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ХХХ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪБОРЪ ВЪ ГР. СЕВЛИЕВО 

Въ подножието на легендарния старъ 

друrарь на българския народъ, подъ с'hн

ката на най-високит'h върхове на Балка

на, въ областыа на най-културната часть 

на българския родъ, откърмена въ духа 

на свободата, ще се чертае тази година 

бждащето на нашето планинарство. 

Събранъ елита на българското обще

ство отъ всички негови положения, нека 

очакваме, че т'hзи хора на мисълыа, бор

~.и въ живота, калени въ планината ще 

бждатъ наистина идейнит'h представители 

на нашето движение. 

Ние в'hрваме, че този духъ на плани

hарство, идейность, сплотеность и дРУ· 

rарство, винаги търсенъ и цененъ отъ 

насъ, ще даде правилна насока за разре. 

шение на всички въпроси, които ни инте

ресуватъ. 

Нека въ този ХХХ съборъ на Б. Т, С. 

бждатъ разрешени н'hкои въпроси, дълго 

време като че ли оставащи на заденъ 

планъ - отношението на българската 

държава къмъ насъ. Нека сжщо отнош~

нията ни къмъ друrит'h организации бж· 

датъ на ясно. 

Малкиятъ rрадъ, опасанъ отъ водит'h 

на Росица, отправилъ поr ледъ къмъ сини

т'h върхове на планината, очаква вече 

своит'h гости. И гражданство и туристи, 

изпълнени съ радость, че даватъ подслонъ 

на елитната организация, в'hрватъ, че ще 

дадатъ възможность-въ вс'hко отношение 

- на българския планинарь да изпълни 

своя1 а работа, да прояви още единъ пжть 

своето горещо желание за преусп'hванеrо 

на своя съюзъ и българския народъ. 

Борисъ Недевъ 

Председ. на кл. Кадемлий - Севлиево. 

СЪДЪРЖАНИЕ , Ши11ка; По върховет'h на Балкана - Иванъ Попива
• новъ ; Централниятъ Балканъ - Борисъ Недевъ ; Ма

(НА ИЛЮСТРОВАНАТА ЧАСТЬ) ра-Гидикъ- Ненчо Илиевъ; Балканътъ-Ст. Поповъ; 

Севлиево - Г. С. Никитовъ; И:,куство и природа - Ж. М. Гюйо ; Едно утро нз Осе

никовската поляна - Ат. Гъл.жбовъ; Двадесеть години туризъмъ въ Севлиево - Д-ръ 

Ив. Попю1ановъ; Между Рая и ДжеРдема - Д. Байрамовъ; Еделвайсъ .(стихотв.) -
Н. Кълева; Когато цъвтятъ люляцит'h - Д. Тишинъ; Споменъ отъ миналото - Н. Дип

чиковъ; човi!кътъ и планината (край) - Ст. Поповъ. 



НАШИТt, ХИЖИ 
r-1', ,---, 

ХИЖА „ДОБРОТИЧЪ" 

Всрt.дъ китна гора отъ габъръ, кленъ, 
липи н люлякъ, близо до прочуrня пе
щеренъ монастиръ край Варна, туристи. 
тt отъ „Девненски извори" при Б.Т.С., и 
тия отъ „Орлови rнtзда" при Ю. Т. С. 
изгр;щиха нова хижа. 

Кацнала като rнt.здо на височината. 
тя прилича на замъкъ. Триетажно камен: 
но здание, съ ши.роки просторни ·тераси, 
съ крзсива фасада и четвъртити кол,J
ни, съ rолt.ми свt.тли про::юрци и тежки 
масивни врати - ето какво представлн
ва тая хижа отвънъ. 

Оттукъ се откривз живописна глед
ка па морскин брt.гъ и пай· широкъ 
кржrозоръ на морето отъ Калиакра до 
Емине и навмтре до хоризонта, а и сама
та мtстность по своята романтичность и 
•1аръ нtма равна на себе си въ utлата 
околность. 

Мtтсностьта е пълна съ катакомби 
отъ време·то на първитt христинни. Въ 
скалитt е монастиръ1ъ „Св. Троица" отъ 
това вр,еме. Изъ гората се срtщатъ сър
ни. и диви свипr1, а по старитt криво. 
кл,онести и хралупати липи - пчели съ 
медъ. 

Вжтре хижата има видъ на модерна 
вила Въ първин етажъ е салонътъ за 
трапезарията. Въ страrНи отъ него с;у, 
спалнит'i',, а въ дъното - стаята на па
зача, кухнята и бюфета. 

Оrъ бюфета, кждето е задния входъ 
на хижата, по удобна стълба се излиза 
на втория етажъ. Тукъ има още една 
спалня за дами, а третиятъ етажъ е съ 

малка стан и по-малко тераса отъ тая на 

първин. Тин две тераси еж съединени съ 
ориrина,11на корабна стълба. 

И всичко това, което костува много 
трудъ и срtдства е плодъ на общитt. 
усилия и творческия идеализъмъ на ше · 
па туристи. Подпомогнати материално 
о·,ъ малцина щедри лица и отзивчиви 
организации, тt творtха и продължа
ватъ да творятъ, увtрени въ успtха па 
своето дtло. 

Не веднажъ пtсепьта на славея е би
вала .заглушавана отъ пtсеньта на чуко
ветt. Не веднаажъ гората е ечала отъ 
звъна на кирки·тt и лопатитt. ! Да, много 
пжти отъ тъмно до тъмно, съ поть на 

челото отъ тежкия трудъ, туриститt сами 
еж работили неуморно за изграждането 
на тая масивна сграда. 

Гасене на варь, превозъ на пtсъкъ, 
носене тухли и камъни, боядисване на 
парапети, врати прозорци - всичко това 

е вършено не съ платена работна ржка, 
а съ драговолно отдадена такава отъ 
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туриститъ. И затова, за тtхъ, тази хижа 
е храмъ на свtтли въжделения. 

Отъ пея всtки бълrаринъ може да 
отправи жаденъ взоръ къмъ близ'<ИЯ 
северъ, кждето родното море мие брt
гов,етt на една свидна равнина - Златна 
Добруджа, особено .вечерь, когато Бал
чакъ блtсти като скжпа диадема, а мор

скиятъ вtтъръ шепне сподавено, скри го 
за несбжднатитt народи идеали. 

Но по-натамъ, Калиакра, връзана на
вжтре въ морето съ бtлитt си скалисти 
брtrове, напомня па всъки, че тукъ отъ 
ламтивъка се е развъвало победоносю_, 
българското знаме и доще време пакъ 
да се разв'hва! За туй хвала на създате
лит·в на тоя храмъ за съзерцание и раз

мисъль предъ участьта на народа въ тая 

златна българска земя, съ въра въ свtт
лит'h му бжднини. 

I<. Траяновъ. 

,,БРЯНОЩИЦА" 

Единъ отъ .люб;.~ми'Гt. обекти на плов
дивскит-в туристи е хижа „Брянощица", 
намираща се въ едноименната мtстность, 
на една висота около 1000 · м. надъ мор
ското равнище. Хижата е великолепна, 
солидна постройка, заемаща 220 кв. м 
триетажна, построена е отъ Брtстовиш
ката ловна дружина при моралната и 

материал.на,1 подкрепа на пловдивското 

туристическо д-во „Калояновъ връхъ" и 
при ценното и неуморно сътрудничество 

на д-ръ Ив. Павловъ отъ Пловдивъ и 
Андрея Каридовъ отъ с. Брtстовица. 

Хижата отстои на 2½ часа отъ с. ,,Св. 
Спасъ" (Сотиръ) и на 3 часа отъ с. Брt
стовица. 

Кацнала край боровата и широкОJш· 
стна гора „Брянощица" е не само мt
сто за отдихъ и почивка: отъ нейната 

полукржгла, обширна тераса с,е откри
ватъ вълшебни гледки къмъ пловдивско 
поле, Срtдна-rора и Ст.10::~-Планv.на, а 
ноще гледката е фантастична: море отъ 
тъмнина, въ което повече отъ 20 села и 
самия Пловдивъ плуватъ и трептятъ въ 
електрическа свtтлина. Изкачите ли се 
на „Гешева скала" 1 клм. отъ хижата: 
предъ васъ ще се открие дивната пано

рзма на юrъ. Грамаднитt пролоюf и 
ущелия на . Титовската й Тъмрашката рt
ки, раздtл-ени отъ красивия връхъ „Срt.д 
ни". 

Брянощица служи за изходенъ пунктъ 
и на по-далечни обекти: отъ тукъ може 
да тръrните презъ върха „Св. Георги" и 
все по билото да разгледате старата тур
ска гра,1шца, историческия Тъмръшъ, да 
стигните до високото плато БейБунаръ, 



ще видите „Братскитt могили" на заги
налитt въ Балканска1'а война войници и 
неусетно ще се отзовете въ самото под

ножие на „Модъръ тепе". И ако ви се 
случи да направите излtта си презъ ав-
1 · устъ ще ядете въ изобилие най-едри'rъ 
и най-в1<уси малини и ще пиете най-вl{у

ната и студена вода въ Родопитt. 
Презъ превала на Модъръ тепе С1'И· 

r·ате Пилавъ-тепе - естественна крt
пость - и отъ тамъ отзовавате се въ 

хижа Персенl{Ъ. Сутриньта само следъ 
три часа ходъ по извивкитt на римския 
пмть стигате до „Чудннтt мостове" (Еръ
кюпрня) за да се чудите и маете предъ 
творението на най-дивния архитектъ ·
природата. До само чуднитt мостове ,~ 
едноименната хижа „Калояновъ върхъ . 

Отъ Брянощица може да се отиде 

СЪЮЗЕНЪ 

ХХХ-ятъ съборъ на Съюза. Ц. Н-во е 
издало окр. № 7 до клоноветt на Съюза, 
отъ което личи, че ХХХ-ятъ съюзенъ съ
боръ ще се със.тон презъ днитt 18 и 1CJ 
юлий въ Севлнево. Въ дпевння редъ на 
събора се прtдвижда рефератъ върху 
Планинската спасителна служба, докладъ 
r;o хижестроенето и маркировката, както 
и измtненията на нtкои членове отъ съ
юзния уставъ. До участие въ събора се 
допускатъ 58 съюзни клонове, а не се до
пускатъ нередовнитt клопове въ Г. Джу
мая, Пана~юрище и Разлогъ. Общо на 
този съборъ ще взематъ участие 104 де
легат 11, 57 председатели и 15 души съ. 
юзна управа - ВСИЧl{О 176 души и това 
с най-голtмия състаnъ на съюзснъ съ
боръ досега. 

За събора ще се Пli'iтува съ 700/о нама
ление. Следъ събора ще се състоятъ 5 
следсъборни излети изъ Балкана съ глав
ни обекти върховетt: Амбарица, Юмрук
чалъ, Кадемлии, Мазалатъ, Узана, Св. 
Никола, Бузлуджа, Мара-Гидикъ. Изле
титt свършв:пъ - споредъ маршрута -
въ Казанлъкъ, Калоферъ, Карлово, Га
брово и Севлиево. 

Предвижда се тази година и участие
то на изв ьнредно rолtмъ брой гости 
така че ХХХ-ятъ съборъ ще б1i'iде една 
наистина внушитедна манифестация на 
българския туризъмъ. 

Изъ отчета на Б. Т. С. за 1936 година. 
Споредъ отпечатания и разпратенъ ве

че отчетъ на Ц. Н-во на БТС презъ из
теклата година съюзътъ е запазилъ на

пъJ,но броя на клоноветt си и къмъ края 
на годината тt Cli'i 61, увеличени презъ 
настоящата година съ 6 нови l{JJOнoвe, 

преэъ курортнит·ь родопски села Бойко
ва, Дtдево, да минете презъ дtвствена
та гора „Пепелашъ", въ която борътъ, 
букътъ, джбътъ и брезитt се надпре
варватъ да видатъ слънцето; стигате ви
СОl{опланинския курортъ „Бtла-черква" 

-· съ множество вили разпръстнати меж
ду бороветt. Тамъ е прочутата мtст
ность „Прtспата" отъ която ще се лю
бувате на швейцарски пейсажи. 

Управата на хижата възприе правил
ника за вжтрешния редъ на хижитt при 

Б. Т. Съюзъ, който преработенъ, приспо
соби за хижата. 

Брянощица се посещава повече отъ 
туристи отколкото отъ ловци и служи ка

то звено между тtзи две организации. 

Хр. Буневъ 

животъ 

така че понастоящемъ съюзътъ брои 67 
l{ЛОна. Броятъ на членоветt презъ 1936 
го.1ина по:,азва едно небивало увеличе
ние: общиятъ имъ брой възлиза на 4,660 
напълно отчетени или съ 758 въ повече 
отъ предхождащата rодипа. Съ броя на 
членоветt юноши, които еж 404, броятъ 
на съюзнитt членове въ края на 1936 го· 
дина за първи Шfiть въ живота на съюза 

надвишава цифрата 5,000 члена а именно 
5,064. Увеличенъ е и броя на абонатитt 
на съюзното списание следъ дълги годи

ни на намаление: за първи Пli'iTЬ тt отно
во Cli'i се възкачили на 3,325 или еж се 
увl:личи.1и с1, 734, спрямо 1935 година. 
Броятъ на уреденитt излети възлиза на 
933, посетени отъ 13,283 излетника. Уве
личепи Cli'i и съюзнитt срtдства: касата 
пиказва за 36 година приходъ 328 хил. 
jJeвa и 306 хил. лева разходъ. Броятъ на 
хижнитt посетители е останалъ единъ и 
Cli'iЩЪ въпрtки лошитt усл,овия за из
JJети. 

Всичко на всичко 1936 година е една 
щастлива и дейна година за българския 
туризъмъ! 

Новъ клонъ на съюза. На 17 май въ 
Ботевrрадъ (Орхане) е основано тури
стическо д-во „Вtнецъ", което съ прот. 
№ 32 на Ц. Н-во е прието за клонъ на 
съюза. На новитt туристи пожелаваме 
успtхи! 

Алековитъ тържества. На 23 май се 
състояха въ Пазарджикъ насроченитt пс, 
случай 40-годишнината отъ смъртъта ю~ 
Алеко тържества, при които бt осве
тенъ построения отъ клона ни въ Па
зарджикъ паметникъ на Алеко. Паметни
кътъ бt откритъ при ст,ечение на хиля-

179 



ди туристи отъ много клонове и гражда

ни въ присжтствието на г. Министра на 
вжтрешнитt работи Ив. Красновски, съ
юзниятъ председатель г. Ив. Раевъ, 
проф. AJI. Балабановъ и др. видни обще
ственици и туристически дейци. Това чи
сто туристско тържество се обърна този 
день въ истинско общонародно, особено 
когато цtлиятъ присжтстващъ народъ 
следобtда е потеглилъ къмъ традицион
ното поклонение на лобното мtсто на 
Алеко . По случай тържеството бъ изда
денъ специаленъ „Алековъ листъ ". 

Агитационната седмица. Споредъ по
лученитt въ Ц. Н-во сведения и тазго
дишната съюзна агитационна седимца е 

била проведена навсtк,'\',де успtшно и 
резултатно. По случая Ц. Н-во издаде 
специална брошура „БъJJГарскиятъ тури
зъмъ ", въ която се разглежда дtлото на 
българскитt туристи въ неговата все
странна полезность. Повечето клонове 
еж уредили публични събрания, на мно
го м·l;ста съвмtстно съ ЮТС, въ които 
еж излагани творчеството и постижения

та на българския туризъмъ. По искане 
на Ц. Н-во навсtкжде е издиганъ лозун

га за създаване на специаленъ законъ 

з а българския туризъмъ. 

клоновъ животъ 

Клонъ „Странджа" - Бурrасъ. Аги
ционната седмица на клона е минала 

мr,ого успtшно и съ добри резултати 
Уредена е била една фото-изложба (по
сетена отъ 1500 души), направена е уси
лена печатна пропаганда съ афиши и въ 
пресата, уредени еж бюш две сказки отъ 
нредседателя на клона Др. Драгановъ и 
члена на ЦН r. д.ръ Б. Ковачевски, една 
забава и общъ излетъ до Царскат·а ръ
ка, добре посетенъ. Клонътъ се нам;,~р;; 
въ усилена организационна дейность: 
Ч.'•еноветt му еж увеличени вече надъ 80. 

Клонъ „Камы,а" - Г. Оръховица въ 
общото си събрание е избралъ ново н-во 
въ съставъ: преде. Т. Камбуровъ, под
председатель К. Докторовъ, секр. Е. Ги
ранлиевъ, касиеръ Р. х. Рачевъ, пом. 
касиеръ йорд. йопковъ, дом. Д. Дачевъ 
и съветници: Н. Аб:щжиевъ, М. Бошна
ковъ и А. Славчевъ. 

Пернишкиятъ клонъ „Голо бърдо" 
следъ като презъ м. май уреди традици
онната среща на югоизточнитt клонове 
въ Земенъ, е направилъ единъ излетъ 
въ Трънскитt планини вр. Руй, кждето 
туриститt еж били посрещнати сърдеч
но отъ забравеното население на тою, 
хубавъ край .. 

Клонъ „Кайлъшка долина" Пл1,-
венъ. Новоизбраното въ общото събра-
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ние н-ство има съставъ: преде. Д. Кара. 
кашевъ, подпредс. А. Бойчиновъ, секр. 
Н. С ахатчиевъ, касиеръ Ж. Леоновъ, зав. 
излетитt Ст. Табаковъ, домакинъ С. Ди
митровъ, техн. ржков. инж. В. Милчевъ 
и съветникъ Б. Христовъ. Въ края на ми
налата година е броилъ 203 члена, 180 
мжжr и 23 жени. Освенъ това къмъ кло
на има специална дамска секция съ 54 
членки. Отчетенитt членове къмъ ЦН c1n 
150 души. 

Презъ годината клонътъ е устроилъ 
24 излети, отъ които 14 еднодневни изъ 
околностьта, 9 високопланински и единъ 
задграниченъ. Излетитt еж посетени отъ 
15() мжже и 45 жени, отъ които общо 41 
еж били нечленове. 

Просвtтната дейность на клона cto 
състои въ 7 вечеринки и забави и I сказ
ка. Общъ приходъ отъ тtхъ 12 800 лв 
Балансътъ на кJrона показва ' активС: 
586,156 лева. 

Фердинандскиятъ клонъ „Пъстрина•· 
е решилъ да закупи легла за новопо

строената хижа подъ Комъ, да уреди 
спалня въ новата мандра подъ върхъ 

Три уши въ Чипровския балканъ и д<> 
направи излети до Чипровския Балканъ, 
Бtлоградчикъ, Комъ и Тодорини кук,ш, 
Ледника въ Врачанския балканъ. Агита. 
ционната седмица на клона е изнесена » 
проагитирана въ тозн духъ. 

ВЕСТИ 

Смъртьта на Мителхолцеръ. На 9 май 
въ Австрийскитt Алпи се е случило 
страшно нещастие, жертви на което ста

наха най-известниятъ швейцерски летецъ 
и алпинистъ Валтеръ Мителхолцеръ, ви
енската алпинистка Лоренцъ.Кастнеръ и 
,,1ладиятъ виенски алпинистъ Ули Силдъ. 
Цtлата алпинистка преса оплаква загу
бата на тtзи трима алпинисти, като из
вънредно нещастие. Мителхолцеръ е по
знатъ като летецъ, който преди години 
пръвъ прехвръкна цtла Африка и вър
ха Килиманджаро, отъ който полетъ ос
танаха прекрасни снимки. И по-късно, 
всички алпийски списания редовно укра. 
сяваха страницитt си съ аеропланни 
снимки на Алпитt, направени отъ веща
та ржка на Мителхолцеръ, който напо
следъкъ се бъ издигналъ до директор
ското мtсто на Швейцарското въздухо
плавателно д-во. Съ Ули Силдъ си е оти
шелъ единъ младъ и надаренъ плани

наръ, за когото дtлата приказватъ пове
че отъ всичко: само въ мина.~ото лtто 
този 27-годишенъ планинарь е отбеля. 
::.алъ първото изкачване севернитt стени 
на Бернина, Бичхорнъ, Бранцлауй и Лон
ца. Синъ на една отъ най-известнитt ав-



стрийски алпинистки, г-жа Ченци Фи
керъ, която въ края на минаJJОТО СТОЛ'В· 
тие се прочу съ своитъ подвизи въ Кав
казъ, студентътъ Силдъ е биJJъ украса 
ва подрастващото австрийско планинар
ство. Тримата тъ (съ едва що омжжената 
r-жа Кастнеръ) сутриньта еж опитали из
качването на Хохшвабъ, но Ули Силдъ 
се отк;у;сва отъ скалата, повлича и дру

гитъ двама и к;у;сно на другия день тъх
нит-в тъла еж биJJи намi3рени смазани въ 
пропастьта. 

Зимно изкачване на Елбрусъ. Руски 
::~лпинисти еж изкачили на 24 мартъ с. r. 
върха ЕJJбрусъ (5633 м.) и върха Гистола 
(4860 м.)) за първи пжть при зимна об
ст:шовка. Въ Памиръ рускитъ алпинисти 
презъ настоящето Jri3тo проектиратъ но
во изкачване на върховетъ Пикъ Ста
линъ (7498), Пикъ Ленинъ (7310) и Пикъ 
Коршиневски (7100 м.). 

Експедицията Нанга-Парбатъ. Спо-
редъ полученитъ сведения, rерман
п ата експедиция съr ласно разписанието 

си, е напуснала вече изходния си пункrъ 

Сринзгаръ и се придвижва вече къмъ 
осrювния си лаrеръ подъ върха Нанrа
Парбатъ. Тъзи дни нападението върху 
1;ърхз вече тръб.за да е започнало. 

Планинско шосе по билото. Герми. 
скота правитеJJство възнам-врява по
стройката на ВИСОКОПJiанински пжть пс, 
билото на северната алпийска верига, по 
който да моrатъ безопасно да се дви
Ж::!ТЪ всички неуки посетители на пла

нината. Пжтьтъ ще бжде построенъ та
ка, че на всъки часъ да им::~ заслонъ З<> 
случай на лошо време, на вс-вки два час;, 
-· по-r о JI ·h м ъ з а с JJ о н ъ съ х р а н а, 
з на всъко пол у дневно разстояние -
хижа CL всички удобства. Разбира се.:. 
остава откритъ въпроса дали съ това ще.: 

се услужи на планинарството или на без
отговорrюто разходканжнйство ilo nла

нинитi3. 

Таксит1; въ алпийскит1; хижи. Като 
информация предаваме само размъра на 
такситъ, опредълени отъ Германо.Ав
стрийсю1я Алпийски съюзъ за неrови·гi3 
хижи въ Алпитt. презъ настоящата годи
t!а. За леrол съ беJrьо се плаща между 
35--50 лева, за дюшекъ върху наръ --
20 лева, входъ - 6 лева. Това еж раз
бира се такси за членоветt.. Храната въ 
хижитъ е нормирю1а въ следнитъ рамки: 
•rаша ю, фе съ млъко - до 10 лева, суп;, 
~ до 10 лева, постно ядене - до 20 лева , 
::i месна порции - до 30 лева. 

Женски алпийски клубъ. Читателитъ 
ни в·враятно не знаятъ, че сжществуватъ 
и специални алпийски клубове на алпи

•. нистки. Такъвъ е английския Ледисъ 

1\лпинъ Клубъ, който не само сжществу
ва mъ дълги години, но развива и една 

наистина пространна дейность. Така, въ 
годишника на този клубъ за настоящата 
годюt се чете между другото за една чи

сто „дамска" експедиция до високия бJiи
,ю 3000 метра снъженъ връхъ Маунтъ 
Фетъ въ Нова Зеландия. Експедицията е 
проведена само отъ дамитt. Мария 
Байлсъ и Майори Джонсъ и двама вода
чи въ новоrодишнитt. дни на 1935 годи
на. Вси'!КИ илюстрации на годишника Cti'i 
картини на художнички-алпинистки, еж

що така и направенитt. снимки еж дъло 
на почитателки на планиниm. 

Необичайна издържливость на една 
жена. Единъ виенски алпинистъ ДЪJ!Жft 
своя ж1шотъ изключително на чудновата 

издържливость на своята жена. Брачна
та двойка Хонекъ предприела едно из
качване на В7,рха ЕдеJiваАсъ въ Хох
швабъ. Мжжътъ билъ ударснъ отъ па
дащъ камъкъ и се откачиJiъ отъ скалата. 

Неговата жена го държала три часа на 
вжжето, докато на виковетъ и за по
~шщь се притекJrа спасителната команда 

и го избавиJiа отъ мжчителното положе
ние да виси. 

КНИЖНИН.\. 

Годишню,ъ на германо-австрийския 
Алпийски съюзъ, Zeitschrlft d. D. u. Ое. AVs. 
Щутгартъ, 1936, томъ 67. 

Годишникътъ на Германо-Австрий · 
с1шя Алпийски съюзъ е най-тежкото ft 

гол·L~ю алпийско издание, известно не, 

само въ широкитъ планинарс!<и сръд11, 
но и В":> най-тi3снитi3 чисто научни и спе
циални кр1r.гове. Удоволствие е да се 
разгръща този изящно издаденъ, обе
мистъ то~1ъ, въ който очитъ не знаятъ 
на какво по-напредъ да се спратъ: на 

~шоrобройнитъ съвършенни илюстрации 

.ш или на 280-тh страници текстъ. Да 
притежава човt.къ цълата сбирка отъ 
11 :чr1. з.1итt. до сега 67 тома, зю1чи да има 
цъло планинарско богатство, което дъл
ги години ще му бжде изворъ на радо
стни познания за планинарския свътъ. 

Отъ нъколко години ржководствотс, 
на годишника - за отrоворенъ редак

тоr,ъ години наредъ подпис-1а Хансъ 
Бартё. - е приело практиката да посве
щава всъка година изданието на опредъ
.1еrrа планинска група отъ Ал:шт-в. Тазн 
година прочее, н1 дневенъ редъ е група

та Карвенделъ - северната калкова ал
пийска верига, която на югъ се спуска 

стръмно къмъ долината на И11ъ, ,¾ на се
веръ разклоненията и се потапятъ аъ 
безкрайно хубавитt. баварски езера. То
ва е едва ли не „германската " група на 

181 





Алпитъ, зщото голъмата и часть лежи въ 
Германия, чийто най-високъ връхъ Цуг
шпице спада сжщо къмъ нея. 

Разбира се, вестраннитъ чисто плюш
нарски и научни описания на групата 

Карвенделъ, не изчерпватъ напълно съ
държанието на сборника: цълокупниятъ 
животъ на нъмското планинарство и вси
ч1ш негови постижения, намиратъ редов

но отражение въ годишника на Алпен
ферайна. На кжс~ казано: годишникътъ 
е образецъ на алпийско издание, иде· 
г.лъ за всички, които се стремятъ къмъ 

писменно изразяваче и описrзане на пла

нинския свътъ. 

Помъстенитъ статии в1, сборника rт 
всичко 19. Но имена1 а на тtхнитt ав
тори, както и стойностьта на една дъ.1-
га традиция, еж пълна гаранция з,а ви

сотата на тъхното качество. Така: 
Иозефъ Юл. Шецъ, открива съдържани
ето съ географското опис:нше на г,~р
манската часть отъ Алпитъ, проф, Ото 
Щолцъ ни въвежда въ историческата 
наука за областьта Карвенделъ, Д-ръ 
ннж. Г. Хаберъ дава чисто планин:щ. 
скитъ преживявания въ скал~пъ на Кар
вендела, Х. Шацъ накратко описв:с1 ново
то научно нзмърване дълбочинитъ на 
Езерото Ахензее, наложило се пора;~н 
рисуването на новата верчга на м J,,~т

ностьта, а У. Билмайеръ разправя за ед
но прокосяване съ ски на Амергаускитъ 
Алпи. Съ това посветения на Карвен
делъ материалъ свършва. Следватъ дру-

гитt с·татин, коит-о говорятъ за плани
нарската дейность на нtмскитъ алпини
сти по цtлия свътъ. Валтеръ Флайrъ 
'!зпършва своя изчерпнтеленъ преrледъ 

~~а групата Бернина въ lUвейцарскитъ 
Алпи, Р. Шварцгруберъ и Х. Петерка 
разказватъ за успtхитt при експедици
ята въ Ка,вказъ, Д-ръ К. Винъ (сега · во
дачъ на германската хималайска експе-
диция на Нанга Парбатъ, описва пжтув.1-
ю1ята въ планинитt, на Източна Афри
ка, Бауеръ, Оберщайнеръ и Рихтеръ от
читатъ Lноитъ завоевания въ североал
банскитъ Алпи, Б. Мозлъ ни разказва 
своитъ излети въ Абруцитъ (Италия). 

Една голъма часть по.нататъкъ е от
дъJ1ена за австрийскитъ Алпи, застжпена 
съ статиитъ на Г. Шмидтъ (Хохшвабъ), 
Х. Вьодлъ (50 години Шладмински Тав
ри), М. Пестемеръ (Р аботната область 
на по-раншния Щаерски план•шски съ
юзъ) и К. Карлъ (Гребенътъ на Ха
бихтъ въ Шубайскитъ Алпи). 

Както винаги, Южния Тиролъ, сега 
нъ ржцетi, на италиянцитъ, не е забра
венъ: Д-гъ И. Вайнгартнеръ пише з~ 
южнотиролскитъ планини, а Д-ръ Р. Ф. 
Клебелсберrъ (Височини отъ Боценъ) и 

Х. Бин~ (Между Фанесъ и Сенесъ) до
П1.,Jшатъ тжжната нота за изгубения . пла. 
нинrки край. 

Една украса за сборника е статият;, 
на Оскаръ Ерихъ Майеръ за алпийс
кия изследователь Орасъ Бенедиктъ де 
Сосюръ, а споменътъ на Д-ръ М. Вуте, 
За борбит·в за свобода на Каринтия на
помватъ години, за които по-често ще 

тръбва да си спомняме и ние. 
За илюстрациитъ може да се пише 

двойно повече, но то е безсмислено. Съ 
вършеннитъ сн.имки и съвършенната пе
чатарска техника, еж направили отъ 

тъхъ (а тъ еж 80 на брой) истински ху
дожествени приложения. Ще отбеле
жимъ само началната (меденъ печатъ) 
снимка на Цундернкопфъ и следващитъ 
на: Кьонигезее съ стената на Вацманъ 
(табло 1), билото Нагой (т. 8), с'тени
тt Лалидеръ (т. 11), Фридершпице (т, 
19), езерото Силзеръ (т. 27), езерото 
Пфанъ (т. 28), Радайнъ (т. 44), Мон· 
бланъ (т. 47), Кавказка панорама ( 49), 
Лавина на Шхара (50), Стената Безинги 
(51), Ушба (52 и 53), Теплитау (58), Ма
унтъ Кения (61 и 62) и Хабихтъ (76). 
Ще отбележимъ още, че къмъ сбор· 

никз - както всъка година - е прило
жена една часть отъ новата Алпийска 
карта на Алпенферайна. обхващаща из
точната часть на групата Карвенделъ. 
Достатъчно е да се каже, че тази нова 
карта на Алпенферайна, още съ пър
вия листъ за Гросглокиера, бъ наре
чена най.хубавата карта въобще. Тази 
преценка остана валидна и до днесъ. 

Ст. П. 

ГОДИШНИКЪ НА ИТАЛИЯНСКИЯ АЛ
ПИЙСКИ КЛУБЪ 

Bollettino del Club Alpino Italiano 
(СВИ1'ЪИЪ 43, № 76, r. 1936-Римъ, ст. 314). 

Годишникътъ на Италиянския Алпай
ски клубъ нъма прет,енциозния видъ на 
едно изискано издание. Но едно избро
яване са'1о на помъстення въ този го
лъмъ томъ мзтериалъ, посочва, че вън
шната издържаность е напълно замъсте
на отъ вжrрrшното богатство. 

Както всъко подобно издание, много 
страници еж разпредълени между малко 
статии: изчерпатеJши разглеждания на 

отдълни планински групи и въпросn, 
с:вързани съ живота въ планината. 

Де Амичисъ започва съ една биогра
фия на голъмия италиянски алпинистъ 
Гвидо Рей, който неотдавна се прости съ 
нашия свътъ. Въ т'ази статия звучи 
скръбьта на италиянскитъ алпинисти за 
тъхния великъ другарь и алпинистъ, из
вестенъ на всички планинари, специално 

съ своята монография за Матерхорнъ. 
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Следватъ две други биографии на за
гинали алпинисти ДжиоваюIИ Боба и 
Аrостино Ферари, 

Извънконтиненталната дейность па 
v.талнянския алпинизъмъ се очертава въ 

статията на Бонци, Дезио, Полвара и 
Проспери - Италиянската експедиция 
Бъ Персийскитi; плаюши. 

Планинарско.научни Ci'l'i статиитt. на 
Де Симони - Средището на групата 
Оробия, Е. Симонети - Групата на М. 
Канинъ и хижата Жилберти, както и та
зи на Ч. КапеJю - Бележки върху хи
дрографията на околностьта на Бру
сонъ. На ледниковата наука Ci'l'i посвете
ни статиитt. на Монторинъ и Тонини -
първята за периодичнитt. промt.ни въ 
н1 алиянскитt. ледници презъ 1934 r., вто
рата за J1едника Калдероне делъ Гранъ 
С ясо д,Италия. 

Една чисто научна статия ни дава Ч. 
Фоа - ,,Физиопаталогията на слизащия", 
а флорентинската пещерна група печз
ти сведения за експлоатацията на пеще

рата Корчия. А, Хесъ. печати две статии 
по случай тридесетгодишнината на Ита-

Автомобилно 

лиянския академически алпийски клубъ. 
Достоенъ завършекъ на годишника е 
статията на Де Микели - ,.За хижитt. "
е динъ дълъгъ и обстоенъ прегледъ вър
ху проблемата за строежн на планински 
хнжи, илюстриранъ отъ 70 построею, 
хижи, тt.хни планове и детайли на хи. 
жи· една ценна статия1 чието съдържа

ние ще се пом;r,чимъ да доведемъ до 

знанието на нашитt. четци въ по-ната
тъшнитt. броеве на списанието. 

Сборникътъ е илюстриранъ съ мноп, 
снимки, които - колкото се отнася до 

чисто художествената часть - остава 

нt.що да се желае. Всичкитt. снимки c;r, 
къмъ текста и нt.какво специално при
ложение липсва: годишникътъ така е из

държанъ напълно въ своя наученъ те

жъкъ стилъ. 

Че ита,1иянскиятъ алпинизътъ напо
слt' дъкъ отбелязва голt.ми успt.хи, отъ 
отдавна е на нуждната висота - това е 

известно. Годишникътъ, обаче, дава добра 
илюстрация за неуморната работа и въ 
срt.дата на италиянцитt. за сближението 
съ планината. 

разписание 

Редовни рейсов€!: 

1. Габрово- Севлиево 

За Севлиево въ 10·30 ч. 

" " 
• 18·- ч. 

2. Търново-Севлиево 
За Севлиево въ 17 - ч. 

3. Павликени-Севлиево 
За Севлиево въ 7 ч. 
,, .,, ,, 16 ч. 

нлм. 28 лв. 30 
За Габрово въ 10 ч. 

" " 
клм. 50 

За Търново 

клм. 45 
За Павликени въ 

" " 

" 17 ч. 

лв. 40 
въ 6 ч. 

лв. 50 
11'10 ч. 
17·- ч. 

Ловечъ-Севлиево само въ срtда въ 15 ч. 

Севлиево-Ловечъ само въ cptaa въ 6 ч. 

Извънредни рейсове за ЛЪГЪТЪ-ХИЖА „РОСИЦА-МАЗАЛАТЪ" 

клм. 35, цена лева 35. 

За с. Острецъ- хижа Ма1 а Гидинъ: клм. 35, цена лв. 35 

Съобщенията въ всички посоки се поддържатъ отъ две солидни 
автомобилни предприятия - узаконени държавни превозвачи 

съ 8 омнибуса по 28 мъста. 
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ШИПКА 

Защото тамъ нtйдt, на връхъ планината, 
Що небето синьо крепи съ рамената 
Издига се нtкой дивъ, чутовенъ връхъ 
Покритъ съ бtли кост~ и съсъ кървавъ мъхъ 
На безсмъртенъ подвигъ паметникъ огроменъ. 
Защото въ Балкана има единъ споменъ 
Има едно име, що вtчно живtй 
И въ нашата истерия катъ легенда грtй. 

И днесъ йощъ Балканътъ, щомъ буря зафаща, 
Спомня тозъ день буренъ, шуми и препраща 
Славата му дивна като нtкой екъ, 
Отъ урва на урва и отъ вtкъ на вtкъ 

Иванъ Вазовъ 
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ПО ВЪРХОВЕТ'В НА БАЛКАНА 

ИВАНЪ ПОПИВАНОВЪ 

Въ последно време, у нашитъ плани- мадно пространство по сръдата и по 

нари, като че ли се създава вкусъ пове

че къмъ високитъ и трудни планински 

обекти на Рила и Пиринъ. Изглежда, че 

това отговаря на една нова духовна 

нужда на българския планинарь - да 

дължината на отечеството ни, той 1 

сбектъ на многобройни частични изле

тувания въ различнитъ му части, а то . 

Ра првчи да се насоuи интереса тамъ, 

кждето планината е най-виоока и кжде-

търси задоволяването на своя потаенъ то величието и мощностьта и еж най-

стр емежъ къмъ планината въ по-силно. 

то изживяване, въ по-голъмото н-апре

жение и динамиката, съпровождащи 

превъзмогването на тайната, опасность-

1 а и риска въ планината. Може би, :! 
н ашнтъ планинари се създаде вкусъ 

~,;ъмъ опредъленъ планински стилъ, кой

то ги наоочва главно къмъ юг.,западни

т в планини, но едно е безспорно - че 

стр~мсжътъ къмъ високитъ върхове 

с1 ава масова проява въ всички наши 

п.r; анию!, а това иде да подчертае една 

значителна еволюция въ разбирането и 

1•.рактиката на българския туризъмъ. 

По популярностьта на свситъ високо-

l!JIЗIIИHCKИ обекти 

на Рила и Пиринъ. 

Балканътъ отстжпва 

Заемащъ едно rpa-

Хижа Росица,Мазала".'Ъ 

18.6 

силно проявени. 

Отъ гледището на високото плани

нарство Балканътъ мо,ке да се счита 

интересенъ само въ своята централна 

часть и то специално между в. в. Ам

барица и Мазалатъ. Тукъ п,1анината е 

най-висока и разнообразна: широкитъ 

бш1а -- типични за Балкана - се реду

ватъ съ шеметни бездни и долини, съ 

каменисти сипеи, съ тъсни скалисти 

хребети и остри каменисти върхове. На 

мъста картината губи своя старопланин. 

ски стилъ и ни пренася въ шеметното 

царство на рилскитъ върхове. Още отъ 

трона на Амбарица личатъ приказнИ'!"В 

дворци на Купенитъ! Тукъ скалитъ, 

стръмнитъ склонове, боровитъ гори и 

спиыка Гецъ 



потайната пt.сень на лланината ви под

ск2зватъ, че има нъщо скрито. И кога

то надникнете между двата Купена, ще 

ви погледне единственото въ Балкана 

,.планинско око" - малко·то езерце, кое

то на фона на отсръщнитъ борови гори 

БИ спомня бездъннитъ планински очи 

на Рила и Пиринъ. И още тукъ се за

ражда тръпката да достигнете първене

ца - Юмрукчалъ, който по величие и 

грандиозность нъма съперници въ Бал

кана. Когато бродите по обширното му 

било, когато надниквате надъ лабирин

титъ на Джендема или съ затаенъ дъхъ 

стоите по севернИ'тъ му отвеси - вина. 

ги едно и сжщо чувство ви владъе. -
чувствате, че ст·оите далеко надъ единъ 

милионенъ свътъ отъ човъшки сжще

ства, коИ'то залутани въ живота не виж

датъ, че за човъшкия духъ има и свът

.1и бръгове на духовно величие и ра

дость; че онова, което човъкътъ носи 

въ себе си като духовно богатство, не 

се изчерпва съ ,обикновеното му живу

Бане и въ борбата му срt,щу другитъ за 

„въздухъ и хлъбъ" - и че въ живота 

му ,,обикновеното" и „всъкидневното" 

Ccti убили полета къмъ истинската ра

дость на духа. Вие тамъ и чувствате и 

разбирате, колко малки сме и колко ма,1-

1,0 можемъ ние - хората; колко без. 

смислени и пусти еж нашитъ ежби и 

нашата злоба и - дързостьта ни дори 

да се боримъ сръщу безкрайния свътъ 

и вt,чния животъ на това, което нари

ча·тъ . .. вселена! 

Когато поглfднете отново съ физи

ческитъ си очи отъ Юмрука, поrледътъ 

ви ще достигне дветъ граници на бъл

r арската земя - блъстяща·та лента на 

Дунава и призрачнитъ декори на Ро

допитъ - тамъ, дето на северъ и на 

юrъ небето и земята се сливатъ! На из

токъ ще видите Мара-Гидикъ - единъ 

истински красивъ планински връхъ, осо

С.Е но отъ северъ и изтокъ, дето се спу. 

щатъ почти -отвено скалиститъ му скло

нове. Сутринь и вечерь, въ багритъ на 

слънцето Мара-Гидикъ съкашъ звучи 

въ тръпката на своето пробуждане и 

унесъ ! Нали тукъ Каницъ мисли, че е 

било романтичното царство на Орфея? 

Нали гукъ, въ Тсt\ЖНЗ'Та ДОЛИЕа на Тл,· 

жа, дохrJждаме да спомнимъ романти

ката на мина,1итъ дни . и предъ призрач

нит·в видъния на настоящето, да тър

си~1ъ упование въ блъна по бсtiдащето? 

Нали тукъ дохождатъ да шепна·тъ мо

J:итвигt на ~воя планински богъ тъз11, 

за коит(· ,,архитектурното недоразуме. 

пие" на Tctiжa, въпръки всичко, все още 

стои въ ореола на светиня? ... 

Съ величавия планински сввтъ на 

Кадемлии-Мазалатъ не еж ли свързани 

~1ечтптъ ни за истинска планУ!нска ра

;;ость и скрития купнежъ да доловимъ 

- вср·вдъ тоя почудливъ свътъ на ви

;..tния и сънки - великата тайна на та

sи велика планина? 

Надникнете въ бездънния свътъ Га

Gровшща и въ нейниятъ подземенъ гро

хоп,, Вие ще дочуете какъ бае огром-

1шя пулсъ на земята. 

Изкачете се на „Пъещитt скали" и 

отъ тамъ ще чуете какъ сутринь r4 ве

черь въздишатъ върховетъ ! 

Загубете се изъ шеметнитв бездни и 

отвеситъ на Балабанитъ и т.1мъ - надъ 

безднитъ - скалитъ ще ви разкажатъ 

какво е човъкъ и що е вселена ... 
А съ еделвайса на Мазалэтъ не е ли 

свързш-~ъ най-хубавия споменъ за ва. 

шитъ старопланински дни? ... А кра
сотата на Синаница и далечнитъ сини 

гори на Бузлуджа, които день и нощь 

шушнатъ легенди за едно далечно вре

ме? ... 

* 
Срещу всъко то,ва днесъ стои единъ 

чоЕъкъ, който бди отъ прозорцитъ на 

,,Росица-Мазалатъ", гледа величавитъ де. 

кори на юrъ и безкрая на северъ, гледа 

небето и облацитъ, слуша воя на въ

трС'ветt и - чрезъ механизмитъ въ 

клетката на „Метеора" ~ се Мсt\ЧИ да 

проникне въ тайната на онова, което 

ще бсtiде! 
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Хижа Т;r;жа снимка Гецъ 

ЦЕНТРАЛНИЯТЪ БАЛКАНЪ 
БОРИСЪ НЕДЕВЪ 

Когато преди петь години моята ра

бота ни вмъкна въ живота на малкото 

провинциално градче, струваше ни се, 

ч,• всичкитt, радости на голt.мия градъ 

оставатъ завинаги като далеченъ спо

ыснъ. Нощь, която изJ1иваше върху ма.1-

кия градъ непрею;;снато струи водз, 

кзлдаръмъ, който подъ слабото освt , .. 
Jiсние, кривеше краката ни и малъкъ хо

тс: "JЪ, въ който моята жена п:1ачеше. То

ва бt.ха първитt, ни впечатления отъ 

С с влиево, за което единъ приятель ни 

ш1шеше: ,,елате, незнаете колко е кра

сиво тукъ, колко много планини има!" 

А двамата, и тя и азъ, търсехме плзни

нитt.. Нощьта тогава скриваше всичко. 

Зсrата, най-после, блъсна въ прозореца, 

рGзтвори го широко и новиятъ день ни 

r,однесе желзното. Светло слънце изли

!'Ш!lе свътлинта си върху едюiъ боааъ 

по който очитt, ни търсеха вече пii'i ге-

1:итъ. Спомнямъ си, че, и дори не раз

гмдахме града. Малко време ни "l'р·вбва

ше да бi!'iдемъ горе. Думитt, на моя 
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приятель започваха да се оправдаватъ. 

Jlo:oн отъ които канеха веJшколепни гроз

дове, дървета по които грамздни жъл

ти праскови се смt.еха въ хубавия есе

Н('НЪ день. Ннто гроздоветt., обаче, ни

,, о ве:шкыrепнитt праскови имаха непn 

Gсдимата си,1rа да приаюнатъ както Една 

пр :крзсна синн верига отъ върхове, r,of!
тo з~шочваше даJ1ечс ю:~ изт:жъ и свърш

ваше далече на западъ. Тогава ние за

бравихме, че не сме до Витоша, забра

!,!·!Х'v!е и не 'Гi!'irувахме защото прс:1ъ 

щ,съ 11t.що ново, великолепно и по фор

~1!1 и по цвt.тове, извишаваше заоблен;,~ 

и остри върхове. Централниятъ Б зJ1 -

~,анъ се JJазтилаше предъ насъ, прост

налъ граме;,.на тежка снага подъ сшrьо

то небе. 

И сега, толкозъ години отъ тогава, 

споменътъ за първия ни поrледъ върху 

н,зи старъ, спокоенъ великанъ .не е още 

yr асналъ. Два дни по-късно ние бt.хме 

Н('Че по него. Лунната нощь ни опизаше , 

буt,акътъ на този старъ другарь ни пог .'IЪ· 



щзше, и остритt контури на Мара-Ги

дикъ ни теглеха нагоре съ сиJ1ата на ед

на непозната зараждаща се любовь. Бал

I<анътъ разгръщаше вече своитt обятия, 

той ни показваше своитt приказки. 

Тихъ, спокоенъ, мълчаливъ, оqлtнъ съ 

н в каква особена балканска свъ'тлина, 

искрещъ отъ бисерит-в на срtднощния 

скрежъ, Балкана, Стариятъ ба.JJканъ 6в 

като при!<азка. 

Сега вече азъ самъ го обхождамъ. 

Той разкрива все нови и ,нови чудеса. 

Кито ученъ, естетъ, планинарь, азъ го 

преброждамъ, но като че ли винаги не 

съмъ нито едното нито другото. Има 

н·вщо което прави отъ менъ и моитt 

другари особенъ родъ бродници, незнае

щи какво търсятъ. Може-би, защото ние 

сраснахме съ тази планина и станахме 

като нейна присжщность, и тя стана за 

насъ нtщо, което само се чувствува но 

Ht се разбира. Това е, може би, н::1шата 

J1юбовь по нен. 

Външния и ликъ все пакъ опознахме, 

з;,щото много пжти вече чертаехме но

ни пжтеки и много пжти старитt пжтr

kи чувствуваха нашитt стжпки. Опитвахъ 

с~ да го сравнявамъ съ моята Витоша -
не, той, Балканътъ, не приличаше на нея, 

PиJia и Пиринъ бъха другъ св·tть. Всt

ка планина има своя външенъ и вжтре

шенъ миръ. Балканътъ има своя. Два древ

ни прохода Шипченския и Троянския, 

като че ли искатъ да го разграничатъ 

отъ останалата часть. Проследенъ отъ 

Шипч. проходъ неговата верига спокой

но. безъ силни начупвания, продължава 

на западъ, и ето, изведнажъ, Мазалатъ, 

Кf'дем JIИЙ, пакъ равна линия за да из

п.ъкн е още по-мощно спокойния вели

кuнъ Юмрукъ-чалъ, съ продължение 

Дюсъ-чалъ, зжберитt на двата Купени, 

отново равно било до заоблената Амба

рица. Тази часть отъ Ст. пл. е най-кра

сивата. Планината тукъ показва равни по

.чяни, заоблени върхове и много зжбери. 

Въ никоя друга наша планина нtма тол

кс-ва много съчетание на форми. Ако 

сме въ източната часть на този Старо

п.чанински д·влъ не бихме помислили за 

з;v;бери и високи върхове. Поляната кж-

дето е построена хижа Узана е обшир

на и равна, заобиколена отъ всtкжде съ 

гори. Най-хубава поляна може би у насъ. 

Отъ тамъ като се започне пжтьтъ води на 

западъ по едно твърде равно било по

крито съ букъ.- Съ часове шnтя продъл

жава неотклонно !ia западъ, достига до 

билни поляни кждето е разположена 

севл. хижа Росица-Мазадатъ. Тукъ хи . 

жата надзърта въ единъ долъ, главо

лсмно дълбокъ и тъменъ. Въ дъното му 

Габровнишката ръка раздира гръдьта на 

планината. Азъ не знамъ защо този долъ 

прави такова СИJIНО впечатление ~ да 

ди съ своята грандиозность, съ своята 

дъ.JJбочwна ли, или съ своята тай,нстве 

ность, 1ю той е винаги нtкакъ си бояз

ливо гледанъ. Може nи затуй, че отсре

ща, скJюна му образуватъ двата най

скалисти върхове въ балкана - Маза

Jiатъ и Пиргосъ . Великолепни скали , кои

то като че ли всtки моментъ ще се сри

натъ въ тъмната бездна на Габровница. 

Още по-скадисти изглсждатъ тtзи вър

ху когато сте покрая имъ надъ Габров

ница. Грамадни канари съ стотици метри 

високи, прави, настръхнали, затварящи 

ма.JJки п.'1анини. Понtкоrа погледътъ виж

да стада„ вижда пастири, чува се какъ 

грамадни блокове се търка.11ятъ надолу. 

Rъ една дунна нощь грамаденъ каменъ 

блокь полетя въ дола. Дълго се чуваше 

грохота на падащата скала и дунната 

нощь се раздираше отъ смъртенъ кря

съкъ на поваленитt дървета. Сутринь 

с,rънцето огрtва бъли варовити скали 

по които еделвайса е сви.11ъ гнезда. Мо

же да ,)ставимъ много още поляни и 

върхове и да надникнемъ въ тжжната 

Тжжа и се изправимъ на Мара-Гидикъ. 

Спомняте JIИ си онова описание на Ка

ннцъ илюструащо така живо кривудича

ша около стръмни скали пжтека, коне, 

които се силятъ нагоре, хора изплашени 

придържащи товара и всичко това за

nършва съ единъ връхъ? Никой така 

характерно не е предалъ Мара-Гидикъ, 

както този пжтешественикъ. Дали затуй, 

че е тоJшозъ хубавъ, турцитt не еж го 

см·tтали и за най-високъ? Какви веди

колепни картини ни се откриватъ отъ 
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rукъ - сЕ::~,с:рнитt скаJш на Юмрукъ

ч~лъ прорtза.ни отъ бtлитt ленти на 

пръскалата, rънкитt на единъ Балканъ, 

които се rубятъ далече на северъ, rори

тt на тtзи гънки, които имъ придаватъ 

такава мекота и животъ, силуетитt на 

Купенитt изрtзани върху лунно, синьо 

или rължбово небе . . . а Тжжа на юrъ 

носи водитt си, тихи и кротки и зами

ра между стръмния склонъ на Кадемлии 

и страшнитt скали на Козята стена. 

Старъ като крепостьта,Балканътъ е ед

на отъ онtзи гънки на нашатата земя, 

п<;лучени отъ нейнитt вечни и постоянни 

гърчове. Или както се казва Балканътъ е 

една нагъната планина, една часть отъ 

онзи rрама,денъ скаленъ поясъ обrръ

щащъ цtлата земя. Едно звено на тази 

вrриrа, родила се при раждането на зем

ната твърдъ. Но неспокойна, като вина

ги, земята не остава първата си рожба 

спокойна. Издига я и я начупва, залива 

я съ морета, засипва я съ нови скални 

образувания и ни я поднася въ днешния 

й видъ. Заобленитt й форми и нейнитt 

скали еж свидетели за нейната древ

ность. Архаични скали, rнайси и гранити 

образуватъ rолtма часть отъ масивитt 

на Юмрукъ-чалъ и Кадеll'л!JЙ (2273 м. -
lOG м. по-пизъкъ отъ Юмрукъ-чалъ). 

Низко въ долината н& р. Тжжа еж на

пластени варовити юрски образувания, 

използувани за лрэвене варь за х. Тжжа. 

Около 1шжа Росица-Мазалатъ окото ни 

открива и образуванията на друrъ единъ 

периодъ о·тъ историята на земята -
триаса. Това еж главно различни ситно 

и по-едрозърнести пtсъчници, които на 

много мtста минаватъ въ красиви кон

гломерати. Въ низкитt части на Маза

ш1тъ варовити скали, както се спомена 

въ началото еж приютили еделвайса. 

Отъ ботаническо гледище Центр. балканъ 

представя сжщо rолtмъ интересъ. Още 

пrи пръвъ поrледъ личи колко добре 

еж покрити севернитt му склонове съ 

гори. Нtма гънка, долъ, извивка непо

крити съ rжста букова гора. До 1400 м. 

планината е покрита съ единъ непрекж

с1•атъ поясъ отъ букъ. Дървесниятъ ма

н.·риалъ гние поради липса на пжтища. 
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Надъ този поясъ на бука следва хвой· 
вата, тв">рде разпространена и прим·!,се· 

на rла13Ч') съ червени боровинки. По-н,1-

горе следватъ пасбища използувани до· 

статъчно добре за пзша. Особено хуба· 

в-1 картина презъ пролътьта даватъ без· 

бройнитt сини минзухари, които изобил· 
но покриватъ цtли пол,Е-ш, и струва ти 

се, че нt){аква оrро:11на четка е мин1fлз 

по била, поляни и оставила, тази синя 
оrеда, която понъкога се вижда отъ д&

Jiечъ презъ баири и долове. На иного 

1\,.'БСТа гората с изобилчо примtсена съ 
лавровишнята (Primus laureceracus) или 

както я наричатъ по тtзи мt:та лаври. 

Среща се и подъ Мара-Гидикъ и въ Рав
f·ата гора и по-хубавата Патарешка. Мо

же да се изброятъ още ви;:окоп:ланин

ския карамфилъ, красивата каменополом· 

ка, още по-красивата хаберлеа (Haberlea 
rhod) и винаги търсения еделвайсъ. 
Когато Стара планина се наблюдава отъ 
София, ниждатъ се далечни червени и 
1 оли склонове по които тукъ тамъ се 

б-!с,лtятъ малки монаст 1рчета. Такава я 
мислехъ, че е и тукъ. Богата плащаница, 

обаче, отъ rжсти гори покрива склоно
виt й. Горитъ достиrатъ не много да
щ че отъ Сеалиево. Всички пжтища, во

дещи къмъ пJJанината, минаватъ презъ 

rсри, които въ полето еж джбови и га

берови. Всtки склонъ, ако не е разра
ботенъ, е покритъ и дава убежище на 
най-разнообразенъ животински св·l,тъ. 

Колко пжти събрани въ хижата, най-ин
тересни преживелици отварятъ устата и 

ухото слуша истории, които еж картина 

за нtколко вtка назадъ. 

Въ Равната гора, въ мрака на Габров
-нишката гора, въ горитt между Мара

Гидикъ и Юмрукъ-чалъ следитt на меч
кnта коJJко пжти еж кръстосваJJи наши

тt. пжтища! И ако тази година, когато 
поради редъ причини тtхния брой е чув

ствително увеличенъ, се спуснете въ нt.

кои отъ тtзи гори, срещата ви съ н ·I,. 

коя и друга мечка е твърде вtроятна. 

МинаJJата година месото на една мечка 
стръвница достигна чакъ до Плtвенъ. 

Не само Пиринъ може да се похвали съ 
дивата коза. Скалитt на Мазалатъ, 



10мрукъ-чалъ и Купенип често служатъ 

за пиедесталъ на тtзи животr1и. 

Прекрасенъ е този Балканъ ! Азъ 

зн::~мъ, че не мога да предамъ, макаръ и 

отъ далечъ, всичко каквото той крие. 

Но иска ми се сега, когато планинари 

.отъ цtлата страна ще кръстосватъ изъ 

Hlro, да си спомня за нtкои красиви 

{Jбекти. Ето, азъ бихъ желалъ още единъ 

,пr1ть да хвърля поrледъ отъ скалитt на 

Мазалатъ, бихъ искалъ да слtза въ мра

ка на Габровница и да вървя по тече

н;,.ето на нейната рtка, желалъ бихъ да 

бжда въ нашата хижа за да rледамъ 

(11срtщнитt скали. Отъ Кадемлия, пакъ 

бf:ХЪ се наслаждавалъ на Тракия и бихъ 

Подба,1канско градче 

хвърлилъ поrледъ по долината на Тж

жа и отъ тамъ погледа отправенъ на

горе да срещне силуета на Мара Гидикъ. 

Отъ тамъ азъ искамъ да видя хаоса подъ 

Юмрукъ-чалъ съ неrовитt пръскала. А 

въ лtтенъ день желалъ бихъ да бжда 

до синитt вирове на Росица или Ви

димата. Не, бихъ желалъ да бжда на

всtкжде, защото навсtкжде нашия Бал

канъ е чуденъ. А ако не мога да бжда 

изъ него, ще отида презъ Росица на Кру 

шевския баиръ за да rледамъ отъ тамъ 

една планина много по-дивна, много 

по-прекрасна и много по-мощна отъ вси 

чко„ което знаемъ за нея. 

снимки д-ръ Р. Пуркертъ 
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МАРА-ГИДИКЪ 

НЕНЧО ИЛИЕВЪ 

Мара-Гиднкъ, този скалистъ върхъ 

~ подаденъ напредъ и страхот!iо над

весенъ надъ селото Острецъ. Полнтt. на 

Мара.ГидЕКЪ Ci'i'i премt.нени съ ТЪМНО· 

зелена гора, подобна на гигантска кади

фена рокля, а гърдитt. и Ci'i'i голи, ся

кашъ тя иска да разкрие още по-съб

лазнително величественитt. си пазви . . . 
С ъ буенъ устремъ и невtмъ обладана 

отъ женска суета, Мара-Гидикъ се от

дt.ля самотна отъ главната вернга на 

· Балкана, за да покаже всичката си 

омайна красота. 

Темето на Мара-Гидикъ е продълго

вато, прилично на параходенъ мостъ. 

Отъ дветt. страни на този планински 

мостъ зt.ятъ шеме·тни бездни. Роман. 

1ичната панорама между Мара-Гидикъ 

и Юмрукчалъ внезапно ни грабва и 

О!айва съ такава мощь, че се чудимъ: 

на какво по-напредъ да се любуваме и 

дълго стоимъ онt.мt.ли, смаяни, опия

нени ... 

Неизмt.римата бездна между Мара

J 'идикъ и ЮмрукчаJJъ е осt.яна съ фан

тастични хубости . . . Вt.ковни тъмнозе
.~ени гори и остри висо·ти стройно Ci'i'i 
наредени една презъ , друга по-величе

ствени и по.примамливи ... Върховетt. 
иматъ очертанията на Пиринскитt. висо

ти. Но тукъ има и нt.що друго . . . отъ 
тvкъ Ба,шанътъ р2зкрива не1б·пнитt. ~н 

вълшебни дебри съ н~надмината приказ-
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~:а красота! Сякашъ най-дивната си 

панорама Богъ тукъ е сътворилъ! 

И Мар2-Гидикъ царствено се надига 

всрt.дъ вкаменени планински вълни. 

Къмъ изтокъ се разтваря Ci'i'iЩO тъй 

вълшебна долина. Догдето погледътъ 

достига живописно се разгъватъ пъстро

uвt.тни природни килнми. Отъ тукъ се 

вижда Севлиево, сгушено. свt.нлизо до 

дi'i'irоватия Крушевски баиръ, разперилъ 

кри.~а и приrърналъ града като cкi'i'iпa 

р<·жба. Отъ тукъ се вижда и Дунав:~, 

rrротеrнатъ като безкрайна сребърн.1 

Jrента, а ·надъ всички неописуеми красо

ти господствува масивния лобъ на Юм

рукчалъ, творецъ на бури и гръмотеви

ци. Той гордо и съ вt.ра гледа дветt. 

БъJirарии ... 

На западъ пъкъ отъ Юмрукчалъ ка-

1 о египетска пирамида победоносн:> из

дига ·О<.:трия си скаJiистъ конусъ върха 

Купенъ. А по-нататъкъ, забулена въ нt

жен1:- с и н к а в ъ в у а л ъ надме~1:10 се 

слива съ небесата Амбарица, сякашъ тя 

се надига на пръсти и иска да види 

Дойранъ, гдето нейнитt. храбри троянци 

оставиха CKi'i'iПИ героични кост11, но 

обе.зсмъртиха едно име тъй славно и тъй 

громко, че гордия Албионъ още тре

пери! 

Какви цвt.тни поляни! Какви китни го

ри и какви пt.нливи потоци! Колко е ху

бr.ва България, Боже мой! 

-
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е . Юмрукъ-чалъ Онимна От. Ангелоеъ 

налоферскиятъ· балнанъ Онимна Д-ръ Ил. Г. Миноеь 



в. Юмрукъ-чалъ - отъ С. Э. 

Снимна От. Ангеловъ 

Северния снлонъ на Юмрунъ-чалъ 

Снимна Д-ръ Ил. Г. Миновъ , 



в. Юмрукъ-чалъ - отъ югъ Снимна От. Ангеловъ 

в. Юмрунъ-ча;;~ъ - отъ Купена 

.. Онимна Д-ръ Ил. Г. Миновъ 



Всрt,дь маргариткитъ Онимна Люб. Христовь 

Прьсналото Онимна Д-рь Ил. Г. Миновь 



Бузлуджа и Бедекъ снимка К. Козмвъ 

БАJIКАНЪТЪ 

Тогава бtхъ малъкъ, съвсемъ малъкъ. 
Лtтото на 1915 година прекарвахме въ малкото подбалканско градче 

Трtвна. Веднажъ, принуденъ отъ грижата за храна - бtхме въ голt
мата война - трtбваше да отида самъ въ близкото село Св, недалечъ 
отъ град~ето въ склоноветt на планината. 

Korho се изкачихъ високо надъ Трtвна, пог.1едътъ ми изведнажъ 
<:е спрt надъ дългата, мощна верига на Балкана. 

За първи пжть тогава видtхъ „Планината". 
Още помня: 
Ед:вемъ доловимата линия на неговото било, граница между небето 

и земята, въ игрива извивка се губtше отъ окото далечъ въ простора, 
къмъ непознати него време крж.гозори. 

Изминаха се отъ тогава много години, въ които посетихъ много 
планини и окото ми се радва на иного красоти. 

Но никога не ще забравя първата ми среща съ Балiеана. 
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Сега разбирамъ едва, колко силно е било впечатлението отъ него. 
Въ дни, когато по неволята на сждбата съмъ затворенъ въ града, 

когато самъ въ тtснината на стаята-клетка стоя въ настжпващия вече
ренъ мракъ, унасямъ се въ споменитt по минали години. 

Тогава не чувствамъ нищо, сърдцето ми спира да удря въ гърдитt, 
кръвьта престава да тече,, затварямъ очитt и ми се струва, че даже и 
въздухътъ ми наоколо се одръпва, за да стори мtсто на безплътнитt 
спомени отъ миналото. Въ гърдитt и главата ми става леко и презъ 
спуснатитt завеси на очитt, които изтъняватъ, виждамъ: образитt на 
миналото пристжпватъ бавно, за да не нарушатъ покоя въ който живtятъ. 
Като чуденъ букетъ цвtтя еж тtхнитt хубави, тжжни цвtтове. 

Всрtдъ тtхъ изпъкватъ бtлитt чела на снtжни върхове, нtжнитt 
линии на мечтани била, тънката ски-следа по снtга, водяща въ безкрая. 
полянитt, покрити съ цвtтя или яснитt, като откровение, звездни нощи. 

Бждете поздравени, дни на моята младость, разпиляни сега отъ 
живота като листа отъ есененъ вtтъръ ! 

Бждете благословени, години на чисти упования и смtли надежди, 
когато с,.рдцето вtрва и обича, а тtлото иска и може, отлетtли сега 
като сребърнитt води на планински потокъ въ · тъмната пропасть на 
времето. 

Бждете добре дошли, честити спомени отъ тtзи години, когато въ 
мжчнитt часове на угнетение отново Ви призова! 

Разкрийте тогав-а отново чара на водящитt ни въ свtтли простори 
мечти - най-хубJвата приспивна пtсень въ младостьта - и жара на 
свещения стремежъ къмъ висинитt и върховетt, най-мощния призивъ въ 
часа на утринното събуждане. 

Нека отъ Васъ полъхне свежестьта на непроспанитt утрини, зноя 
на палящитt обtди и святостьта на вечернитt тишини. 

Нека съ Васъ възкръснатъ и трепетитt на ония свtтли пориви, 
които правtха . душата да тържествува вече въ мисъльта за днитt въ 
планината. 

И нека съ Васъ прозвучи нtжната пtсень на преживяната пролtть 
отъ живота, която никога не ще се в·ьрне. Пролtть, посветена на планината. 

Нека отново всцчкитt звезди - които, въ безчисленитt нощи пре
карани въ планината, видtхъ да падатъ - се върнатъ на мtстата си и 
засияятъ въ нtкогашния блtсъкъ, нека отново водитt на водопадитt, 
които nидi;хъ да се разбиватъ на хиляди капки, се върнатъ и запtятъ 

. пtсеньта на вtчния животъ, която · долавяхъ въ тtхния грохотъ, нека · 
цъфнатъ отновJ цвtтята по планинскитt ливади, хубави и радостни, които 
вестяха щастие за душата. 

Тогава бихъ чулъ не собствения си гласъ, кой-rо шепне за миналото. 
а звънливия гласъ на самата 01.:летtла младость, която вървtше съ вt
рата да открие извора 1щ живота. 

, Връщатъ се днитt на първи излети, ког~то отдалечъ се бtхме за
п.жтили къмъ Балкана. Неговиятъ образъ растtше. съ всtки часъ, за да 
го достигнемъ най-после и te загубимъ · въ ГЫiКитt на един~ свtтъ, В'И
соко на чийто върхове свtтtше звездата на избавлението. 

Връщатъ се ч;асов_етt ·на благословеци поч.1шки, въ които ~ лице съ 
лице срещу самото небе и - qога на . с11невинс1та - ни се ~труваiuе, че вла
дtемъ цtлия свtтъ. 
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Връщатъ се минутитt на блаженния престой по върховетt, когато 
стояхме онемtли при вида на богатството, което долната земя разсти
лаше предъ погледа ни. 

Кого отъ всички тtзи, съ които тогава наедно посягахме къмъ играта 
на облацитt, да призова сега като свидетели въ това свtтло шествие на 
образитt отъ миналото, въ които бавно преминава първата вечерь на от
крито, задушаваща ни съ възторга отъ волностьта или пъкъ първата 

вечерь въ гората на Балкана, когато около свещения огънь се събираха 
сtнкитt на миналото и нашепваха легендитt на старото време? 

Животътъ разпиля всички, нtкога събирани отъ стяга на обичьта 
къмъ Балкана и затрупа тtхнитt преживtвания като съкровище, което 
търпеливо ще чака деня на своето ново откритие. 

Наистина, защо ни се струватъ тия дни тъй златисти и свtтли, като 
цвtтята отъ дъното на Девненскитt извори? Защо многогласниятъ хоръ 
на споменитt, долитащъ отъ тtхъ звучи тъй празднично и радостно? 

Азъ съмъ челъ много страници, въ които други обречени на плани
ната еж разказвали за планинскитt видения на своя животъ и радостно 
вълнение е изпълвало гърдитt ми. Но сърдцето никога не е било тъй 
сюшо, както при споменитt на собственитt преживtвания въ планин
скитt простори: 

- не чуждата, а само нашата молитва ни носи облекчение! 
А моята молитва, отъ дt'НЯ преди 22 години, остана Балканътъ. 
Защото винаги първиятъ образъ отъ този парадъ на миналитt сtнки 

е образътъ на Балкана, тъй както го видtхъ за първи пжть: 
- едва,11ъ доловимата линия на неговото било, границата между 

небето и земята, въ игрива извивка се губеше отъ окото далечъ въ про
стора, къмъ непознати него време кржгозори. 

Кржгозоритt после станаха познати, но това направи само химнътъ 
на тази най-българска планина да звучи още по-тържествено и мощно. 

И какво друго въ такива дни на връщане къмъ мина.'!ото, когато 
веригата на Балкана изnыша цtлия просторъ на душата, бихъ могълъ 
да чувствамъ, освенъ топлата благодарность, за всичко - що въ дни на 
сполука - ми е дарилъ, всичко онова, което се нарича преживtвания на 
планинаря и за което нашиятъ речникъ още нtма дума, която да го изрази? 

То може за сега, вмtсто да се разправя, да се изрази само съ думата 
Балканътъ! 

Ст. Поповъ 
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Севлиево - паметникътъ Ш! свободата снимка Гецъ 

СЕВЛИЕВО 

r. с. никитовъ 

Пli'iтьтъ отъ гара Павликени за Се:

влиево минава презъ красивия проломъ 

на р. Росица. Когато наближите изхода 

на пролома, предъ васъ се разкрива 

часть отъ севлиевското поле: въ дъното 

се виждатъ натрупанит·в, като че ли ед

на върху друг~ северни предпланини на 

сръдна Стара-планина, а надъ тъхъ гор

до се извишава rрижгълния масивъ на 

Кадемлия. Хуnава гледка, която остава 

неизгладимо впечатление у пli'iтника, 

особено ако той rтосещава за пръвъ 

Пli'iTb тоя край и то презъ „чудно хуба. 

вия месецъ май". Едно предизвестие, че 

вие навлизате въ единъ природенъ 

Ki'i'iTЪ, който ви е запазилъ и други при

ятни изненади. 

Пli'iтьтъ завива на изтокъ, полето все 

повече се разкрива, околнитъ, високи 

r,идове се огдръпватъ, за да ви разкри

ятъ една гледка къмъ югъ, която нико

га не ще се изличи отъ паметьта ви. 

Следъ малко вие сте въ СеВJшево, по

тънало въ буйна зеленина. 

Севлиево има 9,082 житсJIИ (на 31.XII. 
1934 г.) и е разположено въ южната 

часть на малкото севлиевско поле, дъно 

на нъкогашно малко езеро, което се 

21апълва,10 отъ водитъ на г. Росица, ко-
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ято сеп го пръсича и опасва 1·рада отъ 

1•.зтокъ и северъ. Водигв на това езеро 

Cli'i се утеюш презъ образувалия е по 

късно проломъ презъ Крушевския баиръ 

(или както го наричатъ още и „Сев .1н

евската планина" - 569 м.). Севлиевско

то поле заема ' около 45 кв. клм. (дълго 
и. - з. около 10 клм. и широко до 4 
клм.). Надморската му височина е 200 м . 

То е заобиколено отвредъ съ много аи

соки планински ридове и само къwъ 

кгъ се "ткрива по.широкъ кржгозоръ 

- къмъ Стара планина. 

Ког J, какъ и отъ кого е основанъ 

r рзда - за това нъма сигурни и уста

новени данни. За името има множество 

r;редположения и легенди. Но едно е 

уст'!новено: градътъ има многов tковно 

минало. Разхвърлянигв въ око .1ностьта 

му могили, още не проучени, говорятъ, 

че още преди хилядилътия тия мъста с;т, 

били обитавани. А въ непосръдна бли

эость до града и близо до пролома Ci'i'i 
намърени останки, които ни сочатъ, че 

1ука нъкога е имало римска крепость. 

Плодородната почва на пилето се об

работва добре и дава добра жътва. За

това ~: мнозина отъ жителитъ на града 

се занимаватъ съ земедълис и гради -



нарствl) (зеленчукарство). А южно из

.11ожения Крушевски баиръ (северно отъ 

rр;,да) и високитъ хълмове, разположе

ни югоизточно отъ града, cm покрити 

съ лозя. Тука с~ ражда отличнп десерт

,1ю и винено грозде, но липс:~та на ж. п. 

.л,шия пръчи за износа му. По.голъмата 

часть отъ населението се занимава съ 

занаятчийство . и търговия. Н'i;кога тука 

е имало силно развита кожарска инду

сrрия, която е изпращала своитъ про

щщоди направо въ Лайпциrъ. И днесъ 

'Гази индустрия може да се оживи, за

щото има условия за това. Градътъ е 

центъръ на скотовъдна область, въ кои

то се отг.1ежда добилото вече извест-

110сть и въ съседнитъ ни държави мъст

но сиво говедо (,,искърска порода"). 

Тука се произвеждатъ и много вкусни 

„-rуканки и пастърма, които се разнасятъ 

tJавредъ и еж намърили отличенъ при

емъ. Нека споменемъ, че сезлиевскиятъ 

:пазаръ за добит":'къ е единъ отъ първи

·гв въ България. Преди войнитъ той се 

посещаваше отъ много цариградски 

,--ьрговци, а днесъ редови,) се посещава 

,01ъ гръцки официални комисии, които 

~акупуватъ много говежди разплодници. 

Откжснатостьта на града отъ ж. п. 

линия е rолъма пръчка за стопанското 

му съr~земане. Будното по духъ и пред-

приемчиво население на севлиевския 

1<рай, плодородната почва, хубавия кли 

матъ, изобилното напояване -- всичко 

,·ona говори, че тоя край би моrълъ да 
има по-завидно бждаще. 

За будностьта на населението, за ви„ 

,сокото му гражданско съзнание и за не-

1·овата любознатешюсть и свободолюби

вость, говорятъ борбитъ, които то е во

дило още преди освобождението ни за 

!.\Ърковна независимость и политическа 

свобода. Отъ града е било организирано 

и rо,,ъмоrо възстание въ с. Батошево, 

с. Кръвеникъ и м. Боаза, кждето презъ 

1876 г. еж се водили нъколкодневни сра

жения, въ които еж участвували нъ-

1,олко стотинъ възстаници. 

Липсата на поминъкъ, който да заеме 

всички свободни ржце, е насочило ро

.дителитъ да учатъ децата си. Хиляди 

еж м.1адитt севлиевци, които иматъ вис

ше и сръдно образование. Tt, еж пръс-
1-'ати изъ цъла България. Други хиляди, 

безъ rолъмо образование, еж подирили 

помины<ъ другаде. И затова имаме 

днесъ многолюдни колонии отъ севлиев

ци въ много градове - София (3,000 
души), Плъвенъ, Русе (по 1,000) и дру-
1·~1де. 

Този напл.:въ_ къмъ училищата е съз· 

;.;.aJIЪ въ миналото и ожи;зенъ духовенъ 

животъ. Още презъ 18i0 r. тука е осно

вано читалище, което и днесъ сжще

ствува, съ богата библиотека (12,500 кни 
г~) и собствена театрална сграда. Бъ 

време (1890-1900 г.), когато въ града 

се подвизаваше едаа дейна група отъ 

ы.чад<1 идеалисти-общественици; учители, 

sдвокати, студенти, ученици и др., които 

развиваха широка просвътна дейность. 

Тогава се издадоха въ Сев:шево много 

книги (повечето преводни) н не ще пре· 

увеличнмъ, ;~ко кажемъ, че тогава Се

uыtево заемаше едно отъ първитъ мъста 

въ България по числото на печатанитъ 

н издавани книги. После тази издателска 

i:.ейность се прехвърли Р.Ъ Варна, ill} -
~тенъ, В. Търново, Ямболъ, Сливенъ и 

др, за да се ценгрализува днесъ, за не

щастие, само въ столицата. 

КзтJ забележителности нз града мо

rатъ дз се посочатъ: старата църква 

,.Св. пророкъ Илия", вкоп::~на въ земя. 

1 а. Тя има много цененъ икuностасъ, съ 

хубава ръзба, работенъ отъ дебърски 

11 тръвненски майстори. Тя е била възоб

новена въ 1833 година. Новата църква 

, Св. Троица", просторна, в,:сока и кра

сива каменна сграда отъ 1870 r. Учили
щето „Хаджи Стоянъ", годЪМit и солид

на за времето си двуетажна ,:града. По

строена iЗЪ 1844 г. отъ севлиевския Ап• 

рилов~ - х. Стоянъ Николовъ. Първо

то свtтско училище въ града, наредено 

отъ известния поетъ, писатею, и борецъ 

- Петко Р. Славейковъ. Часовиикътъ, 

интер,~сна кула отъ срtдата на XVIII 
вt.къ. Каменниятъ мостъ на р. Росица, 

построенъ въ 1858 г., устоялъ и до 

днесъ на всички пристжпи на водната 

стихиq. Паметникътъ на свободата, кой-
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то гордо се издиги въ центъра на гра 

да, вср1,дъ „Площада на Свободата", 

дето еж обесени водителит1, на севлиев. 

ското въстание: Стефанъ Пешевъ, Йон

ко Караrьозовъ, Ив. Пр1,снаковъ, учи

:· е,1я Никола Дабевъ, свещеникъ Ради 

Миховъ, Христо Филевъ, Пав,ш В1,нковъ 

н Велчо Ночевъ. Паметникътъ е една 

хубава коринтска колона, поставена на 

високо подножие, работа на италияне

ца Де-Б'Jнъ Аполонъ, а върху кол{)ната 

- бронзова статуя на красива, съ вели

чествена осанка жена, олиuетворение на 

свободнс1 България. Въ дt.сната си р;-у;ка 

държи бойна тр;-у;ба, насочена къмъ ГJО· 

робена Македония, а въ л1,вата - лав

ровъ вtнецъ за падналитt, за свободата 

борци. Статуята е работа на Арнолдо 

Цоки, авторъ на паметника на паметни

ка н а Царя-Освободителя въ Софип. 

Но най.rол1,мата забележителность 

"а Севлиево, това е неговата красива 

с,колность, близка и далечна. Отъ гра

да моrятъ да се предприематъ излети 

нъ различни посоки: Къмъ Витата стена 

( съ най-висока точка 767 в.), съ нейнитt 

отвесни скали, високи нък;-у;де до 65 м., 

у;юбни за алпинизъмъ, по който се на 

миратъ и голtми пещери. Каква хубава 

гледка се открива отъ тап Стена! Къмъ 

Пролома на г. Росица, къмъ интересни

тt р1,чни тераси по течението на г. Ро

сица (надъ с. Горна Росица). Къмъ по

далеч11итt предпланини: Дебелънсната 

Крс1й Росица 
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стена (покрай която е минала, презъ 

1868 г., четата на х. Димитра, следъ сра

жението въ м. ,,Каплж дере"), Буха

лътъ (886 м. ), Разлатецъ (975 м. ,въ па
звитt на който се е подслонилъ Бато. 

шевския монастиръ и до него двуетаж

пото здание на детското л1,товище „Ст. 

Хр_ Геме1н,··,, новоселския Черни връх·ь 

(1198 м.) и много други. 

А и,змежду всички тия мtстности и 

омайни гледки първо м·всто заема rлед

кеата, що се открива отъ града къмъ 

югъ: ,,предъ васъ е една отъ най-вели

чественитъ гледки на Стара планина. 

Право ш: югъ се вижда плешивото те

ме на Кадемлия, а на западъ отъ него 

се редятъ друrитt, балкански върхове, 

1·ачело на които стои тtхния първенецъ 

- Юмрукчалъ. Гледката е още по-об

ширна и омайна отъ !{рушовскитt лазя; 

тогава тя обхваща почти utлип Ср·в

денъ Балканъ, като почаемъ отъ вър

ховетъ на Трtвненскип Ба,rканъ, та 

презъ Бузлуджа, Свети Никола, съ яс. 

но виждащия се новъ паметнию, на C5G· 

(одата, Чифутъ, Корита, Червена лок

па, Курубашица, Пиргосъ, Кадемлия, Ро

сс,ватецъ, Зе;-~ениковецъ, Мара-rидикъ, 

Юрушки чалъ, Юмрукчалъ, Равни чалъ, 

Купенитt, Амбарица, Веженъ и дори :10-
далечъ о·тъ него стиrнемъ чакъ до Ет

рополския Балканъ. ,,Отъ никжде другаде 

Р.Ъ Царството не се открива такава об

ширн.~ и пленителна rлед~.а на Стара 

СШШК[! Гецъ 



планина, както стъ лозята на Крушов

ския баиръ" (Сава Поповъ -- Севлиево 

и севлиевско, стр. 116). 
Може би, тая диrна, чаровна, замай

ваща гJrедка, що в-вчно .е предъ очитъ 

v.a младитъ севлиевци, е събудила у 

1-вхъ тая възторжена обичь къмъ при. 

родата, къмъ тъхния роденъ Балканъ, 

изразъ на която обичь Ci'!'i двет в хижи 

,,Мара-гидикъ" и „Р о с и ц а-Мазалатъ" 

и многогодишната дейность на даетъхъ 

имъ туристичски дружества въ полето 

на туризма. Дейность благородна, чиста, 

ободрителна, която не само закрепва тъ

лото, но калява и духа, прави го по

общителенъ, готовъ за саможертви. 

При тия дивни природни хубости, тъй 

многобройни и толкова разнообразни, 

които крие севлиевския край, той може 

да стане привлъкателенъ центъръ за 

~v.ногобройнитъ любители на хубавата 

природа, Всичко това прави възможно, 

щото всъко селище тука да се превърне 

въ отлично лътовище. Слънце, чистъ 

въздухъ, прохлада, вода, изобилна пръс· 

на храна - нищо не липсва за едно 

прекрасно лътуване. Стокитъ, Батошево, 

Тумбалово, Кръвеникъ, Столътъ, Бато-

шескиятъ монастиръ и много други, 

още не Clh си спечелили славата на ху· 

бгви лътовища. Но едно между тъхъ 

зае~1а изключително мъсто, не само въ 

околията. Това е махала „Табашкото". 

1--'ъдко се сръща такова съчетание на 

толкова природни и климатични хубо· 

стн: кацнало подъ „Зелениковецъ", до 

самня Балканъ, оградено отвредъ съ 

планински и високи ридове, които го 

запазватъ отъ вътроветъ и правятъ кли· 

мата му постояненъ и безъ ръзки про

r.1-вни, то е открито къмъ изтокъ, изло· 

жено на обилно слънце. Единствено·то 

мъсто въ цъла северна България, гдето 

1-1ма розови градини. Рано или късно-

1 ова к1ьтче ще стане любимо лътовище 

за всички севлиевци, пръснати въ цар· 

ството. 

Природата на нашия край е щедро на. 

дарена съ хубости - нека ги използу

ваме, нека имъ се насладимъ до насита. 

Нека пламне въ rърдитъ ни страстна 

обичь къмъ природата, защото е един· 

ствената страсть, която благотворно дей

ствува на организма ви, като го заздра

вява и уравновесява и ни прави напълнG 

здрави. 
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ИЗКУСТВО И ПРИРОДА 

Отъ всички ~Lтетичtiи усъщания, лю- Да живъешъ изключително въ св·f;та 

боr.ьта къмъ природата има това пре- на изкуството ще рече да живъешъ по-

димство . че не нарушава равновесието 

•ia умс rвенитъ способности и физичес

кото здраве, даже и когато е доведена 

.,о крайность. Това е единствената 

rтрасть, която напълно се съгласява съ 

хигиената. Да внушишъ нъкому пръго

лъма любовь къмъ театъра, музиката и 

дР., можешъ да го вкарашъ безъ време 

въ гроба; чрезъ любовьта къмъ приро

дата ~южешъ само да заздравишъ и ура

вновесишъ организма му. - Въздухъ и 

свътлина! Единъ слънчевъ Юi'iчъ понъ

коrа ни кара да разберемъ по-добре 

свъта, отколкото въчното размисляне 

1-::щъ отnоренитъ книги въ полутъмния 

кабинетъ. 

СравНf те естt:ти•ши гъ 1,печilт,1е11ия, 

попучавани о·тъ природата, съ тъзи, кои. 

T<J изкуст1Jото дава и вие скоро ще 'lO· 

чувrтвувате превъзходството на п ьрвi1· 

тъ. Изкуството, дail,e п й-висшето, то1и, 

което н;~гле.'~;ъ е най-близко до истинзта, 

всъкога е само доста невърно изображе

ние на ;:, ействителния свътъ, защото то 

" прину,1ено да избира въ тоя свътъ, да 
се плъзга покр,~й всичко, което състави 

Еднообрззния ходъ на живота, за да из-

1 ъкне по-релефно всички негови крайни 

(необикновени) с·трани, всичко, що може 

да извика смъхъ или сълзи. Животътъ, 

самъ nc себе и сръдно взетъ, не е ко

миченъ, нито траrиченъ; а изобразя

взниятъ отъ изкуството свътъ бива по. 

Вl'чето комиченъ и трагиченъ. Това се 

дължи на факта, че изкуството има цель, 

за която то жертвува истината: възбуж

д~шие на интереса. Когато пъкъ цельта 

на животз е въ самия него. На това се 

д1:,лжи песимистичния характеръ на из-

1<уството, особено на съвременното: кол

кото художникътъ е по-вещъ и колкото 

по-добре познава похватитъ на своето 

изкуство, толкова повече е склоненъ да 

v.здирва сиъшнитъ ,iл,i печални страни 

на живота. Поради тоnа, че той иска да 

извика състрадание или смъхъ, ж,шо

тътъ въ неrовнтi, очи става драма или 

комедия . 
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t тянно въ неестествена, изкуствено съз· 

)\адена срi,да, да прекарвашъ живота си 

единъ видъ въ театъръ. Най.прекрас

ната поема, най-възхитителното художе

ствено творение има своята задкулисна 

страна, отъ която трi,бва да се пазимъ. 

Играта на въображението най-често ста

ва съ помощьта на подправени карти. 

Този, който премного и изключително 

се храни съ човъшко изкуство, страда 

отъ известна неуравновесеность, той не 

е напълно здравъ. 

Висшата естетика е естетиката на 

природата, която винаги е искрена и 

всi,ког:1 се показва каквато си е, безъ 

да прибi,гва до измами, наречени укра

шения. Затова ние мислимъ, че висшата 

er rетична култура все повеч е ще ус,1л

ва любовьта къмъ природата, а естет,Iч

НРто чувство и очистеното религиозно 

чувство най-пълно ще се слi,ятъ въ съ

зерцаването на всемира (космоса). Впе-

чатлението, породено отъ пейсажъ. 

небесно-слънченъ залi,зъ, отъ вида на 

синьото море, отъ стръмната снi,жна 

планина или даже отъ кжсчето небе 

надъ кое да е земнu к;v;тче е абсолютно 

чисто, здраво, не съдържа въ себе с11 

нищо крi,сливо, нищо душераздирател

но или безмърно весело. Ес·тетичнотQ> 

чувство, извикано отъ природата, не умо

рява, а опрi,снява и облегчава. Нейнзта 

усмивка никога не напомня гримасата; 

тази усмивка прониква въ дълбочината 

на душата, както свi,тлината проникв? 

въ дълбочината на очиm. И ако въ при

родата има своя тжга, то къмъ нея ви

наги се прибавя нi,що безкрайно, което 

разширява душата. Този, който доста

тъчно дълбоко чувствува беакрайность. 

та, винаги прис;v;ща на природа·та, и ко

ято безкрайность, подобно на небето, 

обгръща всички предмети, не може да 

не почерпи въ това чувство нзвеwна 

стоическа невъзмутимость. 

Преведе 

О'!УЬ Жанъ-Марн Гюйо 

Г. С. Нккктов. 



р. Росица и Балнана Снимна Гецъ 



е. Мазалать Онимна Гецъ 

в.Надемлий Онимна От. Анrеловъ 



Ст .. -планинсна пропt:.ть Снимна Гецъ 

Хижа горени домъ .Осениновецъ" Снимна Гецъ 



Сналистиятъ хребетъ на Нупена 

Снимна Д-ръ Ил. Г. Минов-ь 

Хребета на Ностенурката 

Снимна д·рь И/\. ;. Миновъ 



ЕДНО УТРО НА ОСЕНИКОВСКАТА ПОЛЯНА 
(На шкть за хижа „Росица-Мазалатъ") 

, 
АТ. ГЪЛЖ.БОВЪ 

Когато лунатd - тази вtчна спжтни

ца на нощьта и вtчна жадница за по

хотливитt тайни на земята, надникна въ 

стята ни на горския домъ „Осениковецъ", 

ние току що се бtхме събудили отъ 

нtкакъвъ шумъ1 отъ стжпки и глъчъ. 

Бtха дошли група туристи и искаха да 

клонитt на които потъваха въ блtсъ

ка на огнено разтопено злато - сякашъ 

виждахме метната възъ тtхъ плащени

ца, изтъкана отъ листа отъ плътно зла

то. Какво богатство, какъвъ блtсъкъ и 

разкошъ, каква пищность отъ красота и 

великолепие! То изгрt надъ едно нt,мо 

DJ1t.затъ при насъ и имъ е:тстжпимъ ле- море отъ върхове, които плув3;ха въ 

глата си, което съ готовность сторихме, 

защото „пружиниращитt," дъски ни бt.

ха оправили вече 1<оститt. . 

Слънцето още не б·J,,ше победило 

ноiцьта, когато ние излt.зохме на вънъ, 
но личеше, че скоро ще възтържествува 

на хоризонта: луната бледнtеше, сякашъ 

отъ купнежъ по непостигната мечта, а 

звездитt като подп.~ашени пилци трептt

ха и се губt.ха въ мъгляво млtчното не

бе, обагряно въ топлитt, цвtтове на зо

рата. Лека теменужна мъгла - тъкань 

о·тъ най-нtжни нишки с~ криеше въ дъл

бсчинитt на заспалитt, долини. На из

токъ надъ тъмнитt очертания на плани

нитt се червенtеше, кърваво червениятъ 

макъ на изгрtва се разтваряше. 

Хладенъ утреникъ, носенъ на леки 

пеперудени крила, гонtше прозрачно ро

зови 06J1ачета като J1екъ пухъ и шъташе 

изъ сънната гора и събуждаше отъ сла

достния сънь прtсно зеленитt и още 

нt.жни листа, които леко потръпваха ка

то отъ изживtна нt.га и издавах.а едва 

доловима арфозвучна пtеень, - ома

гьосваща пtсень, откриваща голtмитt, 

тайни на планината, сливаща се съ спо

мена за „хайдушката пtсень на Балкана". 

Тревитt, и цъфналитt незабравки, ани

мони и жълтурчета се кжпtха въ роса, 

сякашъ се измиваха за жаднитt цtлувки 

на слънчевитt лжчи. А птичкитt, о тt

зи чародейци на гласа!, възторжено пtе

ха псалома на слънцето и съ своитt, сре

бърни трели допълваха царствената сим

фония на изгрtва .. . 
И въ това богатство на музика и цвt

тове, слънцето изплува въ безбрежность

та, която ние виждахме презъ дърветата, 

синкаво опалови мъгли, които като че ли 

се раздираха отъ слънцето, за да му от

криятъ тъмно маслено зеленитt. девствени 

гърди на планината. Топълъ вt.търъ по

вtя и разнесе дъха на цвt.тята, които 

вкусили отъ нектара на слънчевата цt

лувка, свеждаха главичкитt, си като но

вобрачни предъ браченъ олтаръ ... 
Ние се опивахме отъ красотата на та

зи оргия на слънцето и видt.ли праздни

ка на живота, устремихме нашия погледъ 

къмъ вълшебнитt, скали на Мазалатъ, 

които се багрtха въ постоянно мt.нява- . 

щи се и топящи се единъ въ другъ, цвt

тове: ту свtтло розови, ту теменужно 

червеникави, за да станатъ най-после 

· знойно бt.ли. И ободрени и съ широко 

отворени гърди, ние поехме пжтя, който 

се губи между високитt буки , гранкитt. 

на които се вплитаха въ вtнецъ надъ 

насъ. 

Тежкитt ни сп;шки се отекваха въ здра

ча на гората и събуждаха камънитt, по 

пжтя ни. Тяжестьта на раницитt, не чув

ствахме. Нt.каква сила ни окриляше и ние 

вt.рвахме, че имаме силата на великани

тt отъ детскитt, приказки. Берt.хме 

здравецъ и ликувахме отъ възторгъ. Ко

гато пъкъ излtзохме на полянитt. на в. 

Корита, дето тишината на деня бtше 

разтлала своята слънчева тъкань надъ 

върха и предъ насъ царствено се издиг

на Мазалатъ, ние онtмt.хме отъ вели

чието и красотата му и съ страхопочи

танието на богомолци се поклонихме на 

Балкана. После съ дивъ възторгъ го при

ветствувахме и ехото се отекна въ ска

литt му, а Габровница го отнесе нейде 

дадечъ на югъ ... 

:JQ9 



Пi'i\.тя до хижата „Росица-Мазалатъ" 
презъ с. Гжбене и Осениковската поляна 

минава презъ много красиви гори и по

ляни. Той върви вее по билото на водо

д'Вла, идящъ отъ главната верига на в. 

Кадемлии - в. Корита и в. Св. Никола. 

Напредъ при открити поляни винаги се 

<>чертаватъ в. в. Кадемлии и Мазалатъ, а 

на западъ гордо се издига в. Юмрукъ-

Чалъ, при който кокетно се гуши в. Мара 

Гидикъ, заплашена отъ скалитъ на в. Ку

пснъ.. На изтокъ пъкъ се откриватъ на

диплени склонове и незрими долини, об

расли въ в-вковни гори, изъ които доли

Т:!ТЪ като отъ адъ шума на буйнитъ по

тоци. 

Колко романтика таи нашия Балканъ! 

ДВАДЕСЕТЬ ГОДИНИ ТУРИЗЪМЪ ВЪ СЕВЛИЕВО 

Д-РЪ ИВ. ПОПИВАНОВЪ 

Заглавието, може 611, ще jачуди н-в

кии -· б-~зспорно т1,зи, които поз;;аватъ 

Севлиево само отъ географическата кар

та на България. Но за щасп·е има и хо

р,а, за които българскит-в градове, села 

планини не еж само географски поня

тия или прех.залени обекти, свързани съ 

славословията на курортнит-в и панаир

джийски реклами, а - ИСТИНСКИ ГН'ВЗ

да и огнища на радость и спом~ни за 

щастливи и красиви дни. Невежеството 

и кжсата паметь не еж качества на ту

ристит-в и затова не искаме .:ъ излишни 

и банални описания да оскърбяваме 

тукъ т-hхното скромно туристско позна

ние и чувствq. Защото знаемъ, че вс-вки 

отъ по-старит-в организирани туристи 

познава „туристическия духъ" на с~вли

евци, или ако не това, поне ще да е 

ср-вщалъ севлиевци - туристи н-вкil'iде 

изъ красивит-в краища на нашит-в лю

бими планини. 

Историята на туризма въ Севлиево. 

Тя е въ първата си половина, история 

на юношеския туризъмъ, който въ сi'i'iщ

ность е пай-сюблимниятъ етапъ въ на

ше-го туристско развитие, и въ втората 

- история на единъ координирзнъ иде

енъ и творчески животъ на юноши и 

възрастни турi1сти, при едно вече спече

лено и утвърдено обществено съчув

с.твие. 

Две думи за началото когато па 

туризма се гледаше като на ересь и ко

. ra'!'o въ училището и въ семейството 

зараждащия се тогава новъ туристиче-
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ски моралъ се поср-вщаше враждебно. 

Нашит-в учители и нашliт-в родители не 

можеха (а може би и не желаеха) да 

разбератъ стихията , съ която ни завла

дяваше тогава това ново върую и оце

няваха нашит-в „нови прояви" като по

вrдение на „невъзпитани" и „разпусна

ти" младежи. И тр-вбваше години под

редъ, ние, мълчаливи, недоволни, съ 

наведени глави, като „непокорни сино-

11е" (и дъщери), въ Ki'i'iЩИ и въ учили

ще, да следваме и носимъ нашето ТУ· 

ристско З1наме.,, ; отвс-вкi'i'iде , преследвани 
и хулени (и наказвани въ края н:1 учеб

нит-в срокове), дока'I'О се стигне до то

ва, което е достояние на юношнт1; 

днесъ. Препискитt, за изключване на 

,,неморални" и „непокорни" ученици -
туристи отъ учителскит-в съвети до Ми

нистерството на народната просв-вта се 

см-вниха съ окрi'i'iжни и предписания, ко

ито тръгнаха по обратенъ Пi'i'iTЬ и на

реждаха „пълно съдействие", ,,подкре
r:а" и „поощрение" на юношеския тури

зъмъ въ гимназиит-в. А нашит-в роди

тели започнаха съ гордость да разказ

ватъ за своит1; деца, получшш своето 

дуJювно кръщение въ т-вхната (да, тъх

ната !), млада туристска школа. 
По-късно времената се пром1,ниха. 

IОношит-в-туристи усп-вха да утвърдятъ 

своето име поради това, че обедини

ха най-буднит-в ученици, които респек

тираха съ своит-в културни интереси, 

усп-вхъ и поведение и се започна една 

вдъхновена творческа дейность, която 



Изъ Б2лкана 

завърши съ построяването на хижата 

БЪ Тжжа. Какъ бt, по,:трс:.::на тази хи

жа не е нуждно да се разказва. Тръбва 

да се каже само, че тя бt изключително 

.z;.t,лo на юношитъ! 

До 1927 r. въ Севлиево и:11аше само 

юношески туризъмъ ~ по-право н·вма

ше клонъ отъ Б. Т. С. защото „голъми

тъ юноши" образуваха една голъма и 

дейна „свободна секция" при Ю. Т. С. 

а при наличностьта на нея, нуждата отъ 

ново дружество не се слагаше като нъ

що наложително. Презъ ессньта на 1927 
год. най-възрастнитъ :11ежду насъ об· 
разува,сз кл,онъ „Кадемли11" отъ Б. Т. С., 

1-:ойто порад11 извес,ни вжтрtш,ш недо· 

ра:1у~1ения, сжществув;, сзыr, нi,колко 

месеци и заглъхна. Възоб1юв~ЕЪ пр.~зъ 

1933 г. ,,Кадемлии" з~почва сдинъ интен

:;ивенъ животъ, който въ рсзултатъ да 

_,.е днешната гордость на севлиевци -
Хижа „Росица-Маза,Q:атъ", която бъ по

строена при небивалъ ентусиазъмъ, само 

за една година. Днесъ хижа „Росица

Мазал:~тъ" е една отъ най.красивитъ и 

популярни висополанински хижи у насъ. 

Метеорологичната ста:щия, която по

строи тамъ U. М. И. издигна още пове

че нейното реноме, а телефо1:ътъ, кой

то въ най-ске>ро време ще я свърже съ 

Севлиево, ще бжде нови'! голi,мъ ак

тивъ на севлиевскитъ туристи. 

Днесъ ние не сме сами, кзкто въ ми· 

Снимка Гецъ 

на,1,ото Зz:дъ насъ стои съчувствието и 

1 отовно:тьта за жертви на цълото съ

,нr.телно гражданство, което вече виж

да и с,ценява плодоветъ на една дваде

сетгодишна творческа дейнос'гь. Предъ 

нея тръбпа да МJ1ъкнатъ устата и да се 

нr.ведатъ г лавитъ на тi,зн, които нъко. 

га (па и днесъ) се мmчеха съ позорни 

rръдства да дискредитиратъ н1шето ту-

ристическо движение и 

пжть никога не е билъ 

име„ Нашиятъ 

гладък". Ние 

никога не сме били гJ1езени и толерира

ни, та затоF..а , когато напоследъкъ виж

даме прсдъ нашето дt,ло да се пречуп

ватъ и тъзи, които до сега консерватив

но се държаха настрана - в-врата въ 

собственит-в ни сили се укрепва още 

r!ОЕСЧе. 

Днадесетгодишниятъ животъ на тури

стискитъ организ:щии въ Севлиево е 

билъ отначало до край животъ на на

;~режения и превъзмогване. Неизброимо-

1 о число ск?.зки, реферати, събрания, 

другарски срt,щи и забави, конферен

ц,,итt,, фото.изложбитъ, двата юбилея 

н::1 юношитъ, дветt, хижи, десяткитъ 

километри маркировка, стотици изле·ти 

11зъ- всички краища на нашата земя, ме

теорологичнз станция на една отъ хи

житt, - това не еж ли нъща, които са

ми говорятъ за единъ вдъхновенъ твор

чески животъ и укрепватъ вtрата въ 

С!!,НО свътло творческо утре? ... 
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Дворъ въ балканска кжща 
(с. Гложене, Тетевенско) сним"а Ник. Ив. Божановъ 



МЕЖДУ РАЯ И ДЖЕНДЕМА 

ДОЧО /БАЙРАМОВЪ 

Нtколко пжти ми ·се е случвало да 

бжда съ ученици на Балкана. Този пжть 

групата бtше rо .твма. Сто и тридесеть 

души бtха дошли рано въ 4 часа су

триньта за тоя излетъ. Поглеждаме гру

пата съ колегата Недевъ. Наоколо е ла

rеръ отъ подути раници, манерки, пал

тенца, одеяла и бастуни. Всичко се дви

жи нетърпеливо по калдаръма и чука 

нервозно съ подкованитt -обуща и ба

стуни. Нtкои еж дошли съ сандали; дРУ· 

ги съ царвули, трети почти боси. Какво 

да ги правимъ. Очитъ на всички сж пла. 

мнали като огнена заря въ хубавото 
майско утро. Да вървимъ се чуваха гла

сове - пжтя е голtмъ. Сега маршрута 

ни бtше Севлиево, Острецъ, Юмрука, 

Калоферския монастиръ, Тп'iжа, Севли

ево. 

На този день въ „Боаза" по пжтя ни 

за Балкана се празднува революционния 

подвигъ на възстаналитt въ Севлиево, 

Кръвеникъ, Батошево, Столътъ, Стокитt 

и Ново-село възстаници срещу турския 

башибозукъ. 

Слънцето едва се дигна нз една ко

праля и гъмжило отъ хора запъплt отъ 

близкитt села къмъ „Боаза", тъй се на

ричаше мtстностьта, въ която се срещ

нали възстанницитъ и башибозукътъ въ 

Тf'ЗИ край. 

С.11ънце и прахъ по шосето се носtше 

рано сутриньта и ни покриваше съ ка

JJенъ потъ. По пжтя ни стигаха дузини 

. хора, качили ое въ отобуси, каруци и 

пешъ. Пристигаме въ „Боаза". Малка 

по.Jiянка край ръката отъ дветъ страни, 

на нея хълмисти баири. На мtста покри

ти съ гора, а повечето оголtли отъ по

роитt и брадвата. Въ срtдата на поляна

та е издига бtлъ голtмъ паметникъ, 

около ,юйто се събрали вече много хо

ра. ,,Туриститt пристнгатъ", бtше общия 

повикъ на събралото се множество. За 

мигъ се забрави онази героична епопея, 

за да се посрещнатъ съ „добре дошли" 

~:ладитt и увtрени пешеходци, които 

бtха проточили една дълга верига на 

F,сселие по прашното шосе. 

Следъ малко всичко се разквартирува 

Еой Кп'iдето намtри по близкитt п:оляни 

и храсталаци, за да вземемъ и ние уча

стие съ присжтствието си въ празднен

спюто Тукъ протекоха нtколко часа, 

прекарани въ официялна и неофициялна 

часть за младитt туристи. Часътъ е вече 

два следъ обtдъ, трtбваше да поте

глимъ за с. Острецъ. Всички станаха и 

поте,юха като ръка по шосето за Ос. 

трецъ. Вървиме и ние съ Недевъ и слу

шаме възторзи, критики и хуморески за 

Fалкана За силни и слаби. За голtми 

раници и малки. Криви и прави пжтища, 

сделвайсъ, ски и др. такива. 

Нав.,шзаме вече въ селото. По високо 

стърчатъ училището и църквата. Група

та ни се отправи за него, тукъ ще спимъ. 

Хубавъ слънчевъ залtзъ се прощаваше 

съ нашитt туристи. Въ опредtленото 

uреме по войнишки, вечерьта всичко за

спа, за да стане на следната сутринь въ 

5 часа. На зараньта всички тръгнахме. 

Течението на „Видима" е красивъ пжть, 

110 е за повечето непознатъ. У спор едно 

съ ръката върви пжтека, която на мtста 

се прtсича отъ ръката. Нашата група 

имаше хубаво настроение въ този день 

на необикновено веселие. Нtкои като 

скачаха по камънитt напълниха не само 

обущата си, но и гащитt си съ вода. 

После сушене и смtхъ . Нетърпеливия 

Е~гонъ нз ученицитt да стигнатъ по • 
скоро върха, ни заставяха да викаме по

често „бавно". А ръката лжкатушно ни 

вод·вще все нгоре. Тукъ рtдко пробл·в

сватъ слънчеви лжчи въ нtкой завой или 

полянка. Предъ насъ се изправяха заснt 

жени още високитt Старопланински вър

хове. Ето го Юмрука. Свtтятъ и наши. 

тt -очи ОКп'>Пани отъ бистр.ата като съл

за рtка. Съ горитъ ние се прощаваме. 

Колко хубави бtха тt по нашия изми

натъ пжть. Сега хоризонта ни е по-ши

рокъ: синьо небе, само слънцето блtсти 
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Преспи по БаJiкана 

като разтопенъ металъ срtдъ него, а на 

долу равна ширъ отъ хълмове и гори по 

цtJIИЯ Севлиевски балканъ. Планинското 

слънце започна и насъ да гори. Мажете 

,,Нивеа", се обажда нtкой отъ ученици

тt. Изкачване стръмно. Поть протече 

изъ крачолитt на по-слабитt туристи. 

Сtдай, се разнесе гласъ по дългата ре

дица , И всички раници се стовариха на 

зелената поляна. Още 2-3 часа и ние 
сме въ заслона на „Юмрукъ-чалъ". 

На помощь на загубенитt ни сиJiи 

излtзоха всички лакомства отъ раници. 

тt. Следъ половинъ часъ пукане на че

люсти и клокочене на манерки, групата 

отново намtсти раницитt си и потегли 

на горе. 

Тукъ пжтьтъ бtше необикновено кра. 

сивъ, когато пресичахме преспи за да 

хванемъ наново пжтеката, която се вие

ше успоредно съ билото. ,,Прtспа" ви

катъ първитt и набиватъ здраво крака въ 

сн·вга, за да направятъ пжтека на след

ы;щятt.. На долу по преспата съ киломе

три бtга всtко откжснато парче снtгъ. 

Вm1мавай, който се отърве ще го по

следва. Ето още единъ завой и предъ 

нашитt очи се точи като коприна rолt

мото пръскало високо нtколко десятки 

метри. Слънчевитt. лжчи багрятъ този 

коприненъ поясъ съ небесната джга и 

му предаватъ още по-приказенъ харак. 

теръ. Стари, озжбени скали слизатъ 
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снимка Ст. Ангеловъ 

стръмно на долу, за да образуватъ едно 

стр<1хотно дъно наречено „Пещитt.". 

Тукъ еж още севернитt сююнове на 

Балкана. Нашата група е подпрtла ра

ници и ГJiеда дълго тази картина, като 

непознатъ за нея храмъ. Щомъ като 

,,Пещитt" въ планината е толкова кра

сивъ, кv.къвъ ли ще е рая. Искаме да ви

димъ по-скоро рая. И групата потегли за 

заслона 11а „Юмрукъ.чалъ" още по-бър

зо. Когато изкачихме билото и напъл

нихме самия заслонъ съ раници, една rо

лtма група се разположи по размекна

ю1я снtгъ по липса на мtсто, ка·то бе

жанци. Други решиха да се качатъ на 

върха „Юмрукъ-чалъ". Колкото и стран

но да бtше, имаше ученици, които raзt

xa боси изъ cнtra. Други съ сандали и 

царвули сжщо бtха мокри, а пъкъ у нt

кои II rласъ не бtше останалъ. Наисти

на чудно чудно бtше всичко това, но въ 

очитt на всички горtше пламъка и въз

торга на планината. Времето напредва

ше. Следъ малко престой и похапване, 

потеглихме отново за „Калоферския мо

настиръ", кждето трtбваше да н.ощуваме 

втората вечерь. 

Отначало слизането ни се видt, че ще 

ни заведЕ: съ свътло въ монастиря, но и 

тоя пжть се излъгахме. Никой отъ насъ 

не бtше минавалъ този пжть и не знае

ше разст<>янието колко е. 

Слънцето преваляше изпращайки по-



с1,еднитъ свои лжчи като освътяваше ви

олетовип скали на друга една яма въ 

Ка,110ферския балканъ, наречена „Джен

демъ ". Какви чудновати имена на толко
ва красиви мъста! Хубава майска приве
черь се разливаше съ ароматенъ планин. 

ски дъхъ по небето и земята. Подъ кра

ката ни висока мека трева като килимъ 

изпъстрена съ сини минзухари. Всичко е 

лриятелски настроено. Предъ насъ из

кочи заякъ. Никой не хвърли камъкъ 

подире му. Всички се любувахме на ши

роката панорама отъ разнообразни из

гледи всръдъ вечерната тишина, на кра

сивия залъзъ на планината на многото 

водопади и на цълия юженъ балканъ.• 

1 укъ бъхме истински туристи. Само чо. 

в-t.ци. И сигурно се намирахме между 

рая и джендема. Нашата п;,,тека про

дължаваше да ни води все по-надолу и 

да ни разкрива все по-нови картини, ето 

и най-хубавата „Калоферския водопадъ". 

Водата на този водопадъ пада отъ 120 
метра, за да потече отново въ бистъръ 

планински потокъ. Ние пожелаваме на 

вс1жи да го види. Тукъ е рая, поясняза 

колегата Недевъ на ученицитъ. На тази 

лоляна калоферскитъ туристи ще стро

ятъ хижата си. А онова що виждате на

долу е Калоферския джендемъ. Тукъ 

сръдъ рая, кждето бъхме спръли, е цъф

нала много иглика. Очитъ ни се отпра

вятъ пакъ r<ъмъ водопада. Колко е кра

.сивъ той! На нъкои rлавитъ натежаха 

отъ мисли. Тъ си представятъ тукъ въ 

ранно детство е закърменъ великия по. 

-етъ Ботевъ, въ този Балканъ посръдъ 

Раятъ и Джендема. М_айска вечерь. Лу-

11ата се показва надъ величествения Бал

канъ. Лекъ топълъ вътъръ повъя. Гора

·та зашумя. Въ жилитъ на всички нахлу 

на нова кръвь. И дългата редица отъ 130 
млади хора, като единъ подзеха „Живъ 

,е той". 

Никой сега не чувствува умората, уби

-титъ и боен крака, както и тежкитъ ра• 

11ици. Наистина леко е на душата и тъ

.лото при то,т;кова хубаво настроение. 

Когато луната се скриеше задъ нъкои 

връхъ, тогава излизаха на помощь всич

ю1 фенерчета. А по дълrта редица вър-

вейки единъ след ь друrъ се предаваше 

много веселото и често придружено съ 

смъхъ „Пази се камъкъ", ,,Стръмно", 

„дърво", ,,коприва" и т. н. Най-после 

стигаме въ дерето - ръка. Тукъ нищо 

нt се вижда. Като свещенодействие све

тятъ само ма.11ки фенерчета. Ръката е 

буйна и не може да се мине. Една гру

па енергични момчета се заеха съ пон

тонната работа и построиха на бързо 

мость отъ две дървета сложени по ка

i.1ънитъ. Други двама отъ дветъ страни 
.на моста държаха вжже, което служеше 

за парапетъ. Подъ редъ всъкой тръбваше 

да мине по този мостъ. Тукъ удивление 

и страхъ бъха смъсени да не се падне 

въ водата, или събори моста. За това 

всъкой викаше „напреко стжпвай да не 

съборишъ моста" придържайки се единъ 

къмъ другъ. И тукъ нощната картина 

бъше единъ пжть преживъна. Тя: не мо

жеше да се повтори. Общото напреже

ние и чудната гледка между толкова хо

ра ни освободи и този пжть отъ умора. 

Пжтув!!йки по-нататтъкъ ние исках

ме да свътне предъ нашитъ очи „Ка110-

ферския" монастиръ. Сръдъ нощь е. 

Нощната дръмка .натежа повече отъ ра

ницата. На повечето имъ се спи. Стига

ме до една кошара. Излъзе единъ ста

Рецъ, когото попитахме близо ли е Ка

JJоферския монастиръ. ,,Единъ хвърлей и 

вие ще слезе.то въ него" бъше отговора 

му. Докато пристиrнемъ въ монастиря 

изминахме доста километри и това ни 

зачуди какъвъ бъше този „хвърлей" сли

зайки сънливо по скалистия сипей. Ето и 

самия монастиръ. Нищо не свъти. Часътъ 

е сега единъ презъ нощьта. Н_ашитъ ов

чэ,ри, които дойдоха да ни преведътъ 

по направо, ни посочиха ученическитъ 

Jit.товища до монастиря за по-широко и 

удобно приспиване, вмъсто монастиря. 

Тъ отстоятъ само .на нъколко крачки 

отъ самия монастиръ. Тукъ всичко се 

разквартирува бързо. Уморената група 

отъ дългия пжть и много впечатления 

Заспа веднага за да си почине и събере 

нови сили. Групата ни на следния день 

оста,на тукъ. Сутриньта се извадиха мно

го работи отъ дъното на раницитъ за да 

2/б 



• 

Върволица по преспи'rъ Снимка Ст. Ангел овъ 

се събератъ нови сили за следния день. 

Следъ обiщъ нt.кои посетиха и Кало· 

феръ. На другата зарань изкачихме на

ново Балкана. И тукъ на много мt.ста 

нашата група имаше моменти, които нt.

ма да забравя. Рt.дко у доВОJ/С.твие бt.ше 

тс-ва минаване на прt.спитt. подъ „Пара

джикъ-чалъ". Дълги редици се нижеха 

като змия по снt.га, преминавайки било

то на планината. Вечерьта превалихме 

въ хижа „Тжжа" за да се отцравимъ на 

другия день пакъ за Севлиево. 

.. 
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ЕДЕЛВАЙСЪ 

Въ пустинната и дива голота на върховетi. 

Где нt.ма признакъ за животъ, 

Тамъ где мълчание цари презъ вt.коветt., 

Ц ъвтишъ самотно ти, любимо цвtте. 

Доволно ти цъвтишъ, макаръ въ 

осамотение; 

Ти първо виждашъ първитt. зари, 

И залt.зитt., гаснt.щи въ чудно умиление, 

Приветствашъ ги - въ безкрая синъ! 

Защо ли тазъ сждба на дива самота 
На най-прекрасното отъ вси цвt.тя? 

Защо ли тази благородна бледина? 

Това смирение - това уединение? 

, Н. Кълева 



Ив. Вълчановъ Пладне подъ Балкана 



КОГА ТО ЦЪВТЯТЪ ЛЮЛЯЦИТо 

д. тишинъ 

Градъ Котелъ е забс.1ежитеJiенъ не 

само като Jiюлка на велики бъJirарски 

синове, не само по чистоплътното си на

селение и не само съ прочутитt. си из

вори_ Еднакво забележителенъ е той и 

съ красивата си и животворна природа, 

що го заобикаля. Малцина, обаче, еж ту

риститt., посетили Котелъ, които се съ

т;,ли да излt.затъ задъ ридоветt., които 

го заобикалятъ. Ала изл·взатъ JIИ ед

нажъ, видятъ ли красивитt. му девстве

ни гори, съ кристални поточета срt.дъ 

тъхъ, изпъстренитъ съ цвt.тя и биJiки 

поляни, тайнственитt. и примамJiиви пе

щери - никога презъ живота си не ще 

ги забравятъ. 

Хубавъ майски день. Не се вижда ни

то едно облаче по небето Изгрt.ващото 

с.11ънце ни свари въ мt.стностьта „Уруш-

1штt. стени", на пжть за „Злостенъ". 

Отправям~ се по пжтека нагоре по 

стръменъ, гористъ масивъ. Гората е раз. 

зеленена. Изъ шубрацитt. нt.жно надни

чатъ цвt.тчета на иглики, теменуги, ку

hурякъ. Въздухътъ благоухае на горски 

11вt.тя и разцъфнали череши. 

Следъ десетина минути сме на плато 

rъ разположени срt.дъ него цt.ло ceJio 
каракачански колиби. 

Селището, състоящо се отъ отровър

хи колиби, 'изплетени отъ шубраци, по

крити съ папратъ, съ димящи огньове 

предъ входоветt. имъ, съ метнати вър

ху върлини прt.сни овчи кожи, солено 

месо и1;и парцали, напомня за епохата 

предн много, много вt.кове ... 

ИзJiизаме на старъ, издълбанъ отъ 

пороитt. пжть. По него кола мжчно може 

да мине. Пжтьтъ води ту презъ гжсти 

лt.сове, ту презъ малки поляни, покрити 

съ горски билки, съ пръснати тукъ-таме 

букети висока папратъ край нt.коя са

мотна круша, киселица или череша. Ско

ро пжтьтъ навлиза въ склона на стръ

менъ масивъ. Долу, дълбоко презъ хра. 

rтитъ и раз~ъвналит.t. люляци, се бt.-

лt.ятъ водитъ на ;юточе. Надъ пжтя се 

простира смъсена гора. Предъ насъ се 

врt.зва въ поточето скалистъ масивъ, 

отъ тритt. страни много стръменъ - ис

тинска крепость. До него се отива отъ 

източната страна, край която води и пж

тя. Масива се нарича „Калето". Излиза

ме на него. От·" тритt. стръмни страни 

има останки оrъ зидове. Навсt.кжде по 

масива се виждатъ хоросанъ и парчета 

тухли. На едно мt.сто има нt.що като 

кладенецъ. Преди много вt.кове тукъ еж 

живъли хора. Може би, тукъ се е изди

гаJiа резиденцията на царь или на ве

ликъ боляринъ. А може би, е било и 

крепость. Отъ тукъ двестt. души могатъ 

спрt. хиляди пълчища. 

Слиз3ме на пжтя, който прави дълбо

ко впечатление. Издълбанъ е въ скали. 

Удобенъ е. Запазенъ е само на едно 

протежение отъ 200 метра, 
По единъ долъ излизаме при пещера, 

Mlfiчнo е да се предположи сжществу

ването и, тъй като теренътъ около нея 

не е скалистъ. Входътъ за пещерата е 

малъкъ. Влизаме пълзишкомъ. Вжтре е 

сухо. Пещерата има нt.колко разкло. 

нения. Поемаме по едно отъ тt.хъ. Та

ванътъ стои низко. Изправенъ човt.къ 

не може да върви. Отправямъ свt.тлина

та на фенерчето и изъ нt.кои жгли 

ьиждамъ множество прилепи. 

Следъ кжсъ ходъ изъ гората изли

::аме на поляни. Нt.колко с1 ада овце еж 

се лъснали на паша. Пастиритt. еж ка

ракачански. 

Предъ насъ се издига таинственъ бзл

кг.11ъ, проръзанъ съ дълбоки долове, съ 

~:.исоки масиви, навсt.кlf.де покритъ съ 

~;ъковна гора. Това е „Хайдутъ Вър

банъ". Името е, наистина страшно, но мt.

с.тностьта е още по-страховита и таин

<-Тг.сна. 

Навлизаме въ девствена букова гора. 

Неусътно ;:е изправяме предъ фуниобра. 

St!a пропасть. Невнимателно да върви 

човt.къ би падналъ въ нея, защото само 
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Кот ленскиятъ Балканъ 

отъ 2-3 крачки може да се забележи. 

Ьъ тази пропзсть се крие пещерата 

,,Ледникътъ". 

Минаваме поляни, китни горички. 

Слизаме въ малко балканско поточе. Те

чението ни отвежда въ подножието на 

ГОЛ'ВМЪ МdСИЬЪ. Поточето Н!!ВЛИЗа DЪ 

скали. После стръмно се спуща въ ска

.JJИТ'В отъ шеметна височина. Слизаме по 

закреп1::ни, по издатинитъ въ ска JJaтa, не

е:кастрени дървета. Въ едипъ жгълъ на 

~1алка полутъмна зала въ скалитъ, вода

та навлиза въ дупка. Отъ тукъ нататъкъ 

поточето е вече подземно. Който има ку

ражъ може да проследи още малко те

чението му, когато, обаче, е пресъхнало. 

Сега само най-сърдцатиятъ, съ рискъ да 

се удави, би моrълъ да стори това. Още 

въ Котелъ бъхъ решилъ да бжда единъ 

отъ най-смълчтъ и си бъхъ взелъ дpexii 

за пресъбличане. Увърявайки другаритъ 

си ,че само ще надникна въ дупката, въ 

1шято навлиза водата, съ електрическо

то фенерче въ ржка се на.1J,весихъ надъ 

нея. Фенерчето освътли малка издатина, 

не по дълбока отъ 1 ¼ метъръ, върху 

която пада водата. Хванахъ се за едно 

отъ многото дървета натуряни въ пото-
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•:t·то, стисналъ съ зжби фенерчето, про

t.:вътихъ се и стжпихъ на издатината. Во

дата ме з.алъ. Надъ водата ми остана са

мо глэвата. Пространството между во

дата и скалата надъ нея бъ много малко. 

Притиснахъ се въ едно кжтче на издати

ната, Юii.дето водата плискаше по-малко. 

/.1,ишаше се мжчно. У спокоихъ другари

тъ си, които се бъха надвесили надъ 

ыене . Пристжпихъ · напредъ предпазли

во. Влъзохъ въ голъма тъмна зала и, о, 

·1удо! Поточего си тече спокойно край 

<.тената. Таванътъ и стенитъ еж украсе

ни съ непобутнати отъ човъшчка ржка 

сталактити и сталагмити. Върху стенитъ 

еж прилепнати сжщински колони. Тъх

нитъ капитали еж украсени най-различ

но. Ето лотосови листа, тамъ - листа на 

папратъ, - на иглика, 

на роза и пр. Сякашъ, 

другаде пъпки 

че тукъ еж рабо-

тили десятки най-изкусни ваятели. 

Присягамь да си отчупя нъщо за спо

менъ. Съвъстьта ми, обаче, не дава. Ни

ма тръбва да извърша свътотатство въ 

този храмъ! Нима азъ съмъ по-простъ 

uтъ най-простия каракачанинъ, който 

десятки пжти е влизалъ може би, тукъ, 

б.JJаrоговейно е гледалъ приказнитi. кра-



соти и е надвилъ съблазъньта да си от

чупи нtщо. Не! И ржката ми на мtст·) 

да отчупи почва да „милва" художестве

нитt произв.едения на природата. Отпра

вямъ сз·втлината на фенерчето къмъ по-

1очето. Водата се губи въ дупки въ ска

лата. Задъ нея колко ли по-чудни зали 

се криятъ! За жалость никой не е мо

гълъ да се промъкне, да види и ни каже. 

Виръ · вода r.ъмъ станалъ и зжбитt мн 
почватъ да тракатъ, Бtгло разглеждамъ 

стжпала, площадки, малки зали, покрити 

съ най-чудни украшения и поемамъ къмъ 

изхода. 

Излизането на бtше тъй леко, както 

предполагахъ. Трtбваше да ме издър

патъ съ вжже изъ водата. И к1къ ус

пtхъ да изтрая ¾ минути въ водата 

безъ да дишамъ - чудя се. 

С ледъ 5 минути бtхъ на поляната, на 
слънце, обладанъ отъ възхищение, за

бравилъ неприятната баня и натъртени

тt си меса. ·· 

Сега трtбваше да отидемъ на сж

щинския „Злостенъ". Наобtдвали се, 

поемаме презъ полянитt. Отъ „Ка.1ет -:>" 

»о „Остенъ" мtстностьта се издига по

легато. ,,Злостенъ" е най-високата точка. 

Североизточната му страна е много 

стръмна. Отъ билото на „Злосте11ъ" се 

открива незабравима гледка. Цtлото 

хълмисто Герлово, съ Камчия посрt.дъ 

него, се открива като дланъ. Отъ тукъ 

се вижда и не малка часть отъ „Тузлу

кътъ". Сt.даме да се любуваме на при-

казната картина предъ насъ. Лазурно

синьото небе, необятната хълмиста земя 

на Герловото, покрита съ зеленина, сре

бристата лента на Камчия съ върбитt. 

край нея, стадата биволи въ воцата, бt.

литt. букети разцъфнали овошки 

r.рtдъ нивитt., малкитt. селца, хвърка

щитt. край насъ птички и миризмата на 

иглики, теменуги и люлякъ - ни упо

яватъ. Чувствуваме се, че сме не на зе

мята, а въ другъ далеченъ миръ. По

J< расивъ и по-опияняващъ и отъ съни

щата за библейския рай. 

Отъ тукъ надолу склонътъ е покритъ 

съ J1юляка, сега разцъфнала . Погледнатъ 

отъ височинитt, красотата на склона не 

може да се опише. Сини цвt.тове единъ 

до другъ, изъ тt.хъ се подаватъ зелени 

лис1 а, тукъ-таме се бt.лt.ятъ букети раз

цъфю1лъ хростовиденъ бъзъ, а кждето 

се види земята, зелена трева и жълтит-1, 

цвt.тове на игликата милватъ око-.о 

оезброй пчели хвъркатъ отъ цвt.тъ на 

цв-hтъ, множество птици летятъ надъ та. 

зи естествена, несравнима по красотата 

си градина. 

Изъ люляцитt. намираме мtсто за 

слизане. Нt.що като пжтека. Стръмна е, 

покрита съ дребни к1с1. мъни. Да се вър

ви по нея не може. Краката затъватъ въ 

камънитt. и тt. се свличатъ заедно съ 

товара си. Хлъзгаме се, ловейки се отъ 

храстъ за храстъ, за да не паднемъ. 

Мt.стностьта „Злостенъ" 
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ИзминаJIИ люляцитъ, навлиземе въ въ

ковна букова гора. 

Масива срещу „Злостенъ" крие чудни 

красоти и изненади. Множество девстве

ни пещери се криятъ изъ него И за 

тъхъ се мълвъли най-чудни легенди. На 

най-високата точка на масива, при нъ

какъвъ камъкъ, всъка година на Спасов-

день се събирали детяски турци отъ цt,. 

JIO Герлово да се молятъ. 

Сънката отъ закриващето се слънце 
отъ „Зj(остенъ" се спуща надъ поточето. 

Издига се по насрещниятъ масивъ. И 

кога·ю достига половината му височина, 

поемаме назадъ къмъ Котелъ. 

СПОМЕНЪ ОТЪ МИНАЛОТО 

н. н. дипчиковъ 

Едва ли нъкога ще изчезне отъ па

метьта ми първиятъ ми излетъ. Като мом

че на 14--15 години. 

Спомнямъ си, а като че ли и сега слу

шамъ сиrналитъ давани съ рупора (то

гава така бъше на мода), съ които под. 

канваха за по-бързо приrласяване и от

зоваване на опредъ.беното за събиране 

мъсто. 

Бъше 10 часътъ вечерьта срещу Ве

ликдень 1921 год. Групата потегли бавно 

по прашното шосе Севлиево-Троянъ. 

Излизаме надъ единъ баиръ отъ к;v;де

•ю се виждаше с. Врабево. Селската цър

квица свътъше и тукъ продължаваше 

църковната служба. Стремимъ се къмъ 

селото, а то като че ли ст,ои на едно мъ

сто, докато при изгръвъ слънце присти

гаме. Хубаво, спретнато и чисто селце. 

Хората празднично облъчени ни посрещ. 

наха и поздравляваха съ Възкресение 

Христова. 

Презъ селата Доброданъ, Дълбокъ

долъ и Боримз, на другия день вече по 

объдъ бъхме на пещерата при с. Голtма

Желtзна, Троянско. 

Виденото въ тая пещера не се подава 

на описание Необходимо е човъкъ да 

на тая красота. Следъ единъ престой 

r:родължихме презъ с. Микре за rp. Ло
вечъ, а отъ тамъ за Деветашкитъ пеще

ри, които бъха и последната ни цель, ка-

10 че 

гдето 

презъ 

ли провидението ни наказваше за 

бъхме напуснали домоветъ си 

тия праздници. Р. Осъмъ бъше при 

дошла и едвамъ съ голъма мжка я пре

газихме, защто тукъ и на близо нъма мо

стове, з::1 да се доберемъ до пещеритъ. 

И въ тъзи пещери, както и въ тоr, 
при с. Голъма.Желъзна с;v;щата красота. 

И тукъ великия майсторъ-природата е 

вложилъ своето изкуство и разбиране. 

Нъмаше, обаче, повече време за съзерца
ние, защото излъзе буря, започна да гър

ми и тръбваше бъгомъ да се доберемъ 

до с. Деветаки, за да избъrнемъ неприят

ностьта да бждемъ измокрени. 

Въ с. Деветаки хората, по приветли

ви и по-гостоприемни, ни посрещнаха и 

настаниха въ училището си. Никога въ 

живота си не съмъ спалъ така добре, 

както на дъскитъ въ скромното Деветаш. 

ко училище и не вървам·ъ този блаженъ 

сънъ да се повтори. 

Сутриньта следъ тази хубава почивка 

отново продължихме п;v;тя си, обаче, то

зи п;v;ть бъше къмъ родния край, к;v;де-
б;v;де тамъ, за да се любува отъ близt> то ни очакваха. 
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ЧОВоКЪТЪ И ПЛАНИНАТА 
ст. поповъ 

(Продължение и край). 

Инфлацията следъ войната засегна 

не само стойнос·тьта на монети и разру

ши не само натрупани материални бо

татства. Тя засегна смъртоносно преди 

то надживtватъ сам«та аtчность, че свt• 

1ътъ на идеитt - конто то насмtшливо 

бt отрекло - крие въ себ~ си загадката 

на вtчностьта, и че отъ тамъ може да се 

:всичко идейния капиталъ, оставенъ ни получатъ сили и упования .за новъ жи-

отъ миналата епоха, който ни бt напра

:вилъ галени деца на една самоувtр~

ность, не струваща нищо предъ буритt, 

които връхлетtха върху насъ. И бt, и е 

заблуда да се вtрва, че възстановявзне. 

--го на стопанскитt блага и богатства ще 

:върне човtчеството отново къмъ него

вото земно щастие и ще донесе раз

цвtтъ тамъ, Kli'iдeтo сега стърчатъ руи

ни. Искаше се една нова вtра, която да 

сгръе сърдцата, искаше с~ погледитt да 

бждатъ дигнати молитствено къмъ небе

-то и да намtрятъ опора въ нtщо из-

-вънфизично, нtщо, което времето и не-

. говитt разрушения не · могатъ да засtг
:натъ, а то да ос·тава въчно мимо всич

.китt капризи на човtшката сждба. 

И човъчеството въ тази епоха на 

:преоценки отново се озърна за забра. 

венитt духовни и нравствени ценности, 

к<>ито бъха вtчни и стояха винаги из

вънъ спороветt и измамитъ на човtш

ката мисъль. То потърси опора въ идеи 

11 представи, които можеха да му вър

на-гь вtрата въ живота, въ вtчното и 

надчовtшкото, конто можеха да утра

ятъ мимо всичкитъ мимолетности на 

еждбата и нейнитt подигравки. 

Кмде можеше да намtри човъчество

-то тия възкръснали ценности, ако не въ 

nа11етницнтt на своето творчество. Но 

я кжде М·)жеше да възпита забравенi'!>I 

·и изпадналъ вкусъ къмъ тtхъ, c;rcдu 

'F.ато за дълго време бt обърнало ли

цето сн отъ нематериалната красота и 

бъ държзло душата си гладна? 

И тукъ се случи чудото, което бла

:Г ·Jдарш,1ъ нз нашитъ планини. 

Въ тtхния мълчалюзъ, затворенъ и 

<,nрав.•щнп самоувtренъ свt-гь, човъчс

.ството видъ, че има сили и образи, кои. 

DOTu. 

Тамъ горе, човtцитt смирено наведр· 

ха глаза и поискаха да получа-гь благо

словията на този свътъ на красота и 

съвършенство, край неговия огънь да 

стош1ятъ измръзналнта си душа и вtра. 

Единъ свtтъ безспоренъ, съвършенъ, 

спокоенъ н 

~·ъ си бури 

просъ сама 

неразклатимъ отъ собствени

стоеше предъ насъ и бъ въ

да навлъземъ въ неговитъ 

чертози, за да получимъ великата поука 

на миросъзданието, чиято загадка стои 

с-творена и разкрита предъ всички виж

д?.ЩИ ОЧИ • 

Планината като материя бt нищо за 

насъ; но планината ка'то образъ на 

1::динъ мечтанъ .:вtтъ, въ който ние трtб

Еаше да избъгаме, за да намъримъ от

ново себе си, възкръснали въ уповани. 

сто на една нова мощь и право, тази 

планина наисгина можеше да върне ог. 

рабеното щастие на човъчество·то и да 

се убедимъ, че вънъ отъ човъшкото съ

мнение и вънъ отъ неговата научна кри-

1ика и оспореность, стои единъ увtренъ 

и оправданъ въ себе си св·втъ, който 

нехае за суе·тнитt и преходни тревоги 

на човъчеств,ото. 

Планината! 

Сега едва разбрахме ние какво зна~и 

1ози чуденъ свътъ на образи и символи, 

въ който ние залутани търсъхме извора 

на вtчния животъ и въчната истина. 
Сега едва открихме ние свtта на ис

тинскитъ ценности и трайната свътовна 

слава, Kli'iдeтo и най-дребното е велико 

въ свое'!'о предопредъление да служи на 

простата идея, дн б/i'iде красиво. 

И едва сега ние почувс·твувахме, че 

има и други пжть къмъ щастие, който не 

Роди презъ ползата и техническия про-
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rресъ, а извежда духа къмъ висинитt. 

на неземно тържество. 

На правия пжть ли сме? 

Планинарьтъ, другиятъ планинаръ, за 

който започвамъ сега да разказвамъ, на 

отрича науката, и не отрича прогреса. 

Той отрича само, че тt, моrатъ единстве

ни да направятъ хората щастливи. Той 

отрича, че принизяване·то на духовннтt. 

ценности и заложби въ човt.ка трt.бва 

да се обърнатъ на пазаренъ артикулъ, 

който да има нъкаква борсова цена. Той 

отрича, че на този свътъ може да се жи

вt.е само съ материалнитt. изгоди и пол

зи, само съ удовлетворената плъть и ме. 

х:~ническото благосъстояние. 

Планинарьтъ - който може да бжде 

мистикъ, романтикъ, пантеистъ - съ ед

на дума, който въ планината вижда, ре

спектира и обожава не мъртвата материя 

и нейнитt. физични тайни, а висшата 

красота и живt.ещиятъ тамъ духъ на цt,

.~ата вселена, открояващъ ни се всt.ки 

миrъ животъ на този чу;:е :1ъ миръ, изра

зява възторга и вt.рата с1; эъ божестве· 

нитt. начала, които движатъ този миръ 

и В,'lадt.ятъ съ една чудна хармония и 

съвършенство надъ неговия животъ. 

Този плнинарь действително вижда 

въ планината въодушевения свой прия

тель или противникъ, съ когото го свър

:::ва приятелска дружба или страховита 

борба. Той вижда въ скалитt. не rра

дуситt, на тt.хнитt. отвеси, а тъмната з~

ллаха на сждбата, която винаги поставя 

пръчки на човt.шкия духъ, за да го въз. 

всде после върху трона на най-голt.мото 

тържество. Той вижда въ цвt.тята не 

смъртната материя на нt.какви растения, 

красиви нагледъ, а усмивкитt, на плани

ната, съ коя·то тя има обичай да поз

;1равлява своитt. приятели. Въ играта на 

облацнтt. той вижда не сложното небес

но явление, дължащо се на невъодуше

вени причини, а красивата игра и забава 

на тt.зи небесни любимки, които се раж

датъ и изчезватъ безъ никакъвъ ви-

11имъ смисълъ, може би за да у'твърдятъ 

върх,овния смисълъ на битието. 

Въ тъмнитt. води на езерото и въ 

рева на бурята той не открива са~ю 
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безидейния капризъ на времето, а на

строението на една природа, която тачи 

повелитt, на собствения си животъ. 

Той открива и се мжчи да разкрие 

езика на планината: този езикъ, койго 

не му доказва, а му разказва; който го 

опиянява, вмt.сто да го убеждава и кой

то вълнува духа му съ бе.збрt.жнитt.. 

широти на своя размахъ, познаващъ и. 

признаващъ само законитt, на в ·вч

ностьта. 

Въ цt.лата игра на планинския жи-

1ютъ той .::е очудва не на нt.какво слу

чайно обясними явления, а на вжтрешншr 
смисълъ, който съпжтства всt.ка тt.хна 

проява. Той свиква да разбира единъ 

свt.·тъ, който служа не на себе си, а щ1 

върховната идея и повеля да бжде кра

сивъ и вtренъ, суровъ и нt.женъ, тихъ. 

и бушуващъ, самотенъ и общуващъ съ 

всичкитt. елементи на всемира, единъ 

свt.тъ, който не крие нито своя произ

ходъ, нито своята сждба, но именно съ 

това равнодушие къмъ своята орись. 

убеждава въ въчностьта 

Може да се случи, щото планина

рьтъ да търси своя Богъ въ планината. 

Той ще го намt.ри тамъ въ всt.ки кжтъ, 

кмдето невидимо горятъ кандилата на 

една неземна религия, ще го открие на 

всt.ки връхъ, кждето всt.ка сутринь се 

отслужва истинската божествена служба 

въ пламъка на зарята. Може да е така, 
че този планинарь да е заразенъ отъ ро

мантизма на своето „о·твъдъ" - смирено 

той ще намt.ри синьото цвt.те на своята 

вt.ра въ безсмъртието, израсло върху 

всt.ки склонъ на планинското царство да 

му нашепва за неговия истински жи

вотъ. 

Може да се случи планинарьтъ да е 

пантеистъ - тогава той ще види въ всt.

ко дихание на планината израза на една 

душа, която невидимо дава животъ на 

всичко, което го заобикаля. Една прими

тивна идея го води въ планината - но 

тамъ той намира съвършенното и осж

щсствяване, защото не се иска нито въо

бражение, нито наивность, за да видимъ, 

какъ въ планината всичко живt.е и за

чита своя Богъ. 



Може всичко да се случи съ този пла- Hf·ro всъко посягане извънъ rраниц;~тъ 

нинарь, който е отрекълъ ма·териалисти

чното начало и не може да се задоволи 

съ сухитъ обяснения на една наука, коя

то не може да му разправи най-голъмата 

тайна: какъ човъкътъ може да изживъе 

самия свътъ. 

Или, може би, безплътния образъ на 
красотата го води въ планината, за да се 

възхищава и радва на това божествено 

·Творение, което не пита за своя произ

ходъ и за своя жизненъ Шi'iть, а rръе въ 

една безгрижна красота, носейки смисъ

ла на сli'iществуването не като надписъ и 

не като постижимо откровение, а имен

но като символъ на всъ1ю безсмислие. 

Но може най-после човъкътъ да опи

та сила1 а и здравината на своя духъ, 

които да мъри не съ преходнитъ случки 

на ежедневието, а съ упоритостьта на 

планината, която брани своитъ предъли. 

Тогава планинарьтъ ще се види 1iаслед
никъ на онази традиция, която направи 

човъчеството гордъ притежатель на свъ

та и му дари щастието било на открива

те,1я или на победителя. 

Както и да си мисли този планинарь 
своя партньоръ - планината - стига да 

я гледа съ очитъ на търсещата въра, 

той ще памъри въ нея утвърждение на 

божестаеното начало, което единствено 

дава блаженство на смъртнитъ. 

,,Наивна илюзия!" - чувамъ да под

хвърля нъкой. ,,Безценна илюзия предъ 

11ровърената истина на сигурното науч

но познание, което не върва и не пред

подага, а знае и открива". 

или пъкъ: .,Беглецъ предъ истинския 

и действителенъ животъ, който иска да 

го иамами съ сънища и мечти, които ни

кого не ще ползватъ. Нещастенъ фанта

зьоръ, който нъма силата да се бори съ 

живота, а търси съ въра да изкуш-1 без

сшшето си". 

Т1,зи и подобни критики звучатъ мно. 

гu увtрено и привидно правдиво. 

.с\ействително, нъма нищо по-увърено 
и самодоволно отъ сигурностыа на трез

ВF.я рационалистъ, който презира ду

ховното опияние и гради само върху 

опитаното провъреното, доказаното. За 

на нематериа,1ното, непозитивното е рав-, 

н<·силно съ примитивенъ идеализъмъ, 

кой1 о идеализира тамъ, Kli'iдeтo не може 

да проникне и хипостазира съ едно бол· 

но въображение винаги, когато не може 

да разбере и открие. 

И нъма нищо по-привлъкателно и 

убедително отъ фигурата на борецъ въ 

реа,11ния животъ, който побеждава пръч

ка с.11едъ пръчка, за какво? - за да на

трупа материални блага и си осигури ед

но преживъване, въ което никога не по

зволява да навлъзе смущението отъ 

крайния въпросъ предъ прага на истин

ския край: за какво бъ всичко това? 

кой бъ смисъла на моя земенъ пжть. 

Но ние • доживъхме и днитъ, когато 

нъмаше нищо по-жалко отъ самоизма• 

милия се по пжтя на човъшкото щастие 

поклонникъ на положителното знание, 

който безпомощно чупъше ржце предъ 

у даритъ на сждбата, която се стовари 

f.ърху човъци не автомати, а хора съ 

души, нерви и сърдца и разби надежди 

и упования. Ние доживъхме днитъ, ко• 

rато всички инстинктивно обърнаха ли

це къмъ нъщо по-силно и по-могжще, 

нъщо надчовъшко, незасегнато on; 
страшната катастрофа и невъзбуждащо 

излишно отчаяние, което да бжде мило· 

стивъ покровитель и въренъ съюзникъ 

презъ буритъ на живота. 

И ние можемъ да бждемъ щастливи, 

че въ такива именно дни на всеобщо 

нещастие и обезценяване на временнитъ 

кумири, се намъриха хора, които ни по

сочиха свътлия образъ на планинитъ, не

ээсегнати отъ общия упадъкъ, въ които 

слънцето свътъше все така свъ·тло и то· 

пло, цвътята цъвтъха все така красив;~ 

и обични и въ които върховетъ гледаха 

съ погледа на безразличната въчность 

къмъ хаоса на човъшката суета, защото· 
вчера еж били такива, каквито ги вижда

ме днесъ и каквито - мимо стихията на 

сждбата - ще бждатъ и утре. 

Въ пълната смисъль на думата наше

то спасение въ днитъ на най-голъмата 

духовна криза дойде отъ планината и 

тамъ започна възродения животъ на ед-
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на нова вtра, нова нравственость и но

во човtчество, което се научи да зачита 

истинскитt богатства на вtчностьта, а 

не краткотрайнитt и недостойнитt на 

материалното битие. 

Единъ день, когато се пише история

та на нашитt ГОЮfhИ, на планинарството 

като идея и проява ще се отреди - въ 

това можемъ да бждемъ сигурни! - по

четното мtсто на спаситель не на даденъ 

строй и дадено общество, не на безцен

нитt и низки човtшки притежания, а на 

цtлата наша култура, чийто залtзъ бt 

започналъ отъ ообственото й отрицан11е 

и духовно изпразване на нстинскитв, 

ьъзвишсни и дълговtчни ценности на 

човtшкия духъ. 

И тогава приказката за човtка, който 

въ най-тежкитt часове на с1юя земенъ 

ш1пь е отправилъ очи къмъ просторитt 

и лазура на планинитt -- не за да от

върне лице отъ живота, а да почерпи 

нови сили отъ извора на вtчностьта -
и тамъ е прочелъ своята трогателна мо

литва .за новъ животъ, йзвоюванъ съ 

вжтрешно надмогване и упование, тази 

хубава приказка ще звучи още по-вели

ко и по-сърдечно, защото ще бжде при. 

казката на вtчния човtшки образъ, кой

тс• и презъ най-голtмитt страдания и из

rштания не се е побоялъ да даде дока

зателства за своята вtра и почить къмъ 

вtчното, красивото и съвършенното, съ 

която вtра той насмtшливо и храбро 

устоява на всички изпитания, и за своя 

бrзсмъртенъ стремежъ къмъ висинитt 

на духа си и неговиятъ вtченъ пламъкъ 

за истина и величие. 

Така, предъ нашитt очи днешниятъ 

планинарь, който си дава смtтка за ду

ховното съдържание на своята дей

ность въ планината, израства като чо

вtкътъ, който прави б е з с т р а ш ни я 

опитъ - слизайки отъ планината въ гра

да, а не оставайки като отшелникъ въ 

нея - да превъзмогне още всднажъ сво. 

ята земна орись и да остави задъ себе си 

следитt не само на едно материално 

1ворчество, но и на духовенъ rрадежъ. 

И затова за този планинарь, партньо

рътъ въ неговия животъ изъ висинитt-
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планината, не е бездушния теренъ за 

спортни екскурзии и мъртвия свtтъ на 

разнообразни и студено-красиви декори, 

нито голtмата амбулатория за здраве и 

евтина хигиена, както искатъ да я при

низятъ много „теоретици" на повърх-

1юстния туризъмъ, а е чудотворния 

СFtтъ на единъ другъ животъ, въ КGЙТ() 

блика извора на сила и вtра за вtчната 

и безсмътрна задача на човtка да тър

си и намира пжтя къмъ одухотворената 

красота, къмъ своя Богъ - ако искатъ 

нtкои. 

Би било посрtдственость тtзи въчни 

две разбирания за свtта, едното отъ ко

ито се въздига тука, да бждатъ сравня

вани и да се надценява или препоржчва 

едното за смtтка на другото. 

Илюзии и човtшка трагика има и 

тука, има и тамъ. 

А и всtки е свободенъ да разбира 

живота си и въ връз_ка съ него планина

та, както иска и както го задоволSJва. 

И може би утре, когато надъ човt.

чеството премине бурята на тежкото 

страдание и дълбоката криза, за да се 

открие чистия свътълъ друмъ къмъ 

новъ напредъкъ и нови завоевания, от

ново изъ планината ще се мtрне дов-ол

ството и самоувъреностьта, които ще 

празднуватъ мощьта на човtка въ кра

сивата обстановка на планината, лишена 

отъ духъ и образи, и ще замъстятъ дне

шното духовно неспокойство и неспир

но търсене, което ние пренесохме и въ 

планината. Може би ... 
Едно, обаче, ще стане сигурно: 

Отъ деня, когато човtкътъ за пръвъ 

П,'hть видя приказката на звездитt, до

чу тайнствениятъ шепотъ на планинска

та гора, намtри радiостьта всрtдъ слън

чсвитt поляни на висинитъ и долови ро

зовото обещание на сутришния връхъ, 

С'ТЪ този день човtкътъ за винаги стана 

плtнникъ на планинския образъ, кой го 

ще остане свtта на великото, •гайното и 

истински безсмъртното. 

Така да вижда и обича планината, 

човъкъ не ще престане никога, докато 

има истннски планинари. 




