речь неумъстно 

употръбяванитъ чуждици и високи думи! 

Най.после очакваната вече отъ цъла

та кръчма камионетка пристигна. Следъ 

като разтовари и тука единъ купъ но

вини, тя ни пое въ огромното си тъло и 

ние се понесохме къмъ Чепеларе. 

Напраздно очаквахъ да видq нъщо 

отъ прехвалената хубость на Пli'iTЯ . Не

бето бъ притулило луната и тъмнитъ си

.1уети на околнитъ планини издаваха 

единъ особенъ свътъ, който се криеше 

ревниво отъ окото на чужденеца. Въ по

лунощь, най-после, стигнахме Чепеларе. 

Официалната часть на пролътната 

среща съ всичкитъ си неизбъжности не 

принадлежи къмъ настоящето описание. 

Нито пъкъ хубостьта на самото сели

ще, което споредъ стариятъ туристичес

ки вълкъ отъ София, сега лъкарь тамъ, 

било „българското Шамани". Достатъчно 

е да се каже, че въ мисъльта ми се офор

ми повелителния дълrъ за българския 

туризъмъ да направи нъщо повече за то

зи родопски край, като насрочи и изнесе 

поне единъ съборъ въ него. 

Мисъльта на всички ни бъше насоче

на къмъ часоветъ, когато ще се намъ

римъ въ сърдцето на самата планина. И 

това щастие не закъснъ. 

Илюстрованитъ рекламни к а р ти ч ки 

иматъ една лоша страна: че банализи

ратъ предваритtолно хубостьта на всъки 

край. И понеже тъ се издаватъ за всеоб

що употръбление, не държатъ смътка за 

истинскитъ, но скрити красоти, които не 

винаги Cli'i убедителни. Така се случи и 

съ прочутото Пампорово. 

Отъ с. Прогледъ, навлъзохме напрано 

въ царството на планината. Снъжни 

пръспи, едва раззеленили се ливади и 

цвътя, много планински цвътя, които 

пъятъ нъкаква възторжена пъсень на 

възраждащия се животъ. 

Въ Чепеларе пролътьта е дошла само 

като бледи бъли петна на цъфналитъ 

дървета. Тука. е още времето, което нъм

цитъ наричатъ предпролъть - най-ху

бавото време въ сli'iщность за планината. 

Високо горе се бълъятъ още снъж

нитъ върхове, между тежкитъ облаци на

временни riросвътва слънцето и огръва 

единъ чаровенъ миръ, въ който некане

ниятъ гостъ се сбърква отъ възхищение. 

Първата поляна съ минзухари и неза. 

бравки, най-нъжната украса на пролът

ната планина, е като чудна пъсень, на 

която ,отдълнитъ мелодии прозвучаватъ 

отново следъ всъки сто крачки: друга 

поляна, покрита съ лил~вия килимъ на 

минзухаритъ се разстила ктrо празднич

на премъна, радваща се на последнитъ 

приrрli'iдки на топещия се снъгъ. 

Би тръбвало човъкъ да бlriдe - ако 

не художникъ, то поне - добъръ фото

r·рафъ, за да отнесе и запечати картин.1-

та на тази красота, което все пакъ !-Ie би 

стигнало: иска се да бждешъ и поетъ, за 

да напишешъ подъ картината възвише

ния и химнъ. 

Отъ хижата, която чепеларскитъ дру

гари вече еж привършили, гледката става 

типично високопланинска: много снъгъ 

во околнитъ върхове, несъбуден,1 отъ 

зимния си сънь борове, налъгала отъ 

снъжннтъ пръспи стара, пожълтъла тре. 

r<a и потъващи въ низинитъ синкави до
,'!ове. И само по слънчевитъ поляни 

цвътнитъ килими, като въящи се знаме

на на радостьта, между които - като 
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разстопено сребро - на СJ1ънцето пр~- своитt. каменни лобове на върховетt. 

свt.тва новородения потокъ. 

Прибt.rнахме и до близкия върхъ К:r.

раманджа, отгдето кржгозорътъ наисти

на е необятенъ: на югъ се синt.ятъ по

следнитt. прегради предъ Бt.лото море, 

въ сt.нчеститt. долини на които като бt.

JIИ, изд1,лани камъчета с;,;; разтъркаля

питt. к;,;;щички на Устово и rайково. На 

изтокъ високиятъ Чилъ-тепе се бори съ 

облацитt., а на западъ изпъва снага ЦJр

ствениятъ Персенкъ, като височайши по

кровитель на цt.лото планинско море. 

Планинско море! - това е единстве-

11иятъ вt.ренъ изразъ за Родопитt., та

зи потопена въ мистичность планина, из

даваща - като рt.дки откровения 

къмъ небето. 

На слизане, потъващи въ гористата ху

боrть на тt.зи склонове, спускащъ се Пс) 

пжтеката отъ Пампоровото, неволно си 

спомнихъ за сходната красота на Крон

щадтскитt. Карпати, възправи,1и се съ 

с;,;;щото благородство, всрt.дъ които -
като особено заклинание - се издига ос

триятъ Шюлеръ, завършващъ въ небето 

единъ затворенъ за себе си свt.тъ, както 

чезнещата сега отъ ПОГJiеда Караманджа. 
И не заради това сравнение, а за по

даренитъ нъколко часа планинско бла

женство, обърнахъ се още веднажъ и 

блаrодарихъ горещо на дивната родоп

ска планина. 

ОТЪ АТЛАНТИЧЕСКИЯ ДО ТИХИЯ ОКЕАНЪ 

С. СТРЕЗОВЪ - Буеносъ Айресъ 

Следъ объдъ 0J1акътъ напусна запа,1J;

ната гара на аржентинската стодица Буе

носъ Айресъ, разположена въ делтата на 

Рио де ла Плата, върху Ат.1антич·~с.:ия 

океанъ. Възнамърявахъ да стигна до гр. 

В~тпараисо, най-важното пристанище на 

Чили върху бръrа на Тихия океанъ, от

стояще на около 1600 клм. по права ли-
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ния на западъ. Планътъ ми бъ да пжту

вамъ съ желъзницата до гр. Санъ Луисъ, 

!!а 800 клм. отъ Буеносъ Айресъ и отrамъ 
да продължа пжтувнето съ автомобУiлъ 

до гр. Мендоса и презъ масива на Анди

тъ до малкf/Я градъ Лосъ Андесъ въ Чи

,1и, кждето щtхъ да взема трева за Вал

параисо. 



Плодороднитt, сравнИ1еJ1но r/1\сто на- Тt,ва е планинската не~ 1ига Сан ь Луисъ. 

сеJ1с1-ш полета, известнитt аржентински Влакътъ лliiкатуши nавно по ск11t;н, ,в,·т·r, 

пампаси, се . простиратъ съ стотици кило
метри отъ дветt страни на ж. п. линия. 

Жътвата бtше вече минала и зеленtеха 

само обширни кукурузи и хубави трев:-r

сти необработени полета, въ които па

сtше мноrоброенъ породистъ добитъкъ. 

Бtхме проп?rlтували около две..стt ки

.11ометри, когато се появиха облаци ска

калци~ апокалиптичната напасть за ар

жентинския земедtлецъ. Чакъ до наст?rlп

ването на нощьта хвърчеха тt въ не

сыt.тенъ брой, замъглявайки хоризонта. 

Тренътъ свистtше тревожно въ стреми

ТЕ..1ния си бtгъ всрtдъ масата летящи 

съ разперени крила твърди и стръвни на

t tкоми. Вечерниитъ здрачъ, озаренъ от~, 

кърв:нштt пробJ1tсъци о·, ъ llJ1амъцитt, 

н:~ мноrобройнитъ грамадни клади r.1a
}1.1 оLташ;ла отъ жътв11та, - конто fJЪ 

Л~ жrнтина горитъ, - \'С:ываше особено 

с 1J1но впечгТJ1ението. А пъкъ ;1ленитt на. 

}!'ари, запалени въ хоризонта на пам,1а

ситъ отъ великоJiепния залtзъ на сJ1ънце-

1 о ,доведе играта на баrритt до нстнн

с,,ия имъ апогей; въ миrъ съчетани,·тu 

на природнитъ явJiения, стигаше до <:>дно 

нораsяваще кресчендо, прокоба на н·в

каква козмична катастрофа. 

На изrрtвъ с11ънце влtзнахме въ пр')

винцията Санъ Луисъ. Рtзка смtна на 

пейзажа. Плодороднитt полета отсr,,шиу 

ха мtсто на сухи плата отъ патаrонски 

ларактеръ, обрасли съ снопчета твърда 

трева „пуна" Н рtдки храсти. Едва сJiедъ 

гр. Мерседесъ, отстоящъ 700 клм. отъ 

Буенос1-- Айресъ, пампаситъ започватъ да 

се диплятъ и се явяватъ първитt хълмо

ве. 1 ъзи хълмове ставатъ все по-високи, 
придобиватъ жълтъ отенъкъ и та:11ъ нt-

1,?r1де между тt.хъ, при бързото движение 

на влака, се различаватъ приказни си

ньозелени долин~ 

Наскоро въ хоризонта започватъ да 

се очертаватъ високи сиви ридове, кои

то постепенно се rубятъ u ь дtсцо и ~адъ 
насъ, докато наср~ЩJ. показва плещитt 

си единъ планински масивъ, който ю1 

напомнюва твърде много изгледа на Ви

тоша, гледана OTh Софийското по.1,•. 

на сухи чакълести хъJ1мове, 3авива нъ 

л·lsво и влиза въ гарата на 1·р. ::::.знъ 

J1уисъ, столица на едноименната пр 1-

вющия. 

Тукъ ме чакатъ r-жа и r-нъ Констан

п,нови (нашиятъ сънародникь г. J',оr

данъ Константиновъ е администрат 1ръ 

въ rо,11tмитt солници „Бебедеро" въ 

окалноститt на rp. Санъ .Jlуисъ). Една 

двудневна обиколка съ тtхния ~.nтомо

бРJIЪ изъ планинитt ни открива скр1•ти 

в1, rънкитt имъ красиви и ш10д/1р:.>дни 

110J1ета, напоявани отъ бистри поточ ~та. 

1-tай-високиятъ върхъ се извиш~ва 2300 
м. надъ морското равнище. Планинскатз 

Рериr а Санъ Луисъ представлява една 

независима формация раздtлена отъ ,\н. 

дитt. съ 200--300 клм. широка равнина. 
Заедно съ семейството Констаf.fтиновн 

продължаваме П?rlтуването за Мендоса. 

Въ едно разстояние отъ 30 клм. следъ 

rp. Санъ Луисъ, пжтьтъ се спуска око.10 
300 метра въ огромна низина, въ която 

лежи една вълшебна бъла плащеница отъ 

100 кв. 1<лм. - засъхналото солно езеро 

,.Бебедеро". Термометърътъ тукъ бел<::

жи 45°С на сtнка. Следъ това започваме 

да се изкачваме къмъ границата на про

винция Мендоса. П?rlтьтъ пресича все 

безплодни полета, кръстосва коритото ча 

засъхнала рtкичка и стигаме до една rо

:tъма красива постройка отъ колониа

ленъ стилъ. Сетне минаваме подъ една 

арка, върху която е написано „добре до

шелъ въ Мендоса, страната на слънцето 

и на доброто вино". Околноститt Ci'r\ все 

още пусти. Едва надвечерь влизаме въ 

една красива алея, засънчена отъ буйна 

растителность. Навсtк?r1де минаватъ ка

нали съ вода. Лъхва ни хладенъ вtт

рецъ и въ далечния просторъ на западъ 

започватъ да се открояватъ далеч:-штt 

снtжни върхове на Андитt, между кои

то и прочутия Аконкагуа (7015 м.), испо

лина на Америка. 

Нощьта с настжпи,1а отдавна, когато 

пристигаме въ rp. Мендоса. Богатата ра
стителность на окржжаващето ни поле 

(въ околноститt има повече отъ 90,000 
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хектари лозя), се дъJ1жи изключително на 

водитt на р. Мендоса, образувани отъ 

топещитt се ледове на Андитt, защо го 

валежитt въ областьта cli\ крайно pt щи. 
Въ rp. Мендоса се сбогувахъ съ мои-

1 t добри приятели, семействr,1 о Конста11-

тинови, които се върнаха въ 1..-анъ Луисъ 

и въ 3 часа сутриньта тръгваме съ ав r,)
мобилъ презъ Анди'Г'Б за Чили. Въ н1-

'-!алото П/i\ТЯ е равенъ и правъ, следъ п

ва накJюнътъ започва да се увеличава и на 

развидtляване влизаме въ трудни я кри

воJшчещъ П/i\ть на Кебрада делъ Tor,a 
(Прохода на бика). Чакъ до къмъ 9 ча ~а 
напредваме бавно срtдъ еднообразн :1, 

пу<. ти плtшиви планински ск.~онове, без ь 

да можемъ да съзремъ що-годе далече:~ъ 

хоризонrъ. Спираме въ една мина за зла

то, к,'hдето само се намира вода, 90 к.лм. 

следъ rp. Мендоса. Спущаме се и се из
качваме по тъмноцвtтни масиви. Веч~ 

сме изминали повече отъ 120 клм. Прео
доляваме една планинска вериг~ предъ 

насъ се изпрtчва друга такава, стигаме 

.:i,o нсiiния хербетъ на 3000 м. височина и 
ненс1дейно, на около 700 м. подъ насъ се 

открива голtмата долина Успайата и ~ъ 

:.ъното, ш1близо вече, центрэJ1ната, покри

та съ в·J,,чснъ снtгъ „кордилера" на Ан

дитt (кордилера на испански значи пла

нинска верига). Духа студенъ вtтъръ и 

бързаме да се • спуснемъ въ долината. 

Минаваме ,по прекрасни авениди, оградени 

tъ чести, кичести, тъмнозелени и ~1ного 

високи топо,1и, пресича~11~ тучни морави и 

стнгяме до едю;ъ привtтливъ хотеJIЪ, к;;;

д~:то спираме да се нахранимъ. 

Долината Успайата е истинскс. при-

1,а:,на долина всрtдъ пустинята. Тя е за

градена отъ вctкlilдe съ остри Зlilбчати 

масиви съ заснtжени върхове. Всрtд ъ 

лtтс сме, обаче наоколо е падналъ изn . 

бщ1енъ сн·hгъ. Въ тази часть Андитt с;;;, 

изобщо, лишени отъ гори. Ко.юсалнн 

скали и нарtзани планински хребети µt
пятъ небесата; зелени, синкави, чер1Jrни, 

жълти, сиви и черни огромни сипеи се 

свличатъ по голитt имъ снаги. Огромни 

минерални богатства се криятъ въ 1·},,::

нитt. недра, обаче, издирването и изпол

зr.ането имъ е крайно 1 vУдно, ПС'рэ 11и 11 е -

1.50 

ПрИСТ/i\ПНОСТьта на за .1е,китt. 1 JЛ,11-111!-!· 
сюrятъ гигантъ, който прекосяваме и 

чието t)I'ромно тtло е прсснато по 1.ъд

>кината на Ц'БЛИЯ амер•ШЗНСКИ \l:JTtpHKЪ, 
има около 300 клм. ширина. Говr,ри се, 

че мнозина предрешени иэследовате.111 еж 

навлизали nъ страхотнитt скалистн гър

ла и he Cli\ te връщали вече. Знае се r.тъ 
сr,итъ, че въ дълбокитt планински про

ходи на Андитt често липсва въз.,vхъ и 

затова самолетитt, които ги редовно 

кръстоснатъ отъ Мендоса до Сантияго 

де Чили, се движатъ далече отъ тtхъ, за 

да избtгнатъ „дупкитt'· въ въздуха. По

тайнитt пустинни висоти на Андитt се 

обитава,ъ само отъ кондора, цар51 на 

пространството и хищната пума, амери

канскиятъ лъвъ, които дебнятъ рtдю1гt. 

стада гуанакосъ (видъ лами). 

По крайно стръмни и много опасни 

Пlilтища се движимъ по долината на р. 

,'v\ендоса, начесто съ ко,1елото на ав го

мобила, при завоитt., съ не повече отъ 

половинъ метъръ надъ замайвзщи про

г.асти. Стигаме до ж. п. станция Пунта де 

Вакасъ. Тукъ минава финикюлера, кой

то кръстосва Андигв. Голtма часть отъ 

.-~инията, обаче, е разрушена. Преди две 

години, далече въ високитt планински 

урви върху леглото на р. Мендоса се 

свлича огромна прtспа снtгъ, която об

разува единъ грамаденъ бентъ. Задъ то

зи импровизиранъ бентъ се събr1ратъ ко

лосални маси вода и следъ като го про

биватъ, хвърлятъ се съ бtсна ярость и 

адски rрохотъ по стръмната котловина, 

като изравятъ грамади пръсть отъ пла

нинскитt масиви върху които Лlilкату•пи 

ж. п. линия. Самиятъ rp. Мендоса се спа
сява по едно чудо. 

Следъ пладне стигаме 

Инка (Мостътъ на Инка), 

Пуенте делъ 

едно твьрде 

рtдко природно явление. Естествен ь го

J!ъмъ камененъ мостъ по който ми!-!аза 

п~тя. Подъ него тече бързата план,шсI<а 

ръка. Сводътъ е покритъ съ тънки ста

.1актити. Ручеи гореща минерална вода 

бликатъ подъ моста, К/i\дето Cli\ инстали
r,ани лъчебни бани. 

Отъ хотела при Пуенте делъ Инка из

JIИЗатъ експедициитt, които се опитватъ 



да изкачатъ Аконкагуа. Край шьтя ни 

посочватъ гроба на първия изс.лецова

тель, нtмсцъ, к,ойто стигналъ върха, оба

че не с~ върналъ живъ. Тtлото му е би • 
.~ю намtрсно въ подножието н1 Аконка
гуа. Ето и сега една група решителни 

м;,,же, опитни алпинисти, по инициатива

та на голtмия чиленски вестникъ „Елъ 

Меркурио" се r,отвятъ да предприематъ 

изкачването. За нещастие, само следъ нt

колко дена вестницитt разтржбиха пе

чалната новина, че едва единъ отъ тtхъ 

се върналъ живъ. Тtлата на останалитt 

били намtрени въ снtжнитt пазви на 

Аконкагуа, хвърлени въ безднитt отъ 

страшннт'l, у дари на мразовититt вtтро

ве, които бушуватъ въ висинитt на Ан

дитt. А1юнкагуа, на езика на индийцитt 

кичуа - и з в е с т н и т t инки - значи 

,,стражъ". И наисп<на, като буденъ и неу

молимъ стражъ, Аконкагуа, пази своитt 

нсприст;,,11ни приоблачни и заледени вла · 
Д('IШЯ 

Следъ Пуенте делъ Инка, на 3200 м. 

височина е аржентинския пропусквателенъ 

пунктъ Ласъ Куевасъ (Пещеритt). Отъ 

тукъ започва най-трудния пжть презъ 

„червената земя". Страшни кривуличения 

въ рtзки зигзази, все нагоре по крайно 

стръмнитt склонове на единъ огроменъ 

масивъ отъ червена пръсть. Пжтьтъ над

вишава rювече отъ 4000 м., за да изкачи 

най-високата точка на най-низкия, въ та. 

зи часть на Андитt, проходъ. 

На 1:300 метра долу въ пропастьта 

стои Пуенте делъ Инка. Насреща, много 

близко, Ki!TO изваяни отъ слюда и гипсъ 

блсстятъ на слънчевитt лm.чи колоса,1-

нит ·в ледници на върхове високи rзсе по

вече отъ 6000. м. Задъ тtхъ забива въ 

небесния лазуръ величественото си алба

строво чело, Аконкагуа. 

На самия връхъ на прохода е издиг

ната една около 20 м. висока статуя на 

ХриlТа. Следъ мирното раар,ешаване на 

острия споръ за границитt между Ар . 
. ,кентина и Чилн, двата братски народи 

издигатъ на самата граница статуята на 

Христа Спасителя (Кристо Реденторъ), 

като вtченъ залоrъ за мирно съжител

ствуване. 
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Отъ „Кристо Реденторъ" пжтьтъ се 

спуска г,ыволомно въ Чили. За половинъ 

часъ слизамt около 1000 метра до хотс· 
ла Лагуна делъ Инка (Езерото на Инка). 

Самото езеро е около 2 клм. въ диаме
т1 . ръ, много дълбоко и забележ:пелно 

по смtната на цвътоветt на водата му, 

въ зависимость отъ положението ю1 

слънuето. Езерото е богато съ пъстър

ва и червена семга. Въ хотела слагатъ 

вкусна пържена семга и чиленско вино. 

Пжтьтъ продължва да слиза по тtс

ната долина на Рио Бланко (Бtлата ръ

ка). По цtлото и продължение еж раз

положени житни _ градини. Наскоро въ 

Рио Б,JJанко се влива, отъ дtсно, Рио Ко

лорадо (Червената ръка) и заедно обра

зуватъ р. Аконкагуа. Ръката се спуска 

по едно тtсно каменисто корито, покрай 

което кривуличи пжтя1 който ни завежда 
до малкото градче Лосъ Андесъ. 

Въ Чнли не се виждатъ вече безкрай· . 

11ит·в равнини на Аржентина. Нав·сtкжде 

влакъ ж. п. линии въ Чили еж дър

жавни и образцови - се пжтува до Вал

ш~раисо. Следъ монотонно бtгане отъ 

оноло 3 часа, тренътъ излиза отъ про

рtза на единъ . хълмъ и предъ очитt ни 

блtсватъ тъмнозеленитt води н~ Тихи~ 

Океанъ. Чакъ до Валnараисо линията r.1е

ди океанския брtгъ, всрtдъ хубави .лt

товища, между които се отличава краси

нuто и луксозно градче Виня делъ Маръ. 

Валпарайсо е твърде живописно разпо

,1оженъ по стръмнитt скл,онове, които 

окржжаватъ удобното му пристаннще. 

Вечерно време, безбройнитt електричес

ки лампи нэнизани по хълмоветt, които 

се отразяватъ въ тихитt води на о~еана. 

му придаватъ феериченъ изгледъ. 

Въ деньтъ на моето пристигане., гр. 

Еалпэраисо празднуваше четири вtка 

С11ъ своето основаване. Презъ времето на 

cвcfTIJ сжществувание, той е понасялъ 

стр.1шни земетресения, заливанъ е билъ 

от~, фурията на Великия океанъ (който 

хоризонта е ограниченъ отъ планини. 06- съвсемъ не оправдава прозвището си 

ластьта, която прекосяваме е суха и го

ла, както Санъ Луисъ и Мендоса и само 

чрезъ напояване еж залtсени и обрабо

тени котловинитt на многобройнитt по

тuци, които струнтъ отъ вtчнитt снtго

ве на Андитв. 

Съ отлично уреденъ електрически 
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,Тихъ"), развилнявали еж се надъ ,:его 

спустошителни пожари, ужасни епидем,ш 

и с,стри кризи, обаче Валпараисо се е 

въэраждалъ о·тъ развалинитt като ..Р•'

н11кr.ъ и днесъ - въздигнатъ и модерни

з1•ранъ -- е перлата на южния брtгъ на 

Реликия океанъ. 



ПРОЛЪТЬ B2S РUЛА 
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РUЛСКО УТРО СНUЛ\КА Л\UХ. КРZ>ШНЯКZ> 

АНЕЛ\ОНА СНUЛ\КА АН. KOHOB2S 



ЧЕТИРИДЕСЕТЬ 

ГОДИНИ 

И виждамъ азъ край мене да минава 
Со пог.~едъ ведъръ и открито чело 
Новъ родъ възхитенъ зарадъ мойто дело 
И честь да ми въздава. 

Пенчо Славейковъ - ,,Паметникъ". 

Четиридесеть години бъха твърде ляме неговото мъсто въ бълrр,:к:эта ли-

малко, за да заглъхне ехото на единъ 

злодейски куршумъ, който сложи край 

на ск;•;шия Алековъ животъ. И отъ то

гава досега, въ деньтъ 23 май, непре

кжснато това ехо повтаря завета на го

лъмия ПО/КОЙНИКЪ, подетЬ ! qгъ всички 

околни балкани и разнасяно отъ вътъ

ра по всички посоки на българщината. 

Убитъ бъ човъка, общественика, пи

сателя, туриста Алеко. И ако приживъ 

той бъ нареченъ „нещастенъ щастли

вецъ", като че за утеха, следъ смъртьта 

му и днесъ може да бжде нареченъ 

,,щастливъ нещастникъ". Щастливъ, за

щото вмъсто забравата да покрие него

вия животъ, дъла и слова, съ всъки 

день тъ ставатъ още по-ценни и таче

ни отъ цълата българска общественость. 

!Цастливъ и защото ,ако приживъ Але

К(' е ималъ неприятели и врагове. как

то ги има всъки смъртенъ, следь него

н:-~та трагична кончина тoii ~тана прия

тель !-i<.1 ц-влия български нар<1дъ и ссо

беRО на българската инте.шгенцил. 

Днесъ Алеко се издига като испо

J1.11нъ надъ всички наши отровени отъ 

з~разата на чуждото писатели. Не юэмъ 

се пада задачата да търсимъ и опредъ-

тература, което по достоинсr;зо 11:е бж

де еднn nтъ първитв. Защото Алеко 

пръвъ отвърна поrледъ отъ не,шач2ща

та нищо за насъ чужбина и насочи по

гледа на българина къмъ собствената му 

земя и красота. 

Ние, туриститъ, имаме особеното ос

нование да бждемъ признателни на А,1е

ко за посочения ни пжть къмъ българ

скитъ планини и върхове. И тази при

знателность ние не я скжпимъ, защото 

неговиятъ примъръ става дважъ по-це

ненъ като се има предвидъ времето и 

епохата, въ които ни е оставенъ. 

Изразъ на тази признателность е па

метника, който пазарджишкитъ ни дру

гари еж издигнали на Алеко въ града 

си, който паметникъ на 23 май ще бжде 
тържествено осветенъ по поводъ, на 

ежегоднитъ туристически т ъ р ж е с т ва, 

които ставатъ на лобното мъсто на ща

стливеца. 

И този паметникъ е приносъ къмъ 

дълбоката ни и благодарна почить, коя• 

то ние таимъ за първия български ту

ристъ. Почить, която не ще престане, 

както не ще увъхне и неговата слава. 
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МУСАЛА-БЕЛМЕКЕНЪ 

АЛ. БЕЛКОВСКИ и В, А. РАДЕВЪ 

Нtма нищо по-отекчително отъ това, 

да тръгвашъ ран<> сутриньта не доспалъ 

си, на далеченъ излетъ, чийто мар

шрутъ изключително зависи отъ хуба

вото време, въ проливенъ дъждъ. Рани

цата тежи двойно; старитt „почетни" ре

вматизми се обаждатъ, мокритt обуща 

се хлъзгатъ по калния пжть, непромока

емитt „специални" дрехи като че ли 

шепнатъ „Блажени вtрующи въ тър. 

говска честность" Задъ затошrения 

вратъ предателски се промъква отначало 

само една капчица, която rъделичкайкн 

ви бавно, се смъква по гърбнака и от

варя пжтечка за много други свои бра·тя. 

Настроението на нещастния туристъ е 

погребано и на езика му се въртятъ цвt

тисти родни изрази. 

Ако, <>баче, дадения туристъ е самъ и 

при това натоваренъ отгоре на всичко съ 

шесть килограмови хикори и тежка ;:>а

ница, то може да си представите пълна

та картина на неговата душевна депре

сия и непрекжснато появяващитt се 

представи за скромна, суха, топла, при

ве·тлнва селска кръчмица. 

А за всичко бt виновенъ Василъ ! Въ 
последния моментъ си намtри срочна ра. 

бота, нtкакви си отекчителни заседа

ния съ доклади, протоколи, съвети, ре

шения и постановления съ живото уча

стие на всички висши началства, за бла

гото нз Великия Български народъ, и 

азъ останахъ самъ. 

Маршрута ни бt Костенецъ - Белме

кrнъ - Заврачица - Мусала. Но време

то изглежда да не ме фаворизираше, 

единственото ми желание бi; да достиг

на часъ rю-скоро поне хижа Равни чалъ. 

Но времето изведнажъ се промtни: 

дъждътъ спрt, облацитt се разкжсаха 

и скоро лжчитt на слънцето съгрtха 

дълбоката долина на ръка Чавча и наде

ждитt възкръснаха. Може би днесъ вре

мето ще бжде хубаво! Тогава напредъ. 

Колкото се качвахъ все понагоре по 

долината, толкова и времеrо се оправя. 
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ше и толкова товара ставаше по лекъ, и 

у менъ се засилваше желанието да до

стигна Мусала. 

Къмъ деветь и половина, времето се 

бt, вече окончателно оправило и азъ ре
шихъ да продължа по Айранъ-дере, за 

да използувамъ времето и да достигна 

още днесъ въ Заврачица. 

БезкрайнО'т<> и диво Айранъ-дере, 
пълно съ всtкакъвъ дивечъ и мжчно 

проходимо, най-сетне се свърши. 

Скитi; отдавна б'hха сложени на кра
ката ми, времето се бi; установило вече 

на хубаво, но умората започна да се чув

с1 вува и една солидна почивка бi; необ

ходима. 

Но каква почивка, когато превала на 
Айранъ-дере, точно между Ибъръ и Ка. 

менити чалъ се оказа почти непрохо

димъ, затворенъ съ огроменъ корнизъ

надвесъ, а ок<>лнитt стръмни склонове 

на Ибъръ и Сиврията, сжщо затворенh 
съ голtми корнизи и набраздени съ ла

вини. Спрtхъ се въ подножието на пре

вала и си начертавамъ единъ планъ на 

атака и следъ една ма,лка почивка съ 

скитt на рам<> започнахъ предпаз,ливо да 

се нзкачвамъ нагоре. 

Следъ малко успtхъ, движейки се 

предпазливо, да достигна самия корнизъ, 

но всичкитt ми опити да го мина нtкакъ 

си изведнъжъ пропаднаха. Той насtкжде 

бi; страхотно надвисналъ надъ менъ и 

бt r<>товъ всtки моментъ да се съоори 

повлцчайки ме надолу. 

Напрtгамъ всички остатъци отъ во.ля 

и енергия да отпждя отъ себе си всички 

пораженски мисли. Тр'hбва да мина отъ 

тука на всtка цена .. Опитвамъ се да при
ложа старата алпийска техника, която се 

<"ъстои: за подигане на духа изпушава

нето на една лула и следъ това изчер

пването гласно на всичкия речникъ отъ 

псувни, проклятия и други скверноСЛ(}· 

вия научени по четиритt краища на Ев

ропа. Следъ това полезно занятие при

стжпвамъ къмъ работа: Забивайки ски-



тt. въ снt.га до половината, за да за

паэвамъ равновесието, държейки с~ за 

т·t.хъ, съ щекитt. си, въ течен:.1е на 

единъ цълъ часъ пробивахъ снъжния 

покривъ надвисналъ надъ менъ и следъ 

като почти го изравнихъ, направихъ 

стжпки за ржцетъ и за краката въ твър. 

дия снъrъ, предпазливо прехвърлихъ 

скитъ си и вFимателно подигайки се, 

преминахъ презъ гребена. Най-сетне 

всичко се свърши. Отъ тукъ нататъкъ 

п~тя за менъ бъ една детска играчка. 

1 ърбътъ на Ибъръ бъ преминатъ лесно, 

следъ това ЧаJ1тжцитъ и скоро въ петь и 

половина часа азъ бъхъ на Орта чалъ и 

въ шесть часа въ хижа Заврачица. 

На другия день, въпръки лошото 

време, съ една група стари ппитни со

фийски туристи, прехвърлихме Манчу 

върхъ Марица и Близнацитъ и достиг
нахме Муса,1а. 

Василъ тържествено излъзна да ни 

посрещне, споредъ „разписанието" и ско

ро се прич;~слихме къмъ веселата ком

пания, която посрещна Великдена ;Ia 
хижа Мусала. 

* 
Заявявамъ категорично, че не >.1е .1н

Т('ресува нито лошото време, нито мекия 

снъгъ и че на всъка цена ще тръгна. 

Щомъ като Бълката не се трогна отъ 

моята служебна задръжка на идване, а 

спокойно си тръгна и мина пжтя Бел

мекенъ - Заврачица - Мусала самъ -
азъ пъкъ ще мина този пжть обратно. 

Всички подчертаватъ съ истинското 

българско име моята твърда воля и ха. 

рактеръ и съ уважение ме оставятъ да 

се приготвя. Заразени отъ примъра ми, 

нъкои предлагатъ да дойдатъ съ мене, 

за да не бжда съвсемъ самъ. Снизходи

телно давамъ съгласието си. 

Така азъ се увеличавамъ до наблюда

телницата: отъ единъ ставамъ на шесть 

души. 

Вънъ свири западъ-югозападъ и носи 

мъгли и тежки парчета снъгъ. Въ наблю

дателницата е топло и весело. 

Дара се опитва да юи внуши да не 

тръгваме, а да останемъ при тъхъ. Това 

само събужда волята ни, размекната отъ 

обстановката - ние се приготвяме, об

личаме анорацитъ, опаковаме главитъ си 

съ качулкитъ и презъ мъглитъ и вътъ

ра изчезваме единъ подиръ другъ въ 

стръмнината къмъ превала за Близнаци

тъ. Тълата ни се движатъ по-бързо отъ 

скитъ, спирани отъ мокрия и дълбокъ 

снъгъ и затова често се прегръщаме и 

цt.луваме съ земята. После се изгубваме 

единъ отъ другъ и всъки остава самъ съ 

себе си - и съ мъглата. Събираме се 

едЕа на превала. Броимъ се: трима - три 

дребни, мънички фигури предъ стената на 

първия б;шзнакъ. В1нърътъ свири о<р·1й 

ушитt ни, задtва се съ дрехитt H'I 11 

шиба по лицата ни сту дъ и снъгъ. С r·t.. 
ната предъ насъ, изгубена въ мъглата, 

ни се струва отвъсна. Силитt. ни се по

хабяватъ и погледътъ все блуждае въ 

лъво, кждето сжщо е отвъсно, HL) поне 

не е нагоре, а надолу! Мълчимъ и си 

говоримъ : на кжде? - Желанието ни е 

,,нагоре", но предпочитаме „надолу". 

Още една минута колебание - и пора

женството (наричаме го, за утъшение, ,,ра

зумъ" !) побеждава: ние завиваме въ лъ
во и търсимъ 11зходъ изъ положението. 

На самия превалъ голъмата преспа е от

въсна. Затова вървимъ още въ лъво, по 

хоризонталъ на масива на Мусала. Сега 

благодаримъ, че снъгътъ е тежъкъ и мо
къръ, защото ни задържа. Намираме 

единъ склонъ, който ни обнадеждва да 

му се довъримъ и постепенно започва

ме слизането. Вътърътъ fJСтава на.ць 

насъ и става все по-свът.1ю и по-свъгло: 

мъглата и бурята, значи, еж по върхо

ветъ, а долината ни обещава повече ра

дость. Особено много ни развълнува та. 

зи радость следъ като Тарзанъ съ при

С<'i\щата си ловкос1ъ (която е промънила 

и името му отъ Тодоръ на Тарзанъ) ус

пъва да се освободи отъ налетълата го 

лавина и да я отпрати въ отвъса сама, 

безъ себе си. 

Изъ долината се измъкваме безъ осо

бени препятствия, стигаме мостчет,о на 

Кайзеровия пжть, и по него нагоре ско

ро-скоро стигаме въ свътлата и уютна 

,,Заврачица". Бай Пешо радостно ни по

сръща, почеvпва ни съ чай и конякъ и 
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връща силитъ ни. Тарзанъ вади китара. 

та, настройва я, очитъ му плачатъ и изъ 

1 ·ърдитъ му се лъятъ тжжни-тжжни зву

ци, които изпълватъ цълата стая: ~ 

,, ... чакамъ вече три дана!" 
Навънъ неусътно пада нощь. 

Сутриньта е свежа и слънчева. Върхо

ветъ бавно се събуждатъ единъ подиръ 

другъ, милвани отъ топлата цълувка на 

слънцето, което гони студенитъ свнк;.~ 

по низинитъ и долинитъ. Всичко е свъ

тло и радостно - дори и студената пъ. 

сень на ръката, която предчувствува сво

ето скорошно освобождение отъ роб

ството на бълия влас·телинъ. 

Шаци и Тарзанъ поематъ пжтъ къмъ 

Манчо, за да се върнатъ всъки отъ кж

дето е дошелъ - Тарзанъ въ Демиръ 

капия,, а Шаци къмъ хижата Мусала. 

Азъ, придруженъ този пжть отъ бай Пе

шо, който иска да направи съседско посе

щение на своя колега бай Георги на хи

жата „Панайодовъ", поемамъ къмъ Бел

мекенъ. 

Скоро ние сме на Синуръ чалъ, надъ 

Янчевата ръка. Гледката е великолепна. 

Цълата планина блъсти сребро-бъла и 

радостна. Мусала и Дено, Манчо и Ма

ришки връхъ, Юрушки чалъ, Суха вапа, 

въ дъното Грънчаръ, а най.отпредъ са

мия Заврачица - ето я картината задъ 

насъ, къмъ западъ. Ние стоимъ захлас

нати и нъмо съзерцаваме. Пълна тишина 

и неподвижность ни окржжаватъ. 

Къмъ изтокъ сжщото великолепие, 

свътлина, тишина и радость: най

близо Орта чалъ (въ дъсно) и Чемберлия 

(въ лъво), долу подъ насъ широката до

лина на Янчева ръка, която завива въ 

дъсно, подъ тъмния склонъ на Мусановъ 

чалъ, напредъ Ченгене-чалъ, малъкъ 

Ибъръ и самия примамливъ великанъ 

Ибъръ, който тука властвува. Въ дъното 

гърба на Сиври чалъ и половината отъ 

ме го и се надвесваме на превала между 

Ибъръ и Сиври-чалъ, началото на Ай
ранъ-дере. Тукъ откриваме борбата на 

Бълката съ преспата на превала, когато 
е тръбвало да излъзе отъ Айранъ дере 

на билото. Хичъ не му завиждаме! 

Изъ Айранъ-дере настжпва:тъ мъгли. 
Изъ невидълица, черенъ облакъ изкача 

и задъ Сиври.чалъ и скоро скрива слън

цето. Става студено и мирише на лошо, 

а ние сме въ началото на трудната часть 

отъ нашия преходъ. Тръбва да бързаме. 

Търсимъ пжть да се прехвърлимъ къмъ 

гърба на Каменити чалъ, но една непре

кжсната козирка не позволява да напра

вимъ 'Такова прехвърляне. Тогава пое

маме по гърба на Сиври чалъ и изкачаме 

на челото му. Сждбата ни помага: билце

то, което съединява Сиври чалъ съ 

Каменити чалъ е свободно и безъ мжка 

ние слизаме. Изкачваме тогава Каменити 

чалъ - и пакъ опираме на козирка, една 

дълга, дълга и страшна козирка отъ 

единия му край дори до другия. Взема

ме посока къмъ изтокъ, внимателно се 

придвижваме на почетно разстояние отъ 

преспата и стигаме - пакъ до козирка 1 
Отъ долу кипятъ мъгли, излиза югъ

к-гозападъ и шиба по главитъ ни студъ 

и мокъръ снъгъ. Ами сега? 

Изходътъ е малко обратно - и едно 
спускане на крака и задна часть по юж

ния склонъ на тъсния Каменити чалъ. 

Тукъ се убеждавамъ, че при опасность 

и азъ -.:ьмъ нмалъ ловкостьтэ на Тарза

на, тъй като сжщо усвоявамъ въ една 

минута да се отскубна и да прат~ въ 

пропастьта лавината, която съ пръстъ 

откачвамъ при бързото си и нетърпели. 

во слизане. Само ми малко причернъ 

предъ очитъ и лъжичката ми се обърна! 

Като призраци се провираме прс'lъ 

мъглата и сн·вга, минаваме превала меж

ду Равни чалъ и Белмекенъ, надвисваме 

Каменити чалъ - нашия пжть. се надъ езерото, задъ което едва-една 

Започваме съ хубави серпантини по изъ м-.,глата надзърта хижичката и ска

гърба на Орта-чалъ, слизаме въ Янчева ро се приютяваме въ нея. 

ръка, бързо я прекосяваме и поемаме П.11анината остава въ мъгла и въ .-юSt 

къмъ Чалтжцитъ. После вземаме хори- споменъ. 

зонталъ по гърба на Ибъръ, заобикаля- 6 май. 
(Снимки къмъ статията на стр. 165-167) 
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Сиииолху 

СИНИОЛХУ 

Презъ есеныа 1936 г, ед
на германска експедиция 

(вижъ Бълг. туристъ, бр. 10 
стр. 348) се подвизава въ 
групата Сикимъ на Хима
паитt, гдето изкачи върхо
ветt Синиопху, Симву и 
Непалъ-Пикъ. 
Тукъ предаваме описание

то на тази експедиция по 

А. Гьотнеръ, както го нами
ра ме въ .Деръ Бергщай
геръ•, кн. 6, мартъ 1937 г. 

Подъ водачеството на Паулъ Бауеръ, 
презъ лътото на 1936 г., една малка гру

па планинари заминахме къмъ царството 

на Кангчендзьонга, гдето бащата на нъм

скитъ нападения върху осемхилядници 

Бауеръ бъ вече действалъ презъ 1929 и 
!931 г. Къмъ групата принадлежаха още 

д-ръ Карлъ Вииъ , и д-ръ Гютнеръ Хепъ. 

Всичко четирма дУШИ. 

По обикновения пжть презъ Генуа -
Калкута - Гангтокъ, на 8 августъ ние 

пристигнахме въ последния пунктъ, сто

лицата на Сикимъ и се събрахм~ съ на

шит-в носачи: всичкитъ „тигри" отъ бив

шата гвардия на Бауеръ. 

По долината на Зему и край еднои

менния ледникъ, достигнахме стария ос

новенъ лагеръ върху последната треви-

ста ливада, която щъше да ни служи и 

сега за сжщата цель. Около нея се изди

гаха едни отъ най.rрандиознитъ върхо

ве на свъта: двойната пирамида на 

Твинсъ (7350 м.), мноrовърховия масивъ 

на Симву (6825) и въ дъното на ледената 
долина rрамадниятъ Кангчендьзонrа 

(8579). Срещу насъ, закрепенъ на краси
ви скални колони, въ безупръчна бълота 

се издигаше най-красивиятъ връхъ на 

земята - приказниятъ Синиолху. 

Въ лагера покрай насъ останаха само 

6 носачи и . . . едно куче, присъединило 
се доброволно изъ пжтя къмъ насъ. Съ 

този „Вастлъ" станахме веднага отлич;.~и 

приятели. 
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Следъ безуспъшни опити за изкачване

те на върха Твинсъ ние насочихме усили

ята си къмъ върха Тентъ-Пикъ. Още въ 

тъмно преминахме твърдия снъгъ на 

ледника Непалъ и при развиделяване 

бъхме ьече върху югозападния ржбъ на 

върха. Следъ дълго катерене, достигнах

ме една фирнова тераса, която водъше 

къмъ Непалъ-Пикъ, предния връхъ на 

Тентъ-Пикъ. На 7000 м. Винъ и азъ на

правихме бивакъ въ снъжна пещера и 

нощувахме, запазени отъ капризитв на 

времето. . 
На 10 септемврий ,рано продължихме 

възлаза, който по мекия новъ снъгъ про

дължи цъли 4 часа и едва до 10 часа 

изминахме 145-тъхъ метра до върха Не

палъ. 

Грамадната маса на Канчъ владъеше 

цълата околность. Въ далечна редица се 

тълпъха предъ насъ великанитъ на Хи

малаитъ и нъкжде далечъ, къмъ грани

цата на Тибетъ, величествено надъ обла

цитъ се издигаше най.виоокиятъ връхъ 

на свъта, Еверестъ. 

Откакто Виторио Селла улови приказ

ната стройность на Синишrху съ своята 

камера, той е занимава.1ъ фантазията на 

планинаритъ, както малко други върхове 

на земята. Когато известнинтъ английски 

алпинистъ Фрешфилдъ е стоялъ предъ 

него и се е любувалъ на стремящата се 

къмъ небето безупръчна бъла пирамида, 

той го е нарекълъ най-красивия връхъ 

на земята. Отъ тогава той стана символъ 

на непобедимитъ хималайски гиганти. Ни

кога преди насъ смъртни не бъха опита

ли да изкачатъ божествения връхъ съ 

страхотно стръмнитъ ледени ржбове. За 

наrъ изкачването му бъ ожиданата цель 

на нашето пжтуване, изпълнение на най

смt.литъ ни мечти. 

Шесть дни снъгътъ ни бъ арестувалъ 

въ лагера. Най-после на 19 септемврий 
ние напуснахме лагера и се отправихме 

къмъ решителната атака на Сини;:,лху. 

Бавно се движехме нагоре по блоковетв 

на ледника Зему и първата вечерь опъ

нахме палаткитъ на 4900 м. Бавно на-

Погпедъ отъ изкачения Непалъ-Пикъ къмъ Кангчендэьонrа 
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прсдвахме и на следващия день дълбо. смt.нимъ реда. Движейки се по билото 

кия снъrъ не позволяваше дневно изкач

нане повече отъ 200 ~етра. 
21. септемвр\'fй ни завари подъ rpa. 

мадната северна стена на Синиолху, вър· 

Ху равното ледниково плато. Два отвъса 

изискваха упоритъ трудъ и третиятъ ни 

.1аrеръ бъ построенъ при лошо време на 

5,700 м. Едничкиятъ ни Ш!'iть се очерта

ваше прсзъ оедлото междУ малкия и го

лъмия Синиолху по единъ прекжсванъ 

снъженъ улей, надъ който стояха надве

сени ледени кули. Нр по него ние не мо· 

жехме да водимъ нашитъ носачи и по 

трудния пжть тръбваше да си изнасяме 

всичко самички: два чувала за спане, два 

спиртника, провизии за 4 дни и два то· 
пли термоса. 

Времето бъ съвършенно ясно, когато 

на другия день, въ 5 ч. с. се закатерихме 

по удея. Напредвахме крачка по кр:.~чка 

нъ леда съ мжчително копане или зао

бикаляне. Въ 10 часа напуснахме улея, 

откланяйки се въ дъсно и рано следо· 

бъдъ достигнахме билото. Страхотна бъ 

гледката къмъ другата страна на доли

ната Пасанрамъ, къмъ която нашата пл:~

нина се спускаше въ 3000.метрови от· 

въсн. 

По билото ние се отправихме къмъ 

предния връхъ, спръни вечерьта отъ ед. 

на преспа. Двама отъ насъ пробаваха 

преспата сжщата вечерь, докато другитъ 

двама прнготовляваха бивака. Се~ейки 

на единъ снъженъ балконъ, ние прека

рахме студена нощь на 6,400 метра. 
Следващия день настжпи съ лжчисто 

утро. Бъ 23 септемврий. Рано ние превзе 
хме предния връхъ и се спуснахме къмъ 

едно седло, винаги поддържайки ра11но

весне по острото било, склоноветъ на 

което въ чудовищна стръмнина пропада· 

ха съ хиляди метри надолу. Тука ние се 

раздi,лихме. Бауеръ н Хепъ останаха, за 

да осигурятъ връщането ни, Винъ и азъ 

продължихме. 

Отъ седлото нагоре трi,бваше да на

двиваме една необикновена стръмна КУ· 

ла, коронясана горе съ преспа. Нейното 

изкачване ни забави повече отъ единъ 

часъ! Горе нi,махме мi,сто даже да си 

надъ нея, ние се видi,хме изложени на 

пропаститъ по начинъ, който азъ нико· 

ra не б'l,хъ срi,щалъ въ Алпитi, и Кав

казъ. Въ 11 часа 61,хме точно въ подно· 

жието на самия връхъ. 

Времето остана необикновено хубаво, 

чисто отъ мъгли. Стената на върха бt, 

значително по-стръмна, отколкото ние 

очаквахме. Върху скалитi, и леда имаше 

(:ДНа тънка фирнова корица, която бt, на 

границаrа на издържливостьта. 

Съ най.голi,мо внимание ние се вкоп

чахме въ стената. Осигуряването бt, не. 

възможно, защото пикелътъ никжде не 

можеше да бжде закрепенъ. Наклонътъ 

бt, 60°. Следъ двучасовъ трудъ ние се 

докопахме до преспата подъ върха. 

Единътъ пикелъ бива забитъ до дръж

ката въ фирна, вжжето омотано около 

него. И единътъ отъ насъ навлиза въ 

преспата. Стената е необикновено стръм

на, нейната изложеность е неописуема. 

Съ силни удари преспата бива разбита, 

лi,вата ржка потъва до рамото въ снi,га, 

дi,сната се домогва до върха, последно 

мжчително изтегляне на тi,лото и .. 
Синиолху е нашъ. Въ 13.45 ние сме на 

върха. 

Бързо хвърляме ние погледъ на окол

ностьта. Надолу склоноветi, изчезватъ 

въ дълбочинитi, и правятъ нашиятъ 

връхъ да изглежда дивъ и стръменъ 

както малко други. 

Меж:цу това с;1ънцето се е наклонило 

много на западъ. За почивка на върха не 

може и да ое мисли. Ние размi,няме съ 

другаритi, долу единъ победенъ викъ, 

закачаме знамето на забития пикелъ и 

започваме спущането. Последното се 

оказа много по-мжчно отъ изкачването, 

защото фирнътъ бъ изгубилъ съвсемъ 

своята малка издържлнвость. Когато 

следъ два часа отново стигнахме подно

жие10 на върховата пирамида, ние си 

въздъхнахме облекчени. 

Останалото слнзане мина безъ много 

усилия по нашит'!, следи. Въ 17.30 часа 
ние се спуснахме по последнитi, стжпки 

на 70-метровия отвi,съ, прекосихме по 

замръзналитъ стжпки предния връхъ и 
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________ ,,_, _________________________________ _ 

Вр. Симву съ линията иа и~качването 

съ нощьта пристигнахме въ бивака. 

Отново надъ насъ се надвеси една 

ледена нощь, още по-мжчно поносима 

отъ първата. На другия день, подгонени 

отъ студа, ние рано се спуснахме по 

улея и по обt.дъ, изтощени и зажедняли, 

достигнахме лагера 5700 метра. Едва 

следъ обt.дъ ние продължихме спущане

то. Сжщатi вечерь ние едва се дотътри. 

хме до лагера на 5100 м., а на следващия 

день - 25 септемврий - въ топло и 

влажно време, пристигнахме въ главни11 

лагеръ. 

За два дни ние се придвижихме - въ

прt.ки лошото време - до ледника на 

С'имву и на 29 септемврий започнахме 

решителното нападение до снt.жния ба

сейнъ подъ североизточния връхъ. Дъл

бокиятъ снt.гъ затрудняваше движение-

10 и този день достигнахме едва виоо

чината 5500 м. 

На другия день Хепъ и азъ продъл

жихме къмъ спускащитt. се ледени от

вt.си на северозападния връхъ. Еднiiчка. 

та възможность за изкачване ни се от. 

криваше по една 60° наклонена стена, по
крита съ 40 см. снt.гъ, който трt.бааше 

да бжде разчистванъ, за да се забие пи

кела. Наклонътъ къмъ билото се увеличи 

ДО 70°. 
Само 150 метра ни дt.лt.ха още отъ 
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върха, но и на тази височина дебелината 

на новия снt.гъ бt. значителна. Два часа 

изминаха въ мжчна работа, докато до

стигнемъ преспата на върха. Скоро 

и това препятствие бt. задъ насъ и 

ние „седнахме" ездешкомъ върху вър

ховия ржбъ. Тази височина видt. сжщо 

?-а първи пжть хора, смутители на вели· 

канския леденъ свt.тъ. 

Слънцето се бt. наклонило на западъ 
и затова следъ кжса почивка на върха 

ние започнахме спускането. Снt.гътъ бt. 

замръзналъ и станалъ по-лесенъ. Когато 

месецътъ изплува надъ мъглитt., ние 

пристигнахме при палаткитt., радостни, 

че можемъ д.~ съобщимъ на водача Бау

еръ единъ новъ успt.хъ. 

Въ следнитt. дни ние посетихме гроба 

на Херманъ Шалеръ - една отъ пър

витt. жертви на Канчъ - което посеще

ние бt. за насъ неотмt.нимъ дългъ на 

другарс·тво. 

Бауеръ и азъ предприехме на 9. Х. 

пос.~1еднитt. опити въ планинитt. на се

веръ отъ ледника Зему. Ние изкачихме 

5 шестхилядници. 

Следъ четиридневенъ маршъ ние до

стигнахме отново Гангтокъ, кждето ци

вилизацията ни прие въ своитt. обятия. 

Единъ прекрасенъ, траещъ 2 и половина 
месеци, експедиционенъ животъ бt. при

вършенъ. 
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ТУРИJЪМЪ И ГОРИТо 

ГЕОРГИ СТ. ГЕОРГИЕВЪ 

Днешниятъ стадий въ развоя на чо

вtшката култура нtкои съ право >-1ари

чатъ епоха на великитt технични завое. 

вания, на машинит-в, киното и радио'l'о, 

на небостъргачитt и свtткавичнит-в въз

душни съобщения, на градоустройството 

и бtсния ходъ на живота въ гол-в~штt 

градове. Шумнит-в потоци отъ разнообра

зни впечтления, които пресищатъ живота 

на новия човtкъ, непрестанно обоrатя

ватъ неговата интелиrентность, изострятъ 

тънко неговата схватливость и създа

ватъ у него силно развито чувство за 

темпъ и динамичность. Но редо~1ъ съ 

тtзи положителни признаци на култура

та, днешния крайно сrжстенъ i1 услож

ненъ животъ, който прот11ча при усло

вията I;Ja една непрекжсната нервна, ум
ствена и физическа преумора, неизбtж

но довежда и къмъ бързото физическо 

и духовно израждане на поколtния ra, 
ако не се противодействува овреме. Ак

сиомата, че проrресътъ и циsилизацията 

убиватъ чозtчеството е отдавна обще

призната истина, колкото това да звучи 

r:арадоксално и затова предвидливи лю

;:е, чувствуващи от далечъ тия пакостчи 

отражения, още преди столtтия нададо

ха тревожния викъ: назадъ нъмъ майна

га-природа! И оттогава тая идея, проч:1-

стена отъ наизностьта и философско-м;,~

с.тичнитt прозрения на срtдновtковието 

и ренесанса, но престроена и подсиле.-1а 

съ разбиранията на новит-в времена, не 

престава да занимава голtмитt пред

ставители на обществената мисъль. Въ 

основата на тая идея днесъ лежи схва

щането, че природата не е само неизчер

паемъ рудникъ на най.разнообразни ма

териални блага за човtка и вдъхчов11-

нлка на всичкитt му етични и естетични 

понятия, но че тя въ сжщото време с и 

непрссъхващъ изворъ на физическо здра 

ве и красота, на духовни сили и оптими

з 1,мъ, безъ които е немислимъ чов-вш

кия прогресъ. 

Но вънъ отъ тия причини отъ обще. 

ствено-предпазснъ характеръ, човtшката 

душа винаги е таила въ rлжбинитt с11, 

потиснато или свободно, единъ атависти

чснъ стремежъ къмъ природата. Отъ 

памтивtка е известно, че величавит-h пла

нински картини поразяватъ остро буднйя 

човtшки духъ, който имъ отеква съ дъл

бока и непозната радость. Презъ вtко

ветъ, къмъ тия вродени естетич1ш под

буди сж се присъединиJIИ и нравствени 

такива а така създаденитt комплекси, 

преработени отъ мисловната дейность на 

човtка, по-късно станаха основни пред

поставки на съвременния туризъмъ. 

Главно подъ натиска на тоя вtченъ 

стремежъ на човtка къмъ фантастичния 

миръ на планинитt за наслада отъ хубо

ститt имъ и несломимата BOJIЯ на ч о

вtшкия духъ за побеждаване трудно

;:титt чрезъ борба съ физическитt пре

пятствия, къмъ срtдата на XIX вtкъ въ 
културнитt страни изникнаха туристич

нитt и планинарски организации. Тtхна

та вдъхновена дейность и пропаганда се 

поде и разнесе свtткавично по всички 

краища на свtта и тtхното дtло скоро 

се превърна въ широко обществено дви
жение. 

Нашата малка страна, въ стремежа си 

да догонва бързо куJiтурното равнище на 

отдавна свободнитt народи, не може да 

остане чужда на това движение. Преди 

около 40 години единъ rолtмъ синъ на 

родината - незабравимиятъ Алеко - на

даде повикъ всрtдъ нашата обществе

ность за единъ по-смисJ1енъ и по-приро

досъобразенъ животъ на Jiичностьта. Въ 

името на новия Jюзунrъ: долу въковнаrа 

дунна романтика! той зовtше всички до 

единъ да възлtзатъ горе въ ПJiанината, 

подъ яркото слънце на свежия божий 

день и да заживtятъ и съ очитt си, като 

станатъ поклоници на винаги младата, 

бодра и достжпна за всtки здравь чо

ГJ"БКЪ слънчева романтика на планинитt. 

Поколtнията поеха неговото дtло и 

днесъ хубавата ни страна е залята отъ 
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стихийната вълна на туристиqното дви. 

жение, което по ръстъ и общесгвено 

значени; съставлява една отъ важни гi, 

ни културни придобивки. Празднични 

дни, въ разнитi, краища на родината хи

«яди любители на природата напущатъ 

прашни гi, низини и устремени къмъ цi,

.JJуващитi, лазурната синина върхове, ди

рятъ пантеистичния духъ на твореца, за 

да го вл'l,ятъ въ душитi, и сърдцата си. 

Тамъ г,оре, тi, изживi,ватъ тръпкитi, на 

опиянението отъ планинския пейсажъ, 

1-:ем'l,ятъ съ часове предъ творенията на 

най.великата художница съ загубени въ 

,·еменужната далечность погледи и се ра

дватъ съ детска наивность на великата 

благодать, която се излива щедро отъ 

ведрото небе. И когато вечерь тi, се при

биратъ възродени и съ обгорi,ли лица, 

тi, еж щастливи, че донасятъ съ себе си 

частичка отъ Бога, а заедно съ това и 

.една крепка в'l,ра въ собственитi, сили, 

която ги прави по-чов'l,чни и по-честни. 

И тъкмо въ това странно въздействие на 

планинската природа върху човi,шкия 

духъ се зак.~ючава голi,мото обществе

но-възпитателпо значение на туристич

ното дi,ло. 

Но планината, като изключителенъ 

обектъ на туристичната дейность, по 

сжщностьта си, е сложно понятие. То 

с-бхваща редъ съставни части, важно мi,. 

сто между които заема гората. Връзката 

между планината и гората е ограничена 

и затова ние не можемъ да си предста

вимъ българската планина безъ тоя изя

щенъ декоративенъ елементъ, който 

винаги кичи младенческитi, и гърди. Въ 

съзнанието пъкъ на българското сърдце 

планината и гората отдавна c;v; добили 
значението на героични елементи на род

ната земя, т'l,сно свързани, както съ 

фолклорното ни творчество, тъй и съ 

t:пичнитi, борби на племето ни. 

Но не вс'l,кога туристътъ може да си 

сбясни сжщинскитi, потоци, които го 

увличатъ въ безкористно броден.е изъ 

планинитi, и горитъ. Очевидно, не е са

мо хигиената и ботаниката, която го зо

не неотразимо къмъ дебритi, на гората. 

Има нi,що по-дълбоко и неуловимо, кое-
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то извира отъ дълбочинитi, на подсъз, 

нанието като неясенъ нагонъ, който сти

мулира настроението и силитi, му, окри

ля въображението му го подтиква къмъ 

подвизи извънъ обикновенитi, му въз

можности. Очарованието отъ планината 

re ражда отъ многосбразието и пъсrро

тата на формитi, и на колорита и, въ ко

ито разрушителйото действие на вi,кове

,.,, е материализирало най-чудноватата 

природна фантастика. Възторгътъ, който 

съзбужда гората, черпи произхода си 

отъ нейния живъ орrанизъмъ, защото тя 

е рожба на положителната творчес!.{а ра

бота на майката-земя. 

Въпрi,ки многостранната си стопанска 

и културна стойность, гората н'l,ма прi,

ко утилитарно значение за туриста. За 

него тя е само символъ, знакъ или мила 

сричка отъ великия говоръ на природа

та. Нейниятъ цв'l,тъ и тонъ винаги оли

цетворява младостьта и творческата сила 

на организираната материя, а чистата ли

ния на формитi, и ни напомва само за 

божествената хармония на вселената. За 

туриста гората е култъ еднакво це!-lенъ 

както и планината и затова той има от

рицателно отношение срещу тi,хната 

прекалена експлоатация, индустриализа

ция и цюнtлизация. Отъ това гледище за

щитата на природата отдавна се· счита 

като една основна функция на туристич

ното движение и е залегнала дълбоко въ 

нашата туристична идеология. О rъ тукъ 

протича и нашия голi,мъ интересъ къмъ 

Dci,кo мi,роприятне на публичната власть 

насочено къмъ защита на българската 

природа, или къмъ уредбата въобще р·е

жима на българското горско стопанство. 

Тоя нашъ юrтересъ често намира прак

тически изразъ чрезъ едно активно уча

стие на турнстичнитi, ни съюзи въ голi,

иата културна работа по залесяването на 

българскитi, планини. Съ радостьта на 

бащи ние следимъ непрестанния ръстъ 

на посажденията на Витоша и другаде, 

които еж лично наше дi,ло и сме горд,1 

въ съзнанието, че и ние сме приобщили 

скромнитi, си усилия въ служба на една 

голi,ма обществена цель. 

Нашата туристична дисциплина и на-



шето по-високо обществено чувство бt

ха оценени правилно и използувани це. 

лесъобразно отъ държавната власть, ка

то съ закона за защита на българската 

природа бълrарсюrятъ туристъ бt облt

ченъ съ публично-правна власть при кон

статиране нарушенията срещу rорскитъ 

и флористични обекти, наравно съ офи

циалнитъ държавни органи. Тоя актъ на 

довърие и зачитане къмъ нашит-в орга

низации подчертава още веднъжъ твх

ното обществено значение. 

Седмицата на гората е време, презъ 

което всъки съзнателенъ български rра

жданинъ съ пропаганда и примtръ мо

же да подпомогне усилията на ония, кои

то работятъ за ' насаждане правилни 
схващания и отношения къмъ едно отъ 

най-голtмитъ ни национални бога rства 

- българската гора. Грижитъ за това 

богатство би тръбвало да бжда г ь грижи 

на цълия народъ, който пръко ил 1 кос

вено се ползува отъ благата на тоя дра. 

гоцененъ природенъ даръ. Въ това от

ношение не малк,о нъщо би могълъ да 

стори единъ общъ националенъ съюзъ 

на приятелитt на българската гора, съ 

клонове въ цълата страна, които като 

обедини широкитъ обществени слоеве, 

да ратува за повече горска просвtта и 

култура и за премахване на вандализма 

въ отношенията ни къмъ гората. 

Ние, българскитt туристи, отдавна сме 

спечелени за справедливата кауза на род

ната гора и сме подкрепяли и ще под

крепимъ най-енергично всички инициат;,~

ви отъ тоя родъ, защото сжщностьта на 

нашата туристична дейность вию1г;1 ни 

поставя на аванпостоветъ въ борбата за 

защита на българската природа. 

Нека нашиятъ примtръ стане зарази

теленъ. 

ЧОВоКЪТЪ И ПЛАНИНАТА 

ст. поповъ 

(Продължение) 

ДългQто развитие на европеJitкия 

човъкъ отъ деня, когато въ него отно

во се роди вкуса къмъ земното щастие 

(отъ времето на ренесанса), доведе въ 

наши дни до два съвършенно различни 

основни мирогледи, представляващи две 

противоположни разбирания за св ·вта и 

живота, задъ които се оформиха два ос. 

новно различни типа човtци, рtзкото 

различие между които наблюдаваме осо

бено ясно въ нашит-в дни. 

Предъ насъ застава най-напредъ де

тето н.з. 19-я въкъ, когото мисловно още 

не сме изпратили въ въчностьта, оня 

въкъ, който ще остане отбелъзанъ въ 

историята на западноевропейската кул

тура като епоха на всестраненъ про

rресъ. 

И наис1ина: отъ времето на първи

тъ свои щ1учни открития, когато тръгна 

по пжтя на експерименталната 

човъкътъ стана неподозирано 

наука, 

боrатъ 

uладетеJ1ь на научни тайни. Той проник

Н& едва ли не до последнитъ открове

ния на природата като комплексъ на 

физически закони, той слъзе до най

малката част,ща на живота и долови 

чудесата на урелементитt, които разру

шиха хубавата илюзия за човtка като 

божественъ произх;:,дъ и го принизиха 

до неговия маймунски праотецъ. Човt

r<ътъ овладя законитъ на вселената по 

сдинъ ръдко всевластенъ начинъ и впре

гна - тука нъма защо да каз~аме въ 

каква служба - и най-непокорнитъ си

ли на всемира. Епоха на чудеса, които 

поразяваха и сжщевременно възвелича

ваха човъшкия разумъ, който стана все

могжщъ покровитель на този напре

дъкъ. Животътъ само на единъ вtкъ 

преди това стана играчка въ сравнение 

съ техническитt придобивки на псслед

нитt в-вкове, въ които изъ ржцетt на 

човiша изкачаха едно следъ други тех-
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нически чудеса, измtнящи кореннu 

физиономията и вжтрешната динами

ка на самия животъ. Достатъчно е да 

се каже думата техника, за да се ха

рактеризира тази епоха на бързи съоб

щения, завладяване на въздуха, радио 

и телевизия, автоматизиране и машини

зиране, епоха, която улесни живота на 

човtка до степень на бездействие. 

Мощьта на човtшкия разумъ стана 

единствено знаме и единственъ олтарь, 

на който се кланяха -- всичко останало 

бt ocт:Jpt.~a религиозна мистика, която 

не бtше достойна за хората, които още 

на 15-та си година изучаваха кантъ-ла

плаrовата теория за създаването на 

свtта. Единъ фантастиченъ свtтъ из

растна предъ нашитt очи и пuчти на

всtкжде зацарува вt.рата въ непрекжс

натия прогресъ на човt.чеството, който 

най-после трt.бваше да осжществи ста

рата мечта за земния рай. 

Изглеждаше наистина, че раrщонали

змътъ - това довърие въ човtшкия 

разумъ - е на пжть да направи човt

чеството щастливо и гордо въ позата 

на всестраненъ владетель на земята, ко

tто ззнапредъ имаше да разреши по

следнитt нtкакви социални проблеми, 

за да настжпи земното съвършенство. 

Гордо гледаше човtкътъ на своето 

дtло: европ~йската цивилизация, която 

изпревари съ хилятидtтия останалитt 

назадъ други цивйлизац1щ. ·Едно без
крайно повишено самочувствие обзе 

всичкитt, които чувстваха тържеството 

на човtшкия разумъ. Най-смt.литt. пла

нове бt.ха на пжть да бждатъ осжще

ствени - човt.кътъ дръзна да се подигра

ва даже съ самата природа и смt.ло пра

вt.ше ош1титt. на подмладяване II съз

даване изкуствени човt.ци. 

Една безкрайна почить завладя всич

ки къмъ всемогжщата наука, предъ коя

то единъ следъ други падаха бастиони

тt. на свt.товнитъ загадки: изглеждаше, 

че науката бt, постигнала своето всемо

г;v,щие и всички видения за новото чо

в·!:.шко общество се строяха върху преzt

нарително обмисленитt планове и разум

нитt. разпредt.ления. 
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Bt.pa, нация, семейство, моралъ -
това бъха остарtлости, които не подо

баваха на едно общество, изградено 

върху разума. Чувствата и душата -
тt бtха малоценни елементи, които 

трtбваше да бж,цатъ пот;у,пкани за смtт

ка на хладния разумъ, който бt еднич

кия разпоредитель надъ битието. 

Този чuвtкъ започна своитt завоева

ния по всичкитt посоки на земнитt про

тежения. Какво бtха вилазкитt. на нt

когашнитt смtли викинги предъ модер

нитt експедиции къмъ полюситt., какво 

корабчето на КоJ1умба и утопиитt на 

Жюлъ Верна предъ полетитt къмъ 

стратосферата, въ които човtкъ се 

опитваше да се измъкне изъ физичес

ката зависимость отъ своята земя? 

ДействитеJ1ностьта се обръщаше на 

сдинъ сънь, и като че всички стари съ

нища на човtчеството ставаха действи

телность. 

Планив,итt? Нима тt бtха пречка на 

безстрашния завоеватель, който - безъ 

никакъвъ респектъ къмъ тtхното нt.мо 

величие - забиваше знамето на владе

нието надъ тtхнитt върхове и единъ 

следъ другъ сваляше ореола на тtхна

та недостижимость? 

Идеалътъ бt човtкъ-машина, който 

работи, изхвърля блага и надъ всичко 

грtе щастливата звезда на прогреса, 

която води по стръмната възходяща на 

безкрайностьта. Колосални материални 

богатства се трупаха тамъ, кждето нt

кога нt.мотията се свиваше страхливо, 

цt.лото общество промtни своя видъ: 

материалното доволство бъ признака· на 

благосъстояние и на него имаха право 

всички, защото то значtтше култура, 

прогресъ, щастие. 

Единъ ламтежъ къмъ образование, 

къмъ наука бt. обхваналъ всички, къмъ 

бездушно интелектуалство и начетеность, 

защото тt. бt.ха едничкото оржжие за 

преуспtхъ и благати дни, 

Така човt.кътъ си изкова новитt 

идеали, на които трt.бваше да служи съ 

цената на вtчнитt жертви и които трt.б

ваше да изведатъ чов-вка до божества-



та ИJIИ - все едно - да сведатъ Бога 

до човtка. 

Въ всичката тази система на рацио

наJiистично мисJiене и отношение къмъ 

свtта, планинарството бt Jiишено отъ 

своето истинско съдържание. ПJ1анинитt 

станаха градини, въ които уморениятъ 

отъ ежедневната борба човtкъ отиваше 

да диша чистъ въздухъ, да заздравява 

нервитt си, да каJ1И тtлото си и да пр1:1-

БИ спортъ, просташкитt постижения на 

които задоволяваха неговото безсъдър

жателно пустославие. 

И не е никакъ мжчно да нарисуваме 

пданинаря отъ ·тази епоха, за когото не 

сжществуваха пробJiеми на дух„ вънъ 

отъ пробдемитt на емпиричното позна

ние , а всичкото изъ областьта на чув

ствата и душата бt сведено до обикно

г.ена психоJiоrия, която претендираше 

д:сt обяснява по физиоолгиченъ начинъ 

даже и пригрждки1"Б на майката къмъ 

детето. Нищо възвишено, нищо божест

Рсно, нищо надчовtшко; ВLичко сведе

но до проститt и разбираеми - но за

това унизитеJiни _: формули на физио-

0J1rията, която командваше не само на

учната мисъль, но и като учение за ПЪJI

ния сто1.<а'<ъ подчини и политиката. 

За тtзи хора планината бt единъ 

бездушенъ теренъ, кждето човtкътъ 

разширява своитt пространствени въз

М()ЖНости къмъ нови познания и нови 

:~авоевания. 

Научниятъ интересъ и удоволствието, 

а покрай тtхъ и скжпоценнното здраве: 

то прелитаха интересуваха специалисти· 

тъ, а облацитъ - а, тъ бъха последно

то убежище на метафизичната красота, 

съ която тръбваше да се справи ме1 ео

ролиrията. 

Какви не лозунги се носtха надъ на

шата дейность. И сега още нъкои отъ 

тъхъ се цитиратъ съ всичката си без

съдържателность: Това, което не мо

жахъ да науча другаде - билъ казалъ 

Гьоте - научихъ го чрезъ пжтуване 

Като че ли Гьоте нtкога е видtлъ въ 

живота си планината като свой протнв

никъ и като че нtкога е ималъ прежи

вtването ·на висока планина, за да слу

шаме неr'Jвитt наставнически показания 

какъ чрезъ пжтуването се събиратъ 

безполезни знания. 

А нашата JIИтература? - Трезвото 
планинарство вършеше своитt опусто

шения и тука. Планинарството - тази 

религия бt сведена до единъ попезенъ 

спортъ, на когото се прикачваше пре

диката „най-полезенъ ", защото калявалъ 

волята и тt.лото, и пр. и пр. Красотата 

на планинския свt.тъ бt принизена до 

t>динъ сцениченъ спектаJ1ъ, срещу кой

то се създаваха входни билети и му се 

правеше реклама. Обширна специална 

J1и1ература ни поучаваше какъ да пра

нимъ полезни излетитъ си и как:ъ да из

поJ1зваме най-добре планината за своето 

здраве. 

Най-бедната и мизерна дефиниция се 

промъкна въ нашата литература и на

прави непоправими опустошения: тури-

ето потицитt на планинаритt отъ тия змъ·тъ свързвалъ приятното съ полез-

времена на полезния туризмъ, когато нота! Да, полезното: то бъше много 

всичко се свеждаше до прекарване на 

свободното време въ планинитъ, до за

крепване на здравето и научаване мно

го полезнR нъща. Другата варианта бt 

суетния спортъ, който търсеше съдър

жанието на общуването съ планината въ 

признанието на другитt за извънредни, 

рекордни постижения. 

Звезднтъ, които гръеха надъ човъш

кнтъ очи, бtха обекти на далекоглед

ната астрономия, цвътята, които се ус

михваха по полянитъ - предметъ за 

изучаване отъ ботаници, птичкитъ, кои-

важно, защото въ това време на ()тчаянъ 

материаJ1измъ най - ценното бt ползата . 

И ако искахме да убедимъ нtкого къмъ 

приятелство съ ш1анината, ние започнахме 

отъ поJ1зитt. . . Tt бtха най-убедител

нитt, най-блестящитt аргументи на на

шата теза . Какво ще му говоримъ дру

го за преживtвания и възторзи - то 

си е негова работа и това нъма да го 

убеди. А поJ1зата? - а, то бt нtщо дру

го. Тука ние бtхме много силни. Ние 

знаехме точно колко пжти се усилва 

кръвообращението и колко пжти се уве-
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личава апетита, ние бtхме пресметнали 

броя на бактериитt въ града и въ пла

нината, ударитh на tърдцето, ние имах

ме казионна хигиенз, която позволяаа

ше 1! забраняваше, съ една дума ние 

сведохме прият~лствот.о си съ планината 

до точно пресмtтнати и неизбежни пол

зи, които правtха посетительтъ довО!· 

ленъ за пропилtното време. Вземете 

писания1 а отъ времето на тия разбира· 

ния - въ тtхъ старателно се избtгва 

всичко, което би могло да ви издаде въ 

склонность къмъ метафизика, къмъ ми

стика, къмъ вtра въ нtщо безплътно и 

надчов'hшко. Тамъ се говори за побt

ди на чов'hка надъ планината, за „завла

дяване" на планинския миръ (като, че 

красотата може да бжде завладявана!), 

за особената приятность отъ екскур

зията, за пълнит'h отъ чистъ въздухъ 

гърди, за веселото прекарване, за по

пжтнитt научни придобивки, и за всич

ко, l{Оето безсърдечниятъ рационалистъ 

може още да намtри за ценно въ свtта. 

Бедно човtчество! 

Никога въ историята на чов'hшl{ата 

l{ултура - 31{0 H'Бl{Ora въобще нашитв 

години бждатъ причислени като н'hкаl{· 

ва l{ултура! - човtкътъ не е падалъ 

толl{ова ,низко и не е свеждалъ цtлото 

си битие до материалното самозадово

J1яване и пълната напустнатость на духа. 

Онова въ сжщность, l{Оето бt създа

ла истинсl{ата l{ултура на Европа, него

вит'h безм'hрно горди и величествени па

ыетници, онова, l{Оето, боговетt нtкоrа 

не еж мечтали - безсмъртнитt тонове 

на Бетховенъ, образитt на Рафаеля или 

подвиrътъ на Уймпръ, - ВСИЧl{О бt за

бравено и отречено. То не принасяше 

полза или б'h ценено само l{ато изворъ 

на удоволствие. 

И най.хубавото създание на свtта, 

вълшебството на планинитt, бt система

тично наl{ърнявано съ желtзници, хоте

ли, отъ тtхно име се прав'hха изложби. 

Можемъ ли следъ всичl{О това да се чу

димъ, че настжпи споменатото въ нача· 

Jюто „демоl{ратизиране" на планинар

ството? Нима въ ВС'Бl{а обалсть на ЧО· 
вtшката дейность не се забел'hзваше 
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сжщото „демократизиране", което иска

ше да сведе най-върховнитt постиже

ния на ЧОВ'ВШl{ИЯ духъ и ЧОВ'БШl{ИЯ умъ 

до евтино притежание и удоволствие на 

всичl{И профани? 

Какво бt за тtзи хора планината? 

Бездушна материя, въ която природа

та си е позволила повече разнообразие 

и разкошъ, заслужаваща .:i.a бжде посетена 
и обикната, на която тайнитt трtбваше 

да бждатъ ограбени и тя съблечена отъ 

всtкаl{ва символика да лъсне въ своя

та с1<ална голота. Едно голtмо о·ткритие 

бt направено - движението на лед:чи

цитt бt ОТl{рито. Като че ли то значе

ше нtщо за т·взи, l{Оито бtха свиl{нали 

да обичатъ ледената усмивl{а на непод

вижнитt бtли ptl{и! 

Какво друго имаше интересно въ пла

нината освенъ самиятъ човtкъ, който я 

посещава. Едва той й придава нtкаl{ВО 

значение и :1енность, той благоволява 

да я издигне изъ свtта на бездушното 

н да я обяви за приятна, едва ли не да 

и вржчи дипломъ на придворенъ достав

чикъ, на нея, бедната планина, която цtли 

вtкове преди това бt живtла съ себе 

си, затворена въ собствената си хармо

ния п собствения си блtсъкъ. Каl{ъ 

всичко е ясно за рационалиста въ тази 

скучна планина! Метритt на височината 

еж измtрени, Сl{алитt опредtлени по 

ссоя съставъ, цвtтята анализирани и съ· 

ответно l{атегоризирани, явленията обя

снени и разбрани, въздушното налягане 

измtрено II даже планинската болесть 

изучена. И ако задъ всички тtзи нtща 

се крие нt.какво удоволствие, то е ев· 

тината радость отъ разнообразната глед

ка, въ която има M3JJl{O багри, малl{о на

строение, малко съчетание и рtдки свtт· 

JIИHHI! ефекти. Теренъ, само единъ без

душенъ теi·,енъ за нови експерименти и 

походи бt. за тtзи хора планината или 

въ най-добрия случай мtсто за разход· 

ка, гдето ПОl{рай приятностьта може да 

се добие и н·вкаква полза. 

И какео ни остави това поколtние 

планинари? Нtкое откровение, нtкое 

проникновение? Какво остана отъ всич

китt тtзи „щастливи" дни и КЭ!(ЪВЪ 



трогващъ заветъ отъ дtлото въ плани

нитt достигна до насъ? За какво имъ 

послужи тtхната дружба съ планината? 

За мимолtтната приятность и за пове

чето знания? Какво нечовtшко има въ 

всичко това и съ колко издигва то чо

вtка надъ обикновената му сждба? 

И днесъ всрtдъ насъ се шири това 

невежа и пусто разбиране за приятпо

стьта и полезностьта на дружбата съ 

планината. И днесъ всрtдъ насъ всtки 

опитъ да се издигне планинарството ка

то по-висша, по-отговорна и по-съдър

телна проява на човtшкия духъ се по

среща съ критика и недов-врие. Но бих

ме ли останали всички ние доволни отъ 

това, което рационалистътъ знае да ни 

разправи? Бихме ли украсили ние олта

ритt на нашата планинска вtра съ обра

зитt на една безжизнена планина? 

Но точно днесъ се налага и на насъ, 

планинаритt, задачата да дадемъ най

после едно цtлостно и културно разби

ране на планинарската идея, да я поста

вимъ на оня високъ пиедесталъ, на кой

то мълчаливо е би.~а носена отъ наши

тt скромни и въздържани души и да я 

очистимъ отъ осквернението на безжа

лостния материализ_мъ, който не се ре

шава да вtрва тамъ, кждето не вижда 

Бога, не иска да допусне образи тамъ, 

кждето очитt му не сочатъ тtхната 

плъть и не иска да се отпусне върху 

крилата на своя духъ тамъ, кждето из

ходътъ не му е гарантиранъ. 

Тази задача да разреша, ще се опи-

1 амъ и азъ. 

Надъ всички нас1·, съвременницитt 

на най-голtмитt събития, които исто

рията на нашата култура познава, пре

мина вихърътъ на една буря, която не 

се състоеше само въ голtмата война и 

нейннтt опустошения. 

Думата криза стана слаба да изрази 

онова състояние на безсилие и немощь, 

което характеризира всичката обстановка 

на днешния ни животъ. 

Отъ всичкитt кризи може би най

страшна не бt стопанската. Много по

страшна изrлежда онази криза, която 

разколеба човtка въ неговото самочув

ство и довtрието му въ собствения ра

зумъ. 

И наистина: 

Нали безпредtлнит-в постижения и 

открития на човtшкия гений и неговата 

наука трtбваше да направятъ човtче

ството честито и благата? 

Нали напредъкътъ, прогресътъ вър

В'&ILе по една смtла възхо~нщз, к.Jято 

обещаваше да се слtе съ щ:кт1н:то на 

небето) Нали всички ттредр:нс~дъ1щ н:.1 

¼Иналото, които спъваха ра. Р1ит11еТ:) на 

човtчеството, бtха преодолtни и пре

~•ахнати? 

Нима човtкътъ не стааа 11с Г}!НС1,и 

ьлад-втель на цtлата всеш::на и не Пf'· 

стави въ своя услуга н<i,rнитh скрити v. 
нвни сили? Нима хиляди ноп;1 11звори на 

М( щь и благосъстояние не бъха 01 кри
ти и оползотворени? И нима хилядитt 

ч:,,деса, на които беднитв човtци се рад

ва-хг божествено, не допринес,)ха нищо 

за облекчаване на негов,1та земна сждба? 

Кжде остана мощьта на човtшкия ра

зумъ, който смутено се спрt. прсдъ НJЙ· 

проститt проблеми на живота и на

праздно търси тtхното разрешение? 

Какво) се случи, та този фантастичеr1 ь 

свtтъ этъ чудеса, които следваха съ за

майваща изненада едно следъ друго, се 

r.рути като огромната кула на Вавилонъ? 

Отъ гордото самочувствие на човtка 

не остана и следа: той наведе гл1ва и 

започна отново да споменава все :10-ч~

сто сli\дбзта, може бн най-метафизичн -1я 

елементъ отъ представитt Ра чоgъче

ството. Великолепната сграда на евро

r(ейската цивилизация като че би ;~ра

ндена отъ недостатъци, които систсмt10 

про1иводействаха на нейния разцвtтъ и 

въпрtки очудващата смtлость на плано

ветt, чието изпълнение следва непрекli'iс

нато, човtкътъ бt длъженъ да призна.е 

своето безсилие предъ чудото на при

родната тайна. 

Науката, тази дишаща мощь и аели

чие наука, започна да капитулирв::~ по

следователно презъ всички кризи и сте, 

снения, които се явиха по новия п,1<;ть на 

човtчеството и тръгна по Шi'iТЯ на JJIOШ· 
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канията и опитиТ't, които оконче~ гелно 

убиха нейния поваленъ автори'Гетъ. По

лека-лека избледнъха и загубиха своя 

блъсъкъ всичкитъ видения за близко 

бi'Уiдеще и любимата мечта на близкитъ 

утопии увисна като подигравателна фан. 

тазия съ нещастията на човъчеството. 

Отречени духовни и нравствени цен

ности, които бъха хвърлени на купище

то непо гръбности изъ миналото, отново 

започнаха да получаватъ своето право 

и измореното и измжчено човъчество по

сегна къмъ тъхъ въ упованието къмъ 

изпитанитъ сръдства. 

Не възкръсване на религията разбира 

се може да отбележи нашето време, но 

възкресението на върата въ надчовъшки 

rили въобще, отъ които напраздно се 

очаква спасението. И съньтъ - действи

телность, който бъ тъй близъкъ до из

страдалото човъчество; се обърна въ же
стока ирония, за която то напраздно се 

питаше дали я е заслужило. 

МатериаJ1изм1этъ, това прекрасно учс· 

ние. което самодоволно и увърено обяс

няваше и последнитъ загадки на вселе

ната, започна да отстжпва уплашено 

предъ надигащата се въJ1на на метзфизи. 

ка, въ която хората започнаха отново 

да търсятъ своитъ права на човъци, да 

откриватъ своитъ души и да се осланятъ 

на онова, което презъ въковетъ бъ 

(динствената основа на всъка дейность 

човъшки духъ. 

Не една криза бъ преживъваJю то, 

J!e веднажъ бъ изправяно предъ про

пастьта на близката гибель и винаги не

говиятъ духъ, този невидимъ огънь, 

който е обагрялъ всъко негово велико 

дъло, го е спасявалъ и му е вдъхвалъ 

нова сила за )f(ивотъ. 

Нима и сега тръбваше да се връща

ме отново къмъ този отреченъ призракъ 

и да признаятъ неговата вездесi'fiща 

мощь? Нима и сега изучената материя 

се оказа проста механична cиJia, която 

дава движение, създава и убива, но не 

може да роди животъ и да направи ро

дения смисленъ? 

Хората се видъха върнати въ царство

то на нищетата и безсилието, следъ ка-
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то бъха преживъJiи въка на най-голъ

мия възходъ и на най-разточителнитъ 

обещания. 

Не стопанската криза, която връх

летъ надъ насъ, и не голъмитъ разрухи 

на войната, които този голъмъ пожаръ 

остави задъ себе си, бъха страшни и ни 

гнетъха неспасимо - страшна бъ кри

зата на човъшкия духъ, който не можt 

отново да литне на крилетъ си къмъ 

другия бръrъ на живота, къмъ онова 

„отвждъ ", за което говоръше нашиятъ 

най-rолъмъ идеалистъ и българинъ Пен

чо Славейковъ. 

Една вълна на отчаяние и безнача
лие заливаше свъта и заплашвше да за

души и най-силнитъ патици за животъ 

и съпротивление. Нима отново тръбваше 

да преживъемъ годината, когато човt

чеството съ свито сърдце по времето на 

хилядната година ще очаква края на 

свtта и молитствено ще изпросва ёвоето 

спасение? 

Угаснаха надеждитt въ спасението 

гю пжтя на експериментИТ'В и теориитt , 

безвtрието уби идеитt, които - родени 

въ немощието на измжчения духъ - б·t

ха немощни да родятъ нова вtра. 

Наистина каквv ставаше съ чов·tче

ството отъ 19-я вtкъ, което смtло гле

даше въ своето б<i'iдеще и сънуваше за 

2000-та година, която никой фантазьоръ 

не бt достатъчно изобретателенъ, за да 

предвиди и опише? 

Вмtсто него се появиха предсказа

нията за упадъка на Европа и предри

чания за изчерпаностьта на нашата кул

тура, която клонtла къмъ своя залtзъ. 

И всрtдъ тази паника, която систе

матично овладяваше върховетt на на

шата култура, долу въ низинитt нtк<i'i

де се чу за нtкакво ново откритие, но то

зи пжть не 1-1а техниката, и не на науката 

- простото откритие, че човtчеството 

отново е намtрило своитt планини и 

тамъ е потърсило 

възстанови своитt 

ценности. 

убежище, кждето да 

изгубени духовни 

Btr~o ли е всичко това? 

(Следва краятъ) 
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