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СЕВЛИЕВО 

Присжтствуващитt. съюзни членове -
делегати и гости - бt.ха лични свидете
ли, на останалитt. е било разправено, за 
пожънатитt. отъ едно голt.мо творческо 
въодушевление резултати на севлиевския 

съборъ. 
Нt.ма съмнение: не само по уредба, 

която тука не е най-важната, но и по ре
зултати севлиевскиятъ съборъ ще остане 
паметенъ по своята образцовость и твор
чество. 

Въ атмосферпа на едно откровечо 
планинско другарство ~ така, както бt. 
пожелалъ и председателыъ на севилев

ския клонъ въ своето поздравление къмъ 

делегатитt. на това мt.сто въ предната 
книжка отъ списанието! - която повъ 
още съ стжпването въ Севлиево и не 
изчезна чакъ до заключителнитt. звуци на 
„Балкани, дигайте се!", съборътъ работи 
юпо опияненъ отъ желанието да допри, 

неrе колкото може повече за задравява

нето и издигането на Съюаа. Като че те
първа щt.ше да се започва сградата на 
българския туризъмъ и въ нея трt.бваше 
да бжде зазиданъ духа на чистото пл:1-
юшарство и съюзно другарство: така 

кристално изискани и чисти бъха всички 
мисли, изказани и родени въ грижата за 

Българския Туристически съюзъ. 
Вt.ч1юто, обаче което остава отъ 

единъ съборъ не е· атмосферата, въ коя
то той е работилъ и дишалъ. Тя се об
ръща скоро въ споменъ, който нt.кога 
може да бжде даванъ за примt.ръ, нt.ко
га ще пълни сърдцето съ радость. Трай-

но остава реалната работа, творчеството, 
съ каквото Севлиевскиятъ съборъ ще се 
отличава отъ останалитt. до висша сте
пень. 

Въ едно изумително кратко време съ
борътъ успt. да се справи съ претрупа
ния дневенъ редъ и да даде наистина 

нова насока въ развитието на българ
скип туризъмъ: не само къмъ планинар

ство на думи, но и на дt.ла. Което и да 
споменемъ изъ работата на събора - и 
реферата за Планинската спасителна служ 
ба, и поздравленията. поднесени ни отъ 
представителитt. на културнитt. органи
зации въ града, и решенията за марки

ровката, и приетия планъ за хижестрой
ство, който стори честь на единъ великъ 
съюзенъ покойникъ като прие да кръсти 

на негово име една общосъюзна хижа, и 
най-после поставеното искане за Законъ 
на туриама - всичко излизаше изъ 

единъ новъ духъ и една нова вt.ра въ 
б;,,дещето на Съюза, които наистина мо
гатъ да окрилятъ единъ голt.мъ напре
Д'LКЪ въ бждещето. 

Вt.рзта и условията за този напре

дъкъ еж нз лице. Да ги сътворимъ ще 
б;,,де дt.ло на нашето обещание и наши
тt. усилия. На работа, прочее, за да се 
поздрзвимъ доr,одина съ още по-разцъв

налата сграда на Б. Т. С.! 
Една забележка подъ линия: един

ствениятъ мжченикъ на съборнитt. деба
ти бt. списанието. И то да бжде безу
пръчно зависи отъ всички ни - нека и 

тука, прочее, всt.ки изпълни своя дългъ. 
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Н. В. ЦАРЬ БОРИСЪ III и Б ЪЛГ АРСКИТ1> ТУРИСТИ 

(Размънени телеграми) 

На поздравителната телеграма, изпра

тена Му отъ председателя на Б. Т. С. по 
случш1 раждането на Престолонаследни
ка Симеонъ, Негово Величество Царьтъ 
отговори съ следната телеграма: 

,,Царицата и азъ блаrодаримъ сърдеч-
1ю В2м1:1 и на членоветъ на Съюза за ху
бавит1; поздрави и благопожелания. кои
те ни изказвате по случай рождението 
на Престолонаследника". 

Телеграмата, отправена отъ r. Иванъ 
Раевъ 61; съ следното съдържание: 

„Ц 1;ла туристическа България отправя 
бурни и възторжени планински привети 
на Ваше Величество, първиятъ нашъ ту
ристъ, на Нейно Величество Царицата, 
нашата мила владетелка и въобще на ц1;
лия Ви Царски домъ по случай новото 
Ви сюrшо щастие - раждането на Ва
шия синъ, българския престолонаслед
никъ Негово Царско Височество Симе
онъ, князъ Търновски. Нека Боrъ да го 
благослови да добрува и да води нашия 
народъ къмъ усп1;хъ и благоденствие! 
Ние, туристит1; нетърпеливо ще очаква
ме деня, когато малкиятъ престолонаслед

никъ съ раница на rръбъ, както авгу
стейшия си татко, ще се нареди редомъ 
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съ насъ изъ дебритъ и върховетъ на ве
личествената родна планина". 

На поздравителната телеграма, изпра
тена му отъ ХХХ-я редовенъ съборъ въ. 
rрадъ Севлиево, Негово Величество Ца
рьтъ отговори съ следната телеграма: 

„Благодаря най-сърдечно Вамъ и на 
организиранитъ туристи за изказанит1; 
възторжени приветствия по случай събо

ра Ви, като Ви изпращамъ моятъ ис
кренъ поздравъ съ пожелания здрави и 

бодри да бродите и обичате все повече 
хубг.вата българска земя". 

Телеграмата, изпратена отъ събора 
liMiJшe следното съдържание: 

Тридесетиятъ редовенъ съб,ръ на 
бълrарскитъ организирани природопо
клоншщи, изпраща възторжени изрази 

на преданность къмъ своя любимъ По
чстенъ Председатель - с;v,:що такъвъ 
нъзторженъ поклонникъ на ( приказно
хубавата българска природа. 

Нему и на ц1;лото Августейшо семей
ство пожелава душевна и тълесна креп
кость за по-дълго бродене изъ нашит1; 
величествени планини, всрi3дъ които да 

крепне и духа на посрещнатия съ ра

дость отъ цълъ народъ Престолонаслед
никъ. 

ЕДНО ЦЕННО ДАРЕНИЕ 
Въ надвечернето на събора въ Севлие

во, бившиятъ севлиевски лесничей r. 
!1ванъ Райковъ е направилъ едно ценно 
дарение на мъстния клонъ „Кадемли". 
Отъ свое име и отъ името на жена си 
той е подарилъ своята новопостроена 
двуетажна вила на туристит1; въ града, 
заедно съ красивия; паркъ около нея. Ви
лата отстои на 3 клм. отъ Севлиево по 
шосето, за Габрово и е построена на 
единъ в,1сокъ хълмъ, върху който c;v,: на
мърени останки отъ. римско време. 
Дарението бъ обявено публично през1, 

нреме на първото. заседание на събора 
к;v,:дето дарителитъ бъха акламирани от1, 
всички делегати и гости. Следъ закри
ването на събора членовет1; нз Ц. Н. 
тъзи на настоятелството на клонъ „Ка 
демлии" посетиха вилата, к;v,:дето съюз 
ниятъ председатель r. Раевъ и кмета н. 
града r. д-ръ 3. Лесевъ произнесоха ре 
чии оставиха на дарителя благодар 
rтвенъ адресъ, тържествено подписан 

отъ всички гости. Вилата занапредъ щ 
носи името хижа „Света гора". 



Членове на Ц. Н., съб. бюро и съб. комисия 

ХХХ-ЯТЪ РЕДОВЕНЪ СЪБ!JРЪ НА Б. Т. С. ВЪ СЕВЛИЕВО. 

(25 и 26 юлий 1937 година) 
Усилията на миналогодишното Центр. 

Н-во и на севлиевския клонъ „Кадем
лий" за изнасяне на единъ добре посе
тенъ и организиранъ съборъ, се увiшча
ха съ успt.хъ. Съ наближаването на съ
бора, оживлението въ съюзнитt. срt.ди 
растt.ше и то намt.ри своя краенъ из
разъ въ голt.мия брой гости и делегати, 
посетили събора, който надминава почти 
всички събори досега. Въ деня преди 
събора, ежбата, 24 юлий, само въ раз
стояние на нt.колко часа въ пра:-rднично 
укр~сения градъ се струпаха нt.колко 
стотинъ души отъ разнитt. кра;~ща на 
България, които благодарение на съвър
шенната организация за настаняване на 

гоститt., бt.ха бързо и добре разкварти
рувани. Поради обстоятелството, че го
ститt. пристигаха съ различни автомоби
ли отъ разнитt. посоки къмъ града, 
официално посрещане на делегатитt. и 
гоститt. не стана - това, обаче, не по
прt.чи, щото съборянитt. още съ при
стигането си въ Севлиево да почувству
ватъ веднага атмосфера·та на топло и 
другарско гостоприемство, съ което се

влиевскитt. другари бt.ха ,обградили въ 
двата съборни дни своитt. гости. 

Не по-малко отъ 500 души участву· 
ваха въ севлиевския съборъ о·тъ всички
тt. краища на България. Споредъ офи
циалнитt. сведения на събора бt.ха 
представени 50 клона съ 140 де.~еrати. 

Тъзи цифри говорятъ за високия инте
ресъ, който сжществуваше въ всички 
клонове къмъ работитt. на Съюза. Още 
сжщата вечерь градътъ промt.ни своя 
обикновенъ видъ: изпълненъ съ бодри
тt. и весели фигури на туриститt., той 
преживt.ваше единъ праздникъ, въ кой
то цt.лото гражданство вземаше живо 
участие. 

Недъля, 23 ю;rий 
Рано сутриньта още извънредното 

щ,ижение въ града предсказва, че съ· 

борътъ на туриститt. ще се обърне въ 
общогражданско тържество. И рано 
преди опредъления часъ салонътъ на 
читалището „Развитие" е препълненъ и 
мнозина не моrатъ да намt.рятъ мt.сто. 
Вънъ отъ него улицата сжщо е задръс· 
тена отъ туристи и граждани, които ис

кгтъ да взематъ участие въ тържестве

ното откриване на събора. 
Въ 10 и половина часа нетърпелива

Т) вече публика вижда да се вдига заве
._иа и на крака изслушва националния 

xitvнъ „Шуми Марица" и туристичес· 
кия химнъ „Балкани, вдигайте се!", из
свирени отъ военната музика на мtст
ния гарнизонъ. 

Веднага следъ това Централното 
у п р а в л е н и е н а С ъ ю з а, заедно 
съ Почетния градски комитетъ за из
насяне на събора, заематъ свои:тt. мtста 
на сцената, посрещнати съ бурни plilKO· 
nлt.скания отъ цt.лия салонъ. 
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ОТКРИВАНЕ НА СЪБОР А 

ПредседатеJ1ьтъ на Съюза, г. Иванъ 
Рае_въ, произнася своето слово, обръ
щаики се къмъ цълот,о севлиевско граж
данство съ думитъ на благодарность: 
„Считамъ за свой пръвъ свещенъ длъгъ 
да изразя отъ името на всички мои дру

гари, делегати и гости, нашата най-сър
дечна признатr.лность за особено добрия 
задушевенъ и топълъ приемъ, който на

мърихме въ вашия градъ". Дългитъ рж
коплъскания отъ намиращи'тt, се въ за
лата туристи подчертаха, че тази благо
дарность е наистина ,обща. 

Правейки следъ това единъ прегледъ 
на общото българско културно разви
те и частно на развоя на туристическ,о

то движение, той подчерта, че „това дви
жение тръбваше да преодолъе криви 
разбирания и схващания за планина и 
природа и да я открие за всички скром

ни бълг::~рски граждани, които чрезъ 
природата ис1этъ да служатъ на хора и 

дъужава, за всички скромни български 
деици, които чрезъ природата искатъ да 

служатъ на България". 
Описвайки разностранната дейность 

на българс;штъ турис·ти, г. Раевъ намек
н ·1 за липсата на разбиране у нъкои. сръ
ди, отъ които се очаква подкрепа на ор

ганизацията, отдавайки тази липса на 
разбиране на з,абравяне ,обстоятелство
то, че „цълата тази многостранна дей
ность, безусловно полезна отъ държав
и~. гледище, цълата тази многостранна 
деиность минава презъ призмата на 

обичьта, безкрайна обичь къмъ родната 
с:трана, безкрайна обичь къмъ родната 
държава, безкрайна обчиь къмъ родъ и 
народъ". А ако това се вземе предвидъ, 
,,ще паднатъ веднажъ за винаги мосто

ветъ между насъ и тъхъ, и ржка за рж
ка, ще тръгнемъ да изградимъ култур

ната, велика и хубава сграда на бъл
rарския народъ". 

Благодаряйки още веднажъ на севли
евското гражданство и пожелавайки мж
дри и хубави решения на събора, той 
го обяви за откритъ. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯТА 

които следъ това се изредиха да под

несатъ представители на властьта и кул

турнитъ организации въ града, се отли

чаваха съ безкрайно хубавитъ прецен
ки, които всички даваха за туристичес

кото Д'ВЛО. 

,,Севлиево Ви благодари" 

каза кметътъ на града г. Лесевъ за 
честь·та, 30-ия съборъ да бжде изнесенъ 
въ града. ,,Севлиевското гражданство по
среща делегатитъ и гоститъ съ радость 
и открито сърдце, тъй като то е вече 
приобщено къмъ идеитъ на туризма, кои
то сж бИJIИ винаги на страната на родо-
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любиви начинания и дисциплината. То 
върва въ мощьта и родолюбието имъ и 
желае да разрастне и крепне това дt,ло 
съ още по-голъмо ·темпо за своя ус. 
пtхъ и за величието на България!" 

,,Ние Ви очаквахме" 

каза между другото председателя на 

иъстния клонъ г. Недевъ въ поздравле
нията си. ,,И всъки голокракъ, вс·вко 
бро1;fово лице ни напомняха, че Вие ид
нате . ,,Всъки единъ отъ васъ ще открие 
,укъ запознанства, ще открие сърдца, 

които дни и нощи сж се чувствали близ
ки, вrt.ю1 единъ , отъ насъ чувства онзи 
духъ на другарство, създаденъ подъ ла

зура ш1 планинското небе и укрепенъ 
презъ стихиитt, на буритъ". 

„Ако вашитъ членове еж опредълени на 
брой, то вашитъ поклонници еж без-

брой", 

завърши своя поздравъ г. Ер, Василевъ, 
началникъ отд. за физическо възпи·тание 
при М. Н. П. и представитель на г. Ми
нистра на Народното Просвtщr.чие. Под 
чертавайки връзката между български, 
ятъ туристъ и българската природа -
,,реално погледна'!'о", каза той, ,,българ
скитъ туристи се движатъ, бродятъ изъ 
б1,J1гарскнта природа, а всъки кжтъ отъ 
нея шепне или нъкоя епопr.я или огро
менъ приложенъ трудъ или дъJ1бока 
скръбь или дълбока радость, Тэзи наша 
историчность щ:с~стливо свързана съ на

шата хубава старана, може да се разбе
ре само отъ бъJIГарското сърдце на бъJI
гарскитъ туристи" - и преценявайки 
н2шето дъло като поJiезно не само за 
,'!Ич1юст,1,та, но и за ·,обществото и дър
жавата, той завърши съ въодушевJiение

то отъ принципитъ и дейностьта на 

G. Т. С. 
,,За Царя, Ура" 

извика въ края на речьта си следващия 

говорившъ, представителя на гарнизон;, 

г. майоръ ПаJiаниковъ. Урата бt, понес~
но отъ цъJiата зала и ехтя дъJiго. Отбе
,тtзвайки особено гоJiъмата възпитател
,ш стойность на туризма отъ национална 

гледна точка, г. майоръ Паланиковъ не 
пропусна да отбеJiежи сжщо връзката 
между Балкана и историята на Бълга
рия. ,,Презъ проходитъ на Стара пJiани
на всъкога сж начевали победнитъ мар
шове на българската армия". 

,,Елита на България" 

н2зова въ своята кратка речь г. окоJiий
ския управитель Каракуневъ туристиче
ската мисъль. ,,Четиридесеть години", 
продължи той, ,,Българскиятъ Туристи
чески Съюзъ съ своя активъ ~печели до
статъчно престижъ, за да може съ пра
во да претендира за едно о·тъ първитъ 



М'hста въ нашата общественость, И това 
мъсто той го има съвършено заслужено 
и спрадевливо". 

Истинско въодушевление предизвика 
поздравлението на отецъ Кривошиевъ, 
чийто крайни думи „Да се готвимъ да 
отстояваме бждащето на нашата въра и 
национална самобитность" бъха из
пратени съ продължителни ржкоплъс
кания. 

,,Първиятъ туристъ" 
назова той Св. Иванъ Рилски, който се 
е оттеглилъ всръдъ красотитъ на пла
нината. ,,Българското духовенство още 
въ тъмното робство не се боеше да оти
де въ планиюi'т'h, да намъри уютно мъ
сто, което ние наричаме монастри. И то
ва е предшесвеникътъ на вашата хижа 

-· тамъ се намираха сръдства за борба 
срещу тирана. И спомняйки това, азъ Ви 
моля - недейте забравя онъзи свети 
хижи, които бъха пазители на българ
ския народъ и люлка iia българското 
възршкдане; недейте пропуща да обхо
дите и тъхъ. Тъ еж насть отъ една 
свътла история, тъ еж начало, да паз:~, 
Боrъ да не бжда·тъ край". 

,,Чрезъ планината за нова България" 
бъ крайниятъ възгласъ на представи
теля на Ю. Т. С. г. Балевски, който под
черта искренитъ чувства на радость, 
които вълнуватъ и юношитъ-туристи 
при праздника на истински сродната 

1 амъ организаця на възрастнитъ тури
сти. 

,,Днесъ не е праздникъ само на БТС" 
бъха думитъ и на председателя на мъст
ния клонъ на ЮТС, който съ особенъ 
жарь поднесе своитъ поздравления на 
конгреса. 

Въ сжщия духъ бъха поздравления
та и на останалитъ представители: г. 
Илия Мандевъ отъ името на Б.Н,С.Ф,, 
r·. Димитъръ Ганевъ отъ името на Бълг. 
Ски-Съюзъ, г-ца Анка Сърова, отъ 
мъстното учителско дружество, г. Грън
чаровъ като представитель на запаснитъ 
офицери, г, Великовъ, о·тъ името на всич
ки културни организации въ града, г, 

Крушевъ отъ колоездачното д-во и на
край г-ца Димитрова отъ мъстното жен
ско дружество - тъ всички намъриха 
думи на възторгъ и сърадване, за да 

и.с:разятъ почитьта си къмъ дълото на 
българския туризъмъ, които предизви
каха бурнитъ одобрения на присжтства
щитъ туристи. 

На всички тъхъ съ нъколко думи о·т
r·овори председательтъ на Съюза г. Ра
tвъ, признавайки доволството отъ изра
зената преценка за българския туризъмъ, 
Особено допаднаха неговитъ думи, съ 
които той събщи за направеното даре
ние отъ мъстния житель г. Иванъ Рай
ковъ на клона „Кадемлий", ,,нека M!t 

бжде позволено да бi'r'iдa радостенъ из-

разитель на чувствата на всички българ
ски туристи и да бжде записано въ про
то1юла тази наша радость и голъма бла
годарность къмъ дарителитъ". Продъл
жителни овации къмъ щедритъ дарите
ли изпратиха тъзи думи на съюзния 
председатель, 

Следъ прочитане отъ съюзния пред
седатель на постжш1литъ 32 телеграфи
чески приветствия до събора, сli'iщиятъ 
- по предложе:ше на съюзния предсе

да·тель - реши да поздрави телеграфи
чески Н. В. Царьтъ, г. г. министритъ на 
Народното Просвt,щение, на Финанситъ, 
на Желъзницитъ и на Земедълието. Про 
читането на тъзи телеграми бъ изпрате
но сжщо съ продължителни р!i'iкоплъс
кания. 

Туристътъ М, Сжбевъ изнесе една 
турнстска декламация, която направи 

дълбоко впечатление на всички присжт

rтващи, следъ което 

г. Д-ръ Боянъ х. Стамовъ 
прочете реферата си за 

,,Планинската спасителна служба" 
изслушанъ въпръки Рапредналото вре
~1е, съ особено внимание- и заслужилъ 

благодарР.стьта, изразена отъ съюзния 

nрсдседатель. 

ОПРЕД't>ЛЯНЕ СЪСТАВА НА СЪБОРА 
Председательтъ на С. К. К. г. Иванъ 

Ламбовъ отче'!'е присжтстващитъ деле
гати: на събора пр::сжтстватъ 50 клона 
съ 140 представители, отъ които 37 
председатели, 94 клонови делегати и 9 
души отъ съюзната управа, Не еж пред
ставени 12 клона и 4 отъ новоосновани
тt,. Доклада се приема безъ дебати. 

ПРИЕМАНЕ НОВИ КЛОНОВЕ 
Съ рi'r'iкоплъск.ания бъха приети про

ч.етенитъ отъ секретаря на Ц.Н. г. Ст, 
Поповъ новоосновани клонове на Съю
за презъ 1937 г,, както и възобновенитъ 
клонове въ: Неврокопъ, Бълица, Доленъ 
Чнфликъ, Бобовъ-долъ, Троянъ, Ботев, 
r р<1дъ, Търговище, Кърджалий, Смолянъ 
н Созополъ. 

ИЗБОРЪ НА БЮРО И КОМИСИИ 
Следъ свършване на тази официална 

часть, се пристi'r'iПИ къмъ изборъ на бю
ро и комисии, при коит<J единодушно за 

бюро на събора бъха избрани: предсе
датель председателя на мъстния 
клонъ „К1:.демлий" г. Борисъ Недевъ, за 
подпредседатели г. г, Иванъ Златаревъ, 
председатель на Карловския клонъ 11 

Вш1димиръ Георгиевъ, за секретари: г. г, 

Д-ръ Иванъ Попивановъ и Д-ръ Еману
лъ Н1аранковъ, а за комисии бъха из
брани посоченитъ отъ предвари'телното 
з~седание на председателитъ различни 
представители на клоноветъ, 

Съ това първото заседание на събо
ра привърши дневния си редъ, 
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Недъля, следъ объдъ - заседание второ 

Цtлото недtлно следобtдно заседа
ние отъ събора бt посветено на деба
ти по отчета на Центр. Н-во и неговото 
приемане. 

По отчета се изказаха представители 
на 16 клона. Една часть отъ тt.хъ като 
д-ръ Попивановъ (Севлиево). Д. Карака
шевъ (Плtвенъ), Ц. Герrановъ (Търново), 
В Чардаклиевъ (Карлово), Илиевъ (Па
зарджикъ), Бtловъ (Казанлъкъ), Д. Ко
кошковъ (Самоковъ), удобрянатъ прин
ципно представения отчетъ и еж доволни 

отъ дейностыа на Централното настоя
телство, но правятъ бележки по конкрет
ни въпроси, опущения или изказватъ по

желания за избtrване нtкои грtшки 
презъ следващата година. 

Друга часть отъ делеrатитt правятъ 
остра критика на Централното настоя
телство, като Грънчаровъ (Дупница), кой
то намира, ч,,е съ прокарването тенденция 

на планинарст!!ото, еж били прогонени 
много странични сътрудници на клонове

т-t,, които безъ да еж туристи, въ града 
еж полезни на клоновитt усилия: отъ 
друга страна Ц. Н-во не посещавало кло
новетt и специално тt.хния клонъ не е 
билъ посетенъ нито веднажъ презъ го
дината; не е доволенъ и отъ списанието 

въ което не намирали мtсто съобщени: 
ята изъ клонщ~ия животъ - така съоб
щението за освещаването на тt.хния домъ 
не е било помt.стено. 

Д. Пантелеевъ (София-Алеко) прави 
остра критика на списанието, което спо

редъ него било скарано съ културата и 
правописа. Корицитt. му били взети отъ 
едно турско списание, липсвали научни 

статии, не били помt.ствани сведения изъ 
живота на тt.хния клонъ, нtмало добри 
пжтеописэтелни статии, въобще списани
ето стояло на много низко ниво. 

Ас. Пожаралиевъ (София Алеко) пра
ви критика на представения отъ Ц. Н-во 
реализиранъ бюджетъ; реализация 1140/о 
не била успtхъ, перото агитация и про
паганда било надхвърлено, при списани
ето има единъ rолtмъ дефектъ, защото 
нt.ма отдt.лна смtтка и не може да се 
провtри колко струва. 

Трета група делегати - между които 
Шивачевъ (Пловдивъ) и Атанасовъ (Асt
новrрадъ) считатъ, че трtбва да се запа
зи обектвность при критикитt. и да се 
подържатъ дебатитt. на едно по-високо 
ниво. 

По отчета говориха още Величковъ и 
Милановъ (Надежда), Краевъ (Дрtново) 
и Кулински (Костенецъ), които засtrатъ 
конкретни клонови въ·проси. 
На критикитt. отговаря секретарьтъ на 
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Съюза Ст. Поповъ, който твърди, че 
вrички к:ттики преди всичко еж невtр
ни~ дупнишкиятъ клонъ е единствения, 

които е посетенъ два пжти и ~,у ~ би.".о 
предложено да уреди и -трета сказка на 

сп. Кирилъ; всички съобщения на клон о. 
1>етt еж помtстени и не може, да се иска 
съобщение за събитие, станало на 6 юн,,й 
да се помtсти въ юнската книжка на 
списанието, на която материала се дава 

с,ще презъ май; това зactra и критиката 
на Пантелеевъ, която е неоснователна -
културата и стила на списанието СТ()ЯТЪ 

на нуждната висота, а е дребнаво да се 
зэнимава цtлъ единъ съборъ съ rра~1а
'!'ически грt.шки; научни статии еж помt.· 
ствэ.ни - достатъчно е да се прегледа 

с1:.държаннето на първата книжка ·- и 

въобще материалътъ е този, който съюз
нэта срtда може да постави на разполо

жение. Критикитt. не еж се спрtли на 
друrитt. постиженпя на редакцията: ка

лендаря, брошурата и пр. а изпад:пъ въ 

дична опозиция. Корицитt Clil нарисувани 
отъ български художникъ. Смътката на 
списанието не е отдtлна, защото има ре
шене на събора за сливане абонамента и 
членския вносъ на списанието. Ако реа
J1изиранъ 1140/о бюджетъ не е успъхъ, 
тогава въ по-малко реализранъ бюд
жетъ .чи ще бlilдe успtхъ? По общитt 
забележки за отчета на Ц. Н-во, секрета
рьтъ отговаря, ч_е Н. Н-во е f\дъжно да 
подържа единъ духъ въ Съюза, съ оr
ледъ на неговото развитие и това му 

позволява да сравнява настоящата дей
ность съ миналитt и я изт/i\ква като на
предъкъ. Важното въ една дейность на 
ржководството е клоноветt да иматъ си
rурность·та въ него: такава е с/i\ществу

вала благодарение редовностыа на Ll. 
Н-во, а колкото до списането - че то се 
харесва свидетелствува факта на увели
ченитt му абонати и общото признание. 

Съюзниятъ председатель Ив. Раевъ 
сжщо говори по развилитt се дебати, ка
то провежда мисълыа, че всички дейци 
еж ценни за Съюза. Спира се обстойно 
на желането на Ц. Н-во да подържа до
бри о·тношения специално съ софийски
тв клонове, засяга и мlilчнотията въобще 
да се намиратъ дейци въ единъ съюзъ, 

което всички критики трtбва да иматъ 
предвидъ. 

Д-ръ Б. Ковачевски (Ц. Н-во) Cli'iЩO 
подчертава необходимостыа дебати·тt. да 
Ct' водятъ въ спокоенъ т-онъ и да се дър

жи повече смtтка за общосъюзнитt. ин
тереси, отколкото за личнитt интереси. 

Следъ даденитt обяснения, отчета на 
Ц. Н-во и доклада на С. К. К. се прие
матъ единодушно съ акламации и като се 

изказва благодарность за rюложенитъ 
усилия. 



Понедtлникъ, 26 юлий 

Трето заседание 

Докладва Д-ръ П. Пвевъ отъ комиси
ята по устава, по измъненията на сж
щия : 

а) по зависимостьта между мtстожи
телството и членуването предлага резо

люция, която по начало допуска чле

нуването да бжде независимо отъ мt
стожителството на члена, като опредъ
Jrя и случаитt за това, но препоржчв" 
клоноветъ да не записватъ членове вънъ 
отъ своя районъ. 

6) ИЗМ'ВНЯ чл. 5 <()ТЪ устава въ СМИ• 
съль, че членоветъ на Н. Н-во, ще се из
биратъ измежду съюзнитъ членове съ 
мъстожителство София; 

в) измtнява чл. 14 отъ устава въ сми
съль, че членската вноска не се опредъ
ля отъ ус'тава, а ежегодно отъ еъбор" 
и прави членския вносъ отдъленъ отъ 
абонамента на списанието; 

г) измънява чл. 67 въ смисъль, че при 
отсжтствие на председателитъ на клоно
ветъ въ събора, тt могатъ да бждатъ 
замъствани отъ подпредседателитt; 

д) допълва чл. 42 отъ устава въ сми
съль, че за 20-годишно непрекжснато и 
дейно членство се даватъ особенъ 
видъ почетни значки, които даватъ пра

во на безплатно посещение съюзнитъ 
хижи. 

Следъ 1сратки обяснитеюш дебати, съ-
6орътъ приема предложенията на коми
сията. 

Д-ръ П. Пъевъ докладва новия Хи
жестроителенъ планъ за 1938-1940 г. 

J. Хижа „Рай" - Балкана; 2. Заслонъ 
„Грънчаръ" - Рила; 3. Заслонъ „Козя 
стена" - Балкана; 4. Заслонъ „Рибнитъ 
езера" - Рила; 5. Хижа „Папазъ-гьолъ" 
- Пиринъ; 6. Хижа „Тиха Бистрица" -
Рила; 7. Хижа „Бъндерица" (нова) -
Пиринъ; 8. Заслонъ „Юмрукчалъ" (се
верна страна - Мариния изворъ) 
Балкана; 9. Заслонъ „Кобилино брани
ще" - Рила; 10. Заслонъ „Ибъръ" -
Рила и 11. Заслонъ „Сюткя" - Родо
питt. Хижата въ Тиха Бистрица ще бж
де общосъюзна и ще се строи по слу
чай 40-годишния юбилей на Съюза, ка
то съборътъ приема предложениет? тя 
да бжде кръстена на името на покоиния 

голъмъ съюзенъ деецъ Крумъ Дрончи
ловъ. 

Т. Тодоропъ (Ц. Н-во) дава д~кладъ 
по съюзната маркировка, въ които се 

предвижда планъ за общото маркиране 
на българскитt. планини по етапно и 

следъ осигуряването на сръдствата а 
техническото му провеждане. 

Съборътъ приема докладнтt по хи
ж~>строителната програма и по марки

р,овката. 

Бюджетътъ за годината 1938 се до-

кладва отъ члена на комисията г. Дянко 
Чолаковъ. Съборътъ приема предлага
ния отъ комисията бюджетъ, възлизащъ 
на общата сума 430 хил. лева приходъ 
н толкова разходъ. 

Г. Шивачевъ (Пловдивъ) чете резо
люцията по дейностьта на Съюза: 
Резолюция по дейностыа на Съюза. 
ХХХ. редовенъ съюзенъ съборъ, въ 

заседанията си на 25 и 26 юлай 1937 год. 
като резгледа обстойно отчета на Ц. Н„ 
прецени дейность'тз на Съюза и клоно
ветъ и изслуша разискванията на уча
стващитъ, намира: 

J. Че презъ изтеклата година БТС е 
отбелязалъ заздравяване на досегашно
т,о си положение и единъ всеобщъ по
демъ при основаване на нови клонове и 

увеличение броя на съюзнитъ членове, 
2. Че въ финансово о'тношение кл,о

новетt еж проявили по-голt.ма акурат
ность въ отчитането предъ ЦН и благо
дарение на тъзи тtхни усилия, броятъ 
на неотчетенитъ членове за първи пжть 
тази година е значително намалtлъ, 

3. Че хижестроителното дъло и тази 
година е отбелязало значителни успъхи 
съ постройката новитъ хижи при вр. 
Мургашъ (Ст. Планина), хижа „Студе
нецъ, подъ вр. Караманджа и хи;!<ата 
подъ вр. Переликъ. хижа „Руенъ въ 
Р,одопитъ, хижа „Князъ Симеонъ" на 
бръга на Черно море и заслона Юмрук
чалъ;· а въ строежъ хижитъ Рай -подъ 
Юмрука, Пороя uодъ Кома, ~акто и 
новоизграждане на хижа „Узана , 

4. Че по отношение на маркировка
та еж направени необходимитt. проуч
вания и че се е подготвило нейното 
провеждане, 

5 Че по спалното дъло тръбва да се 
отбележи единъ упадъкъ поради слаба
та подкрепа отъ училищната власть, " 

6. Че списанието „Български туристъ 
е отбелязало значителенъ напредъкъ 

въ техника и списване, но че може да 

се пожелае да се разшири кржга на съ

тру дницитt. и темитt, 
8. Че еж били подържани добри от

ношения съ официалнитъ власти, но е 
жела'телно е, тъ да проявятъ още по
добъръ усетъ къмъ въпроситt, които 
чакатъ своето уреждане; БТС се радва 
на мъроприятията на Министерството 
на Земедълието по защнта на родната 

природа и запазване на горитъ.; че е бла, 
годарно на Министерството на финан
ситъ за уреждане въпроса за акциза на 
хижиn, че е доволно отъ проявения 

интересъ и подкрепа отъ Министерство
то на Просвътата, 

9. Че отношенията съ сроднитi; ор
ганизации еж ,отлични, поздравлява 

ЮТС за тъхното голt.мо тържество въ 
Казанлъкъ, радва се на тъснитi; връзки 
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съ братскитъ организации, Български 
Алпийски клубъ и Бълr. Ски-съюзъ, 

РЕШИ: 

1. Да се продължи организационната 
дейность всръдъ клоноветъ и се проя
вятъ максимални усилия за създаване 

нови стабилни клонове; да се увеличатъ 
съюзнитъ членове, 

2. Да се продължи досегашната дей
нссть за акуратно отчитане на клоно

ветъ предъ ЦН и се сведе броя на не
отчетенитъ членове до минимумъ, 

3. Да се продължи хижестр. дъло 
вече по приетия отъ събора планъ за 
с1росжъ, 

4. Да се отпочне още тази година 
маркировката; да се нзправятъ про

учвания за пълно уреждане на спалното 

дъло у насъ съ съдействие на Мини
стерството на Просвътата, 

5. Да се засили просвътната дей
ность; да се приложатъ широки мърки 
за привличане въ нашитъ редове с·тоя
щитъ за сега вънъ отъ организацията 
неорганизирани туристи, 

6. Да се продължатъ добритъ отно
шения съ близки организации, а специ
ално съ ЮТС да се работи въ духа на 
пожеланията по т. 6 отъ резолюцията 
на събооа въ Лli'iджене. Натоварва се 
ЦН да ~родължи разговоритъ съ Ал
пийския клубъ и намъри организацион
ната формула за тъхното приобщаване 
къмъ съюзното дъло. 

7. Да се направятъ усилия за още 
по-широко разпространение на списание

то „Български туристь", нъщо което 
ще позволи въ последствие намаление 

на абонамента му, да се влъзе въ връз
ка съ Читалищния съюзъ, учителскитъ 
библиотеки и др. за разпространението 

му въ тъхнитъ сръди, 
R. ЦН да направи настоятелни по

стжпки предъ Министерството на Про
свътата за окончателно уреждане на 

неуреденитъ въпроси, като се насrои да 
се с1,здаде специаленъ законъ за тури

зъмъ, съгласно гласуваната отд·влна ре
золюция. Горепрочетената резюлюци::~ 

се приема отъ събора безъ из.wънения. 
Д-ръ Б. К,овачевски докладва проек

та за законъ за туризма, въ връзка съ 

което съборътъ дава мандатъ на Ц. 
Н-во да действа за изготвянето на този 

законъ. 

Резолюция по закона за туризма 

Въ своето 40 год. сжщесrвуване 
БТС е развилъ една широка културно

просвътна дейность, чрезъ която е раз
простра!!ИЛЪ познания за бългэрскитъ 
з~ми. тъхнитъ исторически и природни 

забележителности; утвърдилъ е тури

стическата идея и е създалъ р ·~дица 
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удобства за излетувзне на организира
нитъ и неорганизирани туристи, 44 ту
ристически хижи и заслони, 10 туристи

чески дома, маркиралъ е пжтища. уре

дилъ спални и организиралъ планинска
та спасителна служба; чрезъ тази дей
ность Съюзътъ особено много е дС'
принесълъ за културното издигане на 

подрастващата българска младежь, ед
на дейность, която иде да подпомогне 
по единъ Сli'iщественъ начинъ задачитъ 
на дъожавата. 

Това културно ДЪЛО е било различно 
преценявано презъ разнитъ времена 

отъ ржководителитъ на държавата . Из
общо взето, туристическата дейность е 
имала признаниетQ на държавнитъ фак

тори. Но все пакъ, редица сжществени 
въпроси не еж получили своето задо

воляващо, камо ли пълно разрешение. 

Собственостьта на туристическитъ хи 
#И, въпръки закона за физическото въз 
пит:шие, не е уредена; намалението по 

желъзницитъ е нищожно въ сравнение 
съ даванитъ общи намаления Въпроса 
за туристическитъ спални - така добре 
уреденъ другаде и давашъ възможность 

за у.1есненне при пжтуване на учащитъ 
се стои години неуреденъ; поради JШП

са на сръдства въпроса за маркировка
та на п .1анинскитъ пжтищз · за лъте и зи
~1е - за да се избъгнатъ жертвтъ на бt 
.1ата смърть - стои още въ :т::щия на 

проучвания. Една туристическа сбирка 
съ ценни снимки е крайно време да се 
създаде. Друга отъ диапозитиви на при
роднитъ хубости е необходимъ инвен
таръ на развитото туристическо дъло. 

Години наредъ туристическитъ ор
r·r, fшзации не еж получавали наравно съ 

другитъ •организации съответнитъ на 
тъхн2та дейность помощи, които едю'
с:твено при нашитъ организации отн 
ватъ не за консумативни нужди, а из

ключително за материално строителство. 

Като се вземе предвидъ и специал

ния характеръ на туристическата :::>рга

ннзация, която не може да се подреди 

до организациитъ за физическо възпита
ние, ще се разбере небходимостьта отъ 
единъ специаленъ законъ за туризма, 

който да уреди по единъ изчерпателенъ 

начинъ всички открити въпроси на ту 

ристическото дъло. Ето защо ХХХ - я съ
юзенъ съборъ 

реши: 

Натоварва ЦН да направи надлежни
т·Ь постli'iпки предъ съответнитъ власти 
за издав::нrето на специаленъ законъ за 
туризма, който да уреди изчерпателно 

всички належащи въпроси на туристи

ч, скота дъло въ страната. 
По предложение на сжщия доклад

чикъ се приема по принципъ предложе 

нието за постройка на Съюзенъ домъ 



въ София, за който се избира следния 
комитетъ: Иванъ Раевъ. председате,1ь на 
Съюза, Д. Кокошковъ, председатель на 
~лона въ Самоковъ, Ц. Гергановъ, uред-
1:едатель па клона въ Търново, арх. Г. 
Скордевъ, Илия Мандевъ - отъ Сто
личната община, П. Хаджиевъ - секре
тарь на комите·та и по единъ представи-
1 Е-ль на софийскитt клонове - П. Ке
бърдле отъ „Алеко", Н. Николовъ отъ 
„Планинецъ" и инж. Л. Дрямовъ отъ 
,,Еделвайсъ". 
За мtсто на следващия съборъ се 

правятъ предложения: Асtновградъ, Лу 
ковитъ и Ломъ. Следъ оживено гласува
не се получава болшинство ::ia Асtнов
градъ, гдето ще се състои събора презъ 
1938 година. 

За произвеждане избора на членове 
на съюзната управа се избира комисия 
въ съставъ: арх. Дограмаджиевъ (Вра
ца), Д. Каракашевъ (Плtвенъ), и П. Кс
бърдле (София). 

Преди произвеждане на избора под
nредседательтъ на събора г. Иванъ Зла
т~:ревъ закрива с;,;,;щия съ подохдящо 

слово, следъ което въ салона еква „Бал
кани, вдигайте се!", подето отъ всички 
делегати и изслушано на кракъ. 

Комисията по произвеждане избора 
въ протокола си отъ с;,;,;щия день обявя
ва следния резултатъ: 

Гласували всичко 126 души; редовни 
бюлетини с;,;,;що 126. 

' 

За избрани се провъзгласяватъ полу
чилитt най-много гласове, а именно: 

За Централно Настоятелство: 

Д-ръ Божко Ковачевски 126 гласа, 
Димитъръ Кокошковъ 103 гласа, 
Петъръ Хаджиевъ 99 гласа, 

инж. Б. Стоиловъ 9R гласа. 
Стефанъ Поповъ 95 гласа, 
Вf!снлъ Радевъ 91 гJiасъ. 

Подr ласници: 

Георги Драгоевъ 99 гласа, 
Тотю Брънековъ 90 гласа, 
Д-ръ Боянъ х. Стамовъ 79 глас.а. 

Съюзната контрол. комисия въ съставъ: 
Нванъ Ламбовъ, 
Константигrъ Петковъ, 
Иванъ ЧоJiаковъ, и 
ПодrJiасници: 
Любенъ Тодориновъ и 
Петъръ попъ йордановъ , 

биватъ избрани единодушно, съ пъJIНИЯ 
сборъ на гласоветt. 

Съ това ХХХ-ятъ редовенъ съборъ 
з2върши своята работа, и делегатитъ, 
следъ като направиха обща снимка, за
минаха веднага по излети въ Балкана. 

Въ о:встояние на нtколко часа Се
влиево · доби отново своя обикновенъ 
видъ, обогатено съ спомена за състоя
JIИЯ се съборъ на българскитъ туристи 
и тt. отнесли отъ него незабравимото 
впечатление отъ уредбата, резултатитt. 
и духа на събора. 

Въ времето отъ 20 юлий - 4 августъ т. г. въ една отъ хижигt Му

сала, Мальовица или Бъндерица е забравенъ освi,тенъ вече филмъ „f\гфа

изохромъ" 6Х9. 
Филмътъ е на австрийския алпинистъ г. Сепъ ВалХеръ, гостъ на Съюза. 

и понеже сжщиятъ има нужда отъ него, за да може да държи презъ .зимата 

сказки за българскитi, планини, умолява се лицето, което го е намi,рило или 

знае нi,що за него, да съобщи въ канцеларията на Съюза . Царица Йоанна, 18. 

СЪЮЗНИЯТЪ КАЛЕНДАРЪ 
ЗА 1938 ГОДИНА е подъ печатъ и ще излtзе презъ м. 

октомврий. Художествено издание С'Ь отбрани снимки 

и картини. Пор.жчкитt да се отправятъ до Централното 

Настоятелство на Съюза най-късно до края на септемврий. 
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Л1НОТО 1937 Г. 

ДОМЪТЪ ВЪ ДУПНИЦА 
Строениятъ отъ нtколко години тури

стически домъ на другаритt отъ Дуп

ница презъ настоящата година бt окон
чателно привършенъ и въ началото на 

л·втото осветенъ. 
На 6 юний т. г. клонътъ „Рилски езе

ра" бt, поканнлъ на тържественото осве
щзв2не всички клонове, отъ които голъ
ма чзсть отъ югоизточна България се 
бъха отзовали на поканата. Въ деня на 
оrвещзването въ Дупница се бt събрало 
rолъмо множество туристи, което прида
ваше на очаквано'то тържество особено 
внушителенъ характеръ. Отъ Кюстен
дилъ бъха дошли повече отъ 60 души 
ш, чело съ председателя Ас. Икономовъ. 
толкова голtма б·в групата и на само
ковскня клонъ, 25 души бъха пристиг
нали отъ ны::ооснования презъ годината 

клонъ въ Бобовъ-долъ, а клоноветъ отъ 
С о фия, Пазарджикъ и Перникъ бtха 
представени съ по-малки групи. Вечерь
та преди освещаването бt уредена Але
кова вечерь, посетена много добре отъ 
гоститt и дупнишкото гражданство и 
образуваща 'една праздничн:а у;вер,тюр~ 
на недtшюто тържество. 

На сутрюrьта, около новата сграда на 
дома, бъха заели мtста всички офици
r1лни лица, гоститt и неочаквано голtмо 
множество граждани. Следъ отслужения 
осветителенъ молебенъ, епископъ Кирилъ 
/(ържа прочувствено сл,ово за българския 
туризъмъ, последвано отъ речьта на 

председателя на мtст-ния клонъ д-ръ 
Лобутовъ, кмета на града, предста,витею1 
на М. Н. П. г. Б. Иордановъ, представи
теля на Ц . . Н-во г. Т. Тодоровъ. пред
ставителитt на клоноветt и др. 

СlriщЙя . день въ г.рада се отпраздну
ва и петнадесетгодишнината отъ постро

яването на' първата туристка · хижа въ 

България, хижа „Скакавица" (тържес'тво-
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то въ планината по тоя случай стана на 

8 августъ, за което бt устроенъ голtмъ 
излетъ отъ Дупница, на който присжт
ствуваха и много туристи отъ другитt 

клонове), а вечерьта на 6 юний дупниш
киятъ КJюнъ даде банкетъ на своитъ го
с1и, на който отново бъха държани ре
чи за българския туризъмъ и отъ г. на
чг.лника на гарнизона и др. На банкета 

11РИСifiтсвуваше и г-жа Додnва. съпруга
та на основателя на клона и първия ту

ристъ въ Дупница, незабравимия поче
тенъ членъ покой1111я г. Додовъ. 

Така съ едно достойно тържес·тво 
дупнишкитt другари осветиха своя ве
J!Ичественъ домъ. 

КЛОНОВИ ПРАЗДНЕНСТВА 

На 12 юлий варненскиятъ клонъ 
,,Родни балкани" отпрузднува тържестве
Ео !О-годишнината отъ своето основа
ване. По този случай въ Варна бъ уре
дено съответно туристско тържество, на 

ко,ето присifiтстваха и много · гос ги отъ 

с.ъседнитъ клонове, презъ цълия день 
бtха уреждани излети до хижата на кло
на по море и сухо. По този случай кло
нъ тъ издаде специаленъ възпоменателенъ 

сборпикъ, въ който е чествано дtлото и 
Т!!орчеството на членоветf. отъ клона 
.. Родни балкани". 

На 18 юлий Кюстендилскиятъ клонъ 
отпразднува съ подобаващо тържество 
праздника на Осогово, който е станалъ 
вече общенародна традиция за този край. 
При стечение на хиляденъ народъ отъ 
околнитt селища, на множество гости 
отъ клона и туристи отъ околнитt гра
дове, въ присifiтствието на официалнитъ 
е'ПЩа отъ града е билъ отслуженъ моJiе
бенъ на хижа „Осогово". следъ което из
,1rтници·тt до вечерьта c.v, прек'!р:ми въ 
народни игри и туристски веселия. 

На 15 августъ бtха отпразднувани 
ПЛ3НИНСКИТ'Б праздници ВЪ . Рила И Пи
ринъ. 

Въ хижа „Мусала" на този день бtха 
събрани съ сто·тици гости - поклонници 
на великата Рила отъ Самоковъ и дру
гитt градове. Безъ никаква официална 
часть всички туристи се изкачиха на вър

ха и прекараха праздника на Рила въ ту
ристски веселия и игри. 

Въ Банско бt уреденъ праздника на 
Пирuнъ, който изведе голtма часть отъ 
гражданс'твото въ мъстностьта „Борова 
щш2да" въ политъ на планината, к;у;дето 
съ Cifiщaтa планинска _ скромность и не

прину деность · бt отпразднуванъ деньтъ 
на Пиринъ. И тука множество гости и 
туристи сподълиха почитьта си къмъ ле
гендарната планина. 



ХИЖАТА НА ЧЕПЕЛАРЦИ 
На 1 августъ т. г. стана тържествено

то откриване на новопостроената хижа 

,,Студенецъ" подъ връхъ Караманджа. 
На височина 1680 м. другаритi; отъ мла
дия клонъ въ Чепеларе поставиха още 
единъ паметникъ на .обичьта къмъ род
ната природа, една особено ценна при
добивка въ южния край на родопската 
красавица. Това бъ достатъченъ поводъ 
въ деня на тържеството да се събератъ 
тамъ голъмъ брой туристи, цълото граж
данство на Чепеларе и околнитъ селища. 
Освещаването стана въ присжтствиетu 
на повече отъ 400 гости съответния во
досветъ и народни весел'ия. Отъ страна 
на Ц. Н-во на съюза присжтствува съ
юзния архитектъ r. Г. Скордевъ. 

Хижата отстои на около два часа раз
стояние отъ Чепеларе, половинъ часъ отъ 
мъстностьта Пампорово, обзаведена е 
добре и има постояненъ пазачъ. Главень 
излетенъ обектъ е върха Караманджа. 

Съ построяването на тази хижа дру-
• гаритi; 01 ъ Чепеларе дадоха единъ до
стоенъ примi;ръ на смислена и резултат
на туристскз дейность, като заслуж,1ха 

блаrодарностьта и поздравленията на 
всички по-възрастни клонове и дРуrари. 

ТРАДИЦИОННИЯТЪ ИЗЛЕТЪ 
ДО ЧЕРНИ-ВРЪХЪ 

Всъка година па 28 августъ, Св. Бо
городица, соф. клонъ „Алеко" урежда, 
въ паметь на туристическия патронъ 

Алеко КоР.стзнтиновъ, традициониятъ 
Излетъ до Черни-връхъ, Витоша. Тоя 
день се е превърнзлъ вече въ общъ 
праздникъ на орrанизирннитi; туристи 
въ София, затова тая година излетъТ"_, 
- по починъ на „Алеко" - бi; уреденъ 
съвмъстно съ клоноветi; на БТС и ЮТС 
въ София и Комитета „Хижа-наблюда
телница Черни-връхъ". Клоноветi; ,,Але
ко". ,,Еделвайсъ" и „Планинецъ" отъ Б. 
Т. С. и „Витоша" и „Момина скала" отъ 
ЮТС проявиха туристическа солидар
ность и се отказаха отъ даренията. кои

то се събиратъ на тоя праздникъ, въ 
пол.за на наблюдателница Чер~ш-връхъ. 

Ветераниr\; Ив. Ламбовъ, Хр. '· Костовъ 
и Тр. Траяновъ на Черни-връхъ. 

Вечерьта срещу Св. Богородица на 
Витоша пламнаха огньове по Каменъ
дtлъ, Голия връхъ, Кикишъ и др. Изле
тътъ се уреди на свободни групи. Сту
деното време възпре софиянци да из
.1tзатъ масово, както друга година, но 
все пакъ 1500 души туристи и любите
.~и на природата отъ София, Перникъ и 
Княжево се събраха на Витошкия пър
венецъ, кждето се отслужи панихида зJ 

Алеко отъ Г. Стефановъ, който произ
несе подходяще слово. Говориха за Ща
стливеца, историческия излетъ въ 1895 
r. и българския туризъмъ r. Иванъ Хр. 
Ламбовъ отъ името на Ц-ното н-во на 
о Т. С. и Г. Клисаровъ о·тъ името на 
клона „Алеко" и комитета по организи
рането на излета. Главатари на върха 
бъха турнстическиятъ ветеранъ г. Хри
стовъ и Атанасъ ЯJiковъ. 

Наученъ излетъ изъ Витоша 
Следъ обичайния излетъ до Черни

връхъ на 28 августъ т. r.. членове отъ 
настоятелството на „Алеко" предприеха 
наученъ излетъ изъ околнитъ върхове 
Ръзньоветъ. Скопарника и Гш1ъмия Ку
пенъ. На седловината между Купена и 
Скопарника, на около 2100 м. височина, 
c;i, намърени развалини на стара по
стройка, градена не съ мъстенъ матери
а.7!ъ, а съ тухли и хоросанъ. Тия инте
ресни останки отъ миналото сж откри

ти по една куриозна случайность отъ 
алековеца Лазаръ Николовъ. Развалини
тъ, вече покрити съ смрика и трева, ед

ва моrатъ да се забележатъ отъ 10 м. 
разстояние. Личатъ изкопи, навi;,рно отъ 
иманяри, които постоянно сноватъ по 

стария Шi'iТЬ между Бистрица и Ярлово. 
Нъколко тухли сж донесени въ хижа 

„Алеко". Настоятелството на клона ще 
възложи на специалисти, членове на 

д-вото, да проучатъ произхода ·на раз·

F3Л11нитi;. 
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д~лото НА БАНСКО 

Легендарниятъ Пиринъ, поради осо
бената си красота, която крие въ себе 
<'И, привлича всъка година все повече и 
повече туристи. Построената презъ 1937 
година туристическа хижа въ долината 

на Демяница, още на третата година отъ 
довършването и, се оказа тъсна да прию
ти множеството поклонници на приказ

ната планина. Настоятелството бъ прину
дено и то замисли за разширението на . 
хижата. За тази цель то направи едн;} 
самостоятелна постройка, близо до ста
рата хижа. върху площь 19.2 кв. м., ед· 
ноетажна, която още миналата година бъ 
използувана отъ туриститъ, а тази годи
на окончателно завършена (Вижъ сним
ката). Тя дава подслонъ на 10---11 души. 

Независимо отъ ·това, тази година 
настоятелството направи нова пристрой

ка къмъ старата хижа отъ 20 кв. м., ед
ноетажна, за складъ на съестни продук

ти, като стаята, ангажирана до сега за 

тази цель, се освобождава и ще послужи 
за спалня. Тази пристройка, заедно съ 
новопостроената кухня, ще могатъ за въ 

бждеще при нужда, да се разширятъ, 
1,ато надъ тъхъ се издигне втори етажъ 
съ две спални за 14 души. Съ направе
нитъ до сега разширения и подобрения 
на хижа „Демяница", тя може да подсло
ни 50- 60 души. 

Хижа „Бъндерица" СiБЩО е недоста
тъчна да даде подслонъ на всички тури 

сти. Тамъ дружеството отъ 3--4 години 
е построило въ двора на хижата навесъ 

за 24 души, койт() т:1з,1 rо;(ина пr.крих

ме съ керемиди. Клонътъ ни възнамъ
т,ява да строи нова хижа въ долината на 

Бъндерица, въ м ·встно::тr,та „Изгоръла
та бачия", при елтепската вода, на 1950 
метра височина, отстояща на подовннъ 

часъ отъ сегашната хижа и ще носи име

то „Елъ-тепе". За тази цель клонътъ ни 
събира сръдства, като се надъва, че и 
сыозътъ и неговитъ клонове ще го под

крепятъ въ усилията да построи една 

хижа, която да задоволи нарастналитъ 
нужди въ тази часть на планината. 

Дружеството ни, па и всички туристи, 
чувствуваха нужда отъ едв:1 по-удобна 
пжтека, която да свързва хиж.1 ,.Бъндери
ца" съ хижа „Демяница" презъ Василаш
китъ езера. Въ извънредното общо съ
брание, състояло се презъ миналия ме

с е цъ, клонътъ ни реши да се прокара 

такава пжтека. като за цельта гласува да 

Най-горе: Пристройка къмъ х. Демяни
ц ~ . Следв:пъ: Лагерътъ на работ!iЗТЭ 
група по пжтеката Бъндерица-Васнлакъ 
па 2328 м., новата пжтека презъ 1 одо
рш1ъ вр. - 2696 м. и първиятъ „това
ренъ влакъ" минава по новата п;у;тека. 



се изразходватъ 3000 лева · ,тъ кае.па на 
дружеството и да се организира 5-дне

венъ трудовъ излетъ. Излета се състоя 
отъ 2 до т. 22 м., и заедно съ наетитъ 
работници, пжтеката се прокара подъ 
ржководството на председателя на дру

жеството. Тя свързва хижитъ презъ 
„Изгорълата бачия", Равнако, ми н а в а 
край Бъндеришкото рибно езеро, Жабеш
кото и Дългото езера, прави 28 завои по 
гърба на М Тодоринъ връ"Хь, изюrза 
надъ Премката на 2575 м. и п•J хоризон
тала пресича Малка Т од о р к а (Вижъ 
снимката) и излиза при горното Тодори
но езеро (2540 м. Отъ тукъ по вс,до
сливната линия, безъ пжтека, но марки
рано и накопано на много мъста, се сли
за при второто Василашко езеро, после 
при Рибното езеро и долината на Демя 
ница. Изработени еж около 2000 м. нова 
пжтека и е поправена около 500 м . ста 
ра пжтека. Тази пжтека е удобна и за то
варенъ добитъкъ (мулета и магарета) съ 
'товаръ до 4() кгр. Разстояниет,) r,тъ tд
ната до другата хижа по нея се взима 

Хижа „Князъ 1,имеонъ Търновскlfi'' 

На 5 септемврий т. г. стана тържес':'
веното освещаване на построената отъ 

варнепскитъ клонове „Девненски извQ
ри" на Б. Т. С. и „Орлови гнъзда" на 
Ю. Т. С. хижа въ мъстностьта „Аладжа 
ыонастиръ". 

На това ръдко хубаво тържество се 
бъха стекли неочаквано много туристи 
и гости. Следъ отслужване на молебена 
отъ епископъ Андрей и освещаването 
на хижата лентата и бъ отр·tзана отъ г. 
Мумджиевъ ка·то представитель на Н. В. 
Царя, който кръсти хижата на името 
на Н. В. Престолонаследника Князъ Си
меонъ Търновски. Следъ това произне
соха речи г. г. Ив. Ханджиевъ, предсе
датель на „Девненски извори", Б. Казан
.~иевъ, Шуменски областсенъ директоръ, 
Ст. Поповъ представнтель на Б. Т. С. 
11 др. 

Осветена и открита бъ и паметната 
плоча, поосветена на Добруджа, при 
който случай декламацията на една юно
ша-турис·тка разплака всички присжст

ващи. 

Следъ официалната часть на търже
ството бъ сложена закуска на официаJ1-
нитъ гости, около която трапеза по-къс 

но се събраха всички туристи и гости. И 
това даде поводъ отново да се говори 

за значението и задачитъ на българския 
туризмъ. 

Хубавото време изнев·hри следъ за
почване вече на туристическтt. веселия, 
но това не попречи освещаването на 

тази хижа да остане едно наистина не-

срj,дно за 4 и половина часа . 
Тази пжтека днва възможность на ту

риста, изкачиJ1ъ се на 2575 м. продължи
телно да се любува на непристжпнитt. 
Стражи, Каймакъ-чалъ, Мангъръ-тепе, 
Пирамидалния Газей, острия Джангалъ, 
гърбавия Момиkъ-дворъ, Кралевъ-дворъ 
гордия Каменица, Типица, Бъндеришкия 
чукаръ, Дончовитt. караули, Муратовъ 
връхъ и на 12----13 кристални езера въ 
които се оглеждатъ скалиститt. върхове 
на съседнитъ циркуси. Достигналъ до То
доринитъ езера, туристъ·тъ може да въз 
лt.зе на Тодоринъ връхъ (2755 м.) само 
за половинъ часъ и отъ тамъ да се опи· 

ва отъ чара на планинска красота и да 

види вълшебни панорами, що се откри
ватъ отъ този центрленъ пирински 

върхъ. 

За подобрение на спалнитt., настоя
телството закупи тази година 15 пружи 
нени легла комплектъ и обзавrде още ед
на спалня въ училището. Сега спалнитt. 
могатъ да дадатъ подслонъ на 55-60 
души. 

Горе: Хижата въ деня на освещаването. 
Долу: Преде. на „Дев. извори" г. Хан

джиевъ говори. 

зt•бравимо тържество. 
Варпенц11, впрочемъ, могатъ да б;;,;

датъ горди съ прекрасната, окончател

но з~вършена и уредена хижа. 
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СЪЮЗЕНЪ ЖИВОТЪ 

Новата съюзна управа 
Въ първото заседание отъ 11 августъ 

т. г. новоизбраното Централно Н-во отъ 
събора въ Севлиево се конституира 
както следва: 

Председатель - Иванъ Раевъ, под
председатели - Димитъръ Кокошковъ 
и д-ръ Божко Ковачевски, секретаръ и 
редакторъ - Стефанъ Поповъ, касиеръ 
- Петъръ · Хаджиевъ и съветници: Киро 
Кировъ, Василъ Радевъ, арх. . Генчо 
Скордевъ, Георги Георгиевъ, инж. Бо
µисъ Стоиловъ, Миланъ Кузовъ и То
доръ Тодор.овъ. За подгласници оставатъ 
Георги Драгоевъ, Тотю Брънековъ и 
д-ръ Боянъ х. Стамовъ. 

Съюзната контролна комисия зан_а
предъ ще има съставъ.: председатель - 
Иванъ Ламбовъ, секретарь - Иванъ Чо
лаковъ и членъ - Косю Петковъ, а под
гласници Любенъ Тодориновъ и Петъръ 
п. йордановъ . 

Новото Централно настоятелство с 
разпратило първото си окржжно, въ ко

ето подканва клоноветъ къмъ още по
енергична дейность презъ настжпващата 
съюзна година. 

Нови клонове на съюза 

Процесътъ на организаuионното раз
растване на Съюза продължи и презъ 
лътния сезонъ. Въ разстояние на два Ме· 
сеца бtха основани два нови клона въ 
градоветъ Търювище (,,Орловецъ") и 
Кърджалц (,,Арда") 'и възобновени други 
два клона въ Сопотъ (,,Иванъ Вазовъ") 
и Пирдопъ (,,Косица"). Първитъ три 6-13-
ха направо приети отъ събора въ Се
влиево, а последния бt, приетъ за клонъ 
отъ Ц. Н-во на съюза съ протоколъ № 1 
отъ 11 августъ. 

На новитt, съра·тници въ полето на 
родния туризъмъ пожелаваме успъхъ и 
пvлзотворна дейность. 

За акциза върху ХИ>!(ит1, 

Една седмица преди събора, съ ок
ржжно № 8 отъ 15 юлий т. г. Ц. Н-во 
можа да съобщи на клоноветъ радостна
та весть че съгласно печатания въ брой 
144 отъ '7 юлий на „Държавенъ вест
никъ" законъ-наредба за допълнение на• 
редба-за~юнъ, 30/о акциз1, върху новопо
строенитi, хижи и домове следъ 1. 1, 1933 
rод. и занапредъ се отм1шява. 

Ц. Н-во, обаче обръща вниманието се-
1'а на клоноветъ върху обст,оятелство·то, 
че всички хижи и домове, гдето се 

подържатъ постоянни и сезонни бюфети 
за чай, кафе и пр. - съгласно допълне
нието къмъ п. 12 таблица Х на сжщата 
допълнителна наредба-законъ - тръбва 
да се снабдятъ съ патентъ за тъхната 
продажба, който съгласно закона е 400/о 
отъ годишния или възлиза на лева 30 -
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който патентъ дава право на продажба 
за цt,лата година. Ц. Н-во подканва да 
се пла·ти този малъкъ патентъ, за да се 
избъгнзтъ неприятноститъ съ акцизнитъ 
sласти. · 

Гости на съюза 

Презъ месецъ августъ т. г. гости · на 
Съюза бъха две групи чужди туристи. 
nсъка отъ които връщаше официално 
носещението на българскитt, туристи въ 
т-Ьхнитt, планини. 

На 7 августъ вечерьта отъ Букурещъ 
пристигна групата отъ 8 души членове 
на Седмоградския Карпатски съюзъ подъ 
водителство·то на г. Вернеръ Фойрихъ . 
Следъ двудневенъ престой въ столицата 
групата предприе излетъ въ българскитъ 

планини съ маршрутъ: Самоковъ ·- Му
сала - Говедарци - връхъ Мальовица 
- Рилски монастиръ - Банско - Бън
дерица - Елъ Тепе - Дамяница ~ езе
рата - обратно Банско - Пловдивъ -
Казанлъкъ - Шипка - Габрово - Тър- . 
ново - Русе. Групата бt, насъкжде по
срещната оъ съюзнитъ клонове другар
ски, за което на това мi3сто Ц, Н-во имъ 
изказва своята блаrодарность. Въ София 
LI,. Н-во даде на гоститt, вечеря, на к-ой
то отъ името на Съюза ги приветствува 
председателя r. Иванъ Раевъ, а му отго
вори секретарьтъ на Букурещкия клонъ 
r. М. Лангъ. Съ това гостуване вече се 
навършватъ 10 години отъ приятелскитъ 
отношения между българскитt. туристи 
н Седмоградския Карпатски съюзъ. 

Втората група туристи бъха 9 души 
членове на разни секции на Хърватското 
планинарско дружество въ Заг,ребъ, кои
то пристигнаха на 8 авгус·тъ подъ вода
чеството на г. инж. Златко Затлеръ. 
Следъ двудневенъ . престой въ София, 
гдето на специалния объдъ бъха C?fiЩO 
поздравени -отъ Ц. Н.-во, rоститъ сжщо се 
разпръснаха за излети изъ българскитъ 
планини Рила и Пиринъ. 

Водачътъ на хърватската група под
несе на съюзния председатель специална 

значка, което хърва1ското планинско д-во 

подарява на нашия съюзъ. 

Отдi3ленъ гостъ бt, члена на виенска
та секция о·тъ Алпенферайна г. Сепъ 
Валхеръ, който сжщо предприе излет 
изъ нашитt, планини. 

-~ Членътъ на Ц. Н. г. Г. Георгиевъ е 
изработилъ и подарилъ на Съюза една 
карта на Циркуса Папазъ-гьолъ въ Пи
ринъ, въ мащабъ 1 :7.000. Тази карта е 
изработена за първи пжть по фо'тог.ра
метриченъ способъ и е едно ново по
стижение на българската планинарска 
наука. Ц. Н-во е приело съ благодар
ность този хубавъ да.рь. 



клоновъ животъ 

Софийски клонъ „Алеко Константиновъ" 
Организиране на секции 

За да може да се приобщи по-голt
мо мнозинство отъ софийското чиновни
Чf.СТВО къмъ БТС. Н·ВОТО на клона при
СТi'iШИ къмъ организиране на секции, въ 

ко11то се записватъ масово членове. До 

сега еж организирани дейни секции при 

Главната дирекция на статистиката 
Бълг. Земл. и Кооп. банка, Народни'я 
театъръ и Погасителната каса. Секциитt 
развиватъ оживtна излетна и организа
ционна дейность. 

Чествуаввне комитета по залесяването 

Въ честь на комитета по залесяване
то, уреде~:ъ при клона „Алеко" въ 1925 
г. (Владимиръ Христовъ, Димитъръ 
Тошковъ, Павелъ Кебърле и Атансъ Ги
невъ) на 9. IV. т. г. бt уредена другар 
ска туристическа среща въ ресторантъ 

.,,Чучура". Говориха за заслугитt на ко-
митета г. г. д-ръ П. Пъевъ, Лаз. Н11ко-
• 1овъ и др. Чествуванитt, туристи разка
заха спомени за дейностыа на комите-
1 а, който е залесилъ въ околностьта на 
хижа „Алеко" 105.000 барчета, за които 
(Ж разходвани 90.000 л. 

Софийски клонъ „Планинецъ". Не
прекжснато клонътъ всъка година отбе
.7!язnа все нови и нови успъхи и се раз
раства. Амбицията на тазгодишното на
стоятелство е да допринесе всичко ка

квото може въ това отношение. Отрад
но е, че голъма група членове проявя
ватъ живъ интересъ къмъ дружестве

нитt, работи и подпомагатъ управь.тел
нитt. тъла въ всички провеждани отъ 
тъхъ инициативи. Факта, че на настоя
телстnенитъ заседания, които еж откри
ти за всички членове, присжтствувзтъ 

често по около 30 души, които съ го
товность се нагърбватъ да осжщестnятъ 
всtка задача на момента, е много на
с1: рдчителе~!Ъ-

Клонътъ е въ постоянна връзка съ 
Централното настоятелство и при различ
ни случаи е влизалъ въ такава съ мно

го отъ съюзнитъ клонове, както и съ 
редица сродни организации и учрежде

ния. Преса·тз е широко използвана, като 
еж правени редовно различни съобще
ния изъ живота на клона и устройвани
тt. изле·ти. Съ четирима представители 
к.~онътъ взе участJ:!е въ пролътната съ
юзна среща въ Фердинандъ, съ двама 
на Алековитъ тържества въ Татаръ-Па
зарджикъ, кждето бt, поднесенъ разко
шенъ възпоменателенъ вънецъ и съ пе
тv.ма делегати въ ХХХ редовенъ съ
боръ въ rp. Севлиево. 

Отпразднувана бъше седмицата на 
гората, като се разпространиха пропа-

гандни листчета .. Залесени еж около х11-
жата въ Витоша надъ 400 барчета, както 
и друга залесявания. Клонътъ живо е 
участ!зувалъ въ комитета за съвмъстна 
дейность на софийскитъ туристи. 

Всъки вторникъ и четвъртъкъ ве
черь въ дружествената канцелария ста

ватъ заседанията на стопанския коми

тетъ и настоятелството, както и отчита

нията на старитъ и нови членове, а с;;;
що и всички справки по излетитъ. Або
натитъ на Български туристъ еж 75 
броя на които не е увеличенъ поради 
изчерпване първитt, книжки на списа
~шето. Броятъ на редовно отчетенитt. 
членове достига 300 души. 

Агатиционната седмица отъ 23 до 30 
май даде много добри резултати. Запи
С:JНИ бъха 40 дУши нови чJiенове. Раз
пръснаха се въ голъмо количество аги
тационни материяJiи. Образувана бъ сек
ция ,Гължбецъ" въ с. Буново, която по· 
край своята туристическа дейность ще 
стопанисва хижа „ПJiанинецъ" по.:~.ъ в . 
,.Баба" въ Стара планина. Устроена бt, 
майска другарска среща въ ресторантъ 

,,Чамъ-Кория". Такива срещи се уреж
датъ често при отлично посещение и 

непринудено туристическо веселие. Ус
троиха се отлично посетени агитацион

ни излети до „Баба", ,,Комъ" и „Се
демтъхъ престола". 

Стопанскиятъ комитетъ полага грижи 
за постоянни подобрения на клоновитъ 
хижи въ Витоша и Стара ПJiанина. 

Изработена е програма за достжлни 
автомбилни излети изъ Стара ПJiанина, 
Сръдна гора и Рила. При кJiона се фор
мира главатарски съставъ. У строени еж 
многобройни излети изъ всички планини 
у насъ, които еж имали отлично посе

щение, а сжщо така и единъ задграни

ченъ изJiетъ, като еж посетени изложе-

Хижата подъ вр. Баба. 
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нията въ Парижъ и Дюселдорфъ и Cli'i 
предприети изкачвания въ Шварцвалдъ 
- Тиролскитt. алпи. 

Тържествено бt. отпразднуванъ на 
Св. Духъ патронния праздникъ на хи
жата въ Стара планина въ прис/i'iтствие
тона надъ 100 души планинци и гости, 

на които следъ водосвета бt. дадена ве
села трапеза. У строенъ бt. традицио · 
ненъ излетъ до Лакатникъ, който се сь
стоя при Kli'iпaнe въ Искъра, общи игри 
и веселие, като бt. посетена и разrледа!-lа 
ьъ продължение на 2 часа. Голt.мата пе
щера. 

Изъ живота на Б. Т. С. Варненски клонъ 
,,Девненски извори" 

На 31 май т. г. Варненскиятъ клонъ 
,,Девн~нски извори" е ималъ общо го
дишно събрание на което е избрано но
во настояелство въ съставъ: 

Председатель Иванъ Ханджиевъ. под
председатель Стефанъ Гецовъ, секретарь 
Коста Траяновъ, касиеръ Т,одоръ Дон
чевъ, домакинъ Иванъ Бъчваровъ и съ
ветници: йорданъ Панайотовъ и Найденъ 
Поповъ. 

Тази година клона е изнесълъ с1rи
тационната си седмица самостоятелно 

отъ 23 до 30 май т. г. Настоя·телството е 
из,'!t.зло съ специаленъ зовъ къмъ обще
ството като кани гражданството да се 

организира подъ знамето на Б Т. С. Отъ 
председателя на клона е изнесена радио

сказка. 

Презъ седмицата Cli'i направени ·три 
излета - два до хижата при Аладжа ма
н2rтиръ и третия въ източния Бапканъ, 
посетени отъ голt.мъ брой организирани 
туристи и гости. 

Настоятелството на дружеството въ 
заседанието си на 22 т. м. съ пълно еди
нодушие и пеописуемъ възторrъ реши 

да кръсти новата величествена туристи

ческа хижа въ мt.стностьта „Пещеренъ 
:Аладжа) Монастиръ" на име·то на бъл
гарския ПрестоJюнаследникъ Н. В. Князъ 
Симеонъ Търновски, като за цельта сво
евременно поиска разрешение отъ Дво
реца въ София. Разрешението своевре
менно бt. дадено. 

Въ Cli'iщoтo заседание се опредt..ш 
деньтъ 5 септемврий т. г., за освещаване 
на хижата. а за въ бli'iдеще, ако се раз
реши отъ Двореца да носи името на Пре
столонаследника, Неговия рожденъ день 
16 юлий да бli'iдe традицоненъ праздникъ 
на хижата. 

Пирдопс1ш клонъ „Косица" на 23 юлий 
1937 гад. има своето годишно събрание. 
При повишенъ интересъ и стечението на 
всички членове. старото настоя'телство 

даде своя отчетъ, който биде приетъ и 
настоятелството освободено отъ о·тго
ворность. 

Характерно и похвално е напълно за
вършеното начинание на старото наето-
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ятелство да построи въ околноститt. на 
града три чешми, едната отъ които, на
речена „Хаджиличовецъ" е построена съ 
срt.дства дадени отъ нашия именитъ съ
rраждынинъ и блаrодетель Алипия Г. 
Вл~йковъ (братъ на писа·теля). сега по
коиникъ, въ честь на голt.мия пирдопски 
благодетель х. Личо, който презъ роб
ството съ свои срt.дства е снабдилъ съ 
водопроводъ и чешми града. Другитt. две 
чешми Cli'i „Бt.лата чешма" и Братьовъ 
кладенецъ", построени съ срiдства на 
дружеството." ,,Бt.лата чешма" и „Ха 
джил_ичовецъ Cli'i масивни циментни по
строики/, представляващи доста голt.ми 
стаи, които да могатъ да служатъ за 
ПОДСJIОНЪ въ лошо време. 

Избрано бt. ново настояелство, кое
то се конституира както следва: пред
rедатель Ал. Пушкаровъ. подпредсещ, 
С11м. Савовъ, секр. свещ. П . .'Iисичковъ. 
к2сиеръ К Петровъ. домакинъ Г. Анге
лиевъ. зав. излетитъ и колекторъ фо
тографъ П. И. Цановъ, членове: Вас. 
Джамилевъ и Любенъ Гайдаровъ; про
вt.рителенъ съветъ: председ. Петко Ган
чевъ и членове: Асенъ Ивнновъ и Пе
търъ Л. Джуровъо. Почетенъ предсе
датель на клона ни е стария деятель въ 
областа на туризма дt.до Методий Стоя
новъ. 

Като първо и единодушно пожела
ние относно предстоящата дейность б-в 
ше възстановяване връзкитt. на друже

ството съ съюза, което пожелание ново
то настоятелство изпълни веднага. Пър

вата CTli'iПKa пъкъ на Cli'iЩOTO бt.ше ОТ· 

,1шчно организираното и изнесено гра

динско увеселение. Голt.мата градина 
на градското казино, великолепно и.l!ю

минирана и богато украсена съ зелени
на и картини съ туристически сюжети 

се оказа тt.сна, да побере масово стек~ 
литt. се гости на града туристи и граж
дани. 

Следъ изпълнението на Химна на 
Н. В. Царя и Марша на туриститt. отъ 
хора на дружеството подъ диригентство

то на д-ръ Ив. Калчевъ се извиха кръш
ни хора, които създадоха една интимна 

и прия'теJ1ска атмосфера между гости и 
туристи. 

Съюзниятъ праздникъ, съвпада съ 
мъстния традиционенъ праздникъ на 
старинната църква св. Илия - сега раз
валини - находяща се въ пазвитt. на 
Балкана. На св. Илия при църквата се 
стичатъ богомолци и туристи почти QТЪ 
ut,лата околия и по този начинъ де
ньтъ 2 августъ се е превърналъ въ день 
на Пирдопския Балканъ. въ който день 
~r.~ади и стари отиватъ въ очаровател

на·та М'ВСТНОСТЬ „Еленско" и въ П'ВСНИ, 
разходки и хора пр азднуватъ единъ го

л·вмъ праздникъ - Праздника на ш1а
нина,-а, 



Лtто на Белмекенъ Снимка Д-ръ Ил. Миновъ 



ИЗЪ РИЛА 

ОТЪ ЛЮБ. СТ АМБОЛСКИ 

Страхотенъ подоблаченъ святъ, rордъ 

и непристжпенъ ! Гранитенъ хаосъ отъ 

гиганти върхове и ледени бездни, цар

ство на облаци и ·орли, камененъ олтаръ 

на неземно вълшебство и въчно безмъл

вие, на мистика и откровение! Лазурна 

родина на нашит-в бrрни души, ние въ 

неутоJ1имо съзерцание жадуваме за твоя

та пречиста душа и неизбродни облачна 

св·втове ... 
Вървиме двама пригърбени подъ 'Геж

китъ раници. Да празднуваме Великдень 

горе и 10 дни да кръс·тосваме любимата 

планина - това не е малъкъ праздникъ. 

Нашит-в души тръпнатъ, нъкаюзи окова-

• ни криле се разтварятъ въ насъ и неу

държимо политатъ. Предвкусвайки пла

нинското щастие ние ликуваме въ коп

нежъ по бълитъ върхове 

Каменната пжтека ни извежда висо

ко срt.дъ боровата гора на Паничище. 

Ледоветъ на малкото езеро еж разбити, 

наоколо по зеления бръгъ еж поникнал~,, 

сини минзухари, лазурни като водитъ на 

езерото. Пролътьта съ топло ухание е 

пропълзъла по стръмната планинска Пi'i'i

reкa презъ Валявишкия лесъ, разбила 

окоаитъ на малкото горско езеро, набо

ла сини минзухари наоколо и спръла на 

отв1riднш1 бр·вгъ - отъ тамъ нагоре вла

дъе приказна зима. Навлизаме въ гора

та. Дърветата еж цъли отрупани съ 

снъгъ, отъ тъхъ въе леденъ мразъ. На

около е плаха тишина. Нашит-в желъзни 

стжпки кънтятъ като въ храмъ и съ

буждатъ бълия горски покой. Зеленитъ 

елхи протягатъ молящи ржце. Далеко 

нъкжде откъмъ Джерманската долина се 

носи ехото отъ зова на пролtтния вt

търъ, наблизо пtяп, отключенитв води 

на размразенъ ручей, между клонитt 

звучи плаха птича пt.сень. Гората се сеп

ва отъ далечното тътнещо ехо на побед

на, тържествена прелюдия . . . Бълата 

пжтека Лсi'iкатуши изъ сн·вжната гора, 

Н<'двисва надъ бурния водопадъ на 

Перущица, прекосва полянитъ на Гюн

дера и Зелениятъ преслапъ и следъ това 

въ стръмни зигзаги ни извежда въ при-

казната доJ1ина на Скакавица. Всичко на

около потъва въ мъгли 

Следъ миrъ ние стоимъ предъ Скака

вншката хижа посрещнати отъ силна вие

лица. Изъ долината вие леденъ въ

търъ, зеленитъ елхи треперятъ. Въ хи

жата - това първо завоевание на не

пристNiпния Рилски свtтъ отъ творчес

кия планинарски духъ, ни очакватъ нt

колко души туристи, дошли преди насъ. 

Навънъ снtгътъ продължава да вали. 

Вtтърътъ вие диво и яростно отъ къмъ 

водопада, свири съ злобни стенания въ 

стенитt на хижата и въ глухи стенания 

замира къмъ долината на Малка Скака

вица. Вечерьта бавно пада. Непрогледни 
1ъми слизатъ отъ мъгливсто висине и 

потрупватъ долината. Само елхитъ отру

пани съ снъгъ стоятъ като бъли изваяни 

край скованата ръка, вtтърътъ ги пре

гръща съ студенитt си pNiцe и отвява 

отъ т·вхъ бълъ, бисеренъ скрежъ . . 
Вечерь срещу Възкресение. Заедно съ 

десетина планинари ние изпълваме съ 

усърдие всички родни, традиционни оби

чаи. Веселие и пtсни, приказки и отдав
на забравени възпоменания отъ години
т·в на ранната младость. Сръдъ буйната 

атмосфера нашата скромна вечеря се 

превръща въ пиръ. Топлата стая на хи

жата гърми отъ викове и пtсни . . . . . 
Късно вечерьта снъгътъ престава да 

вали. Мъглитъ бавно се дигатъ, !З'ВТЪ
рътъ постепенно стихва. Въ вечерния 

здрачъ скалитt край водопада се раз

криваТъ като таинствени замъци, надъ 

'fъхъ Кабулъ rордъ и непристжпенъ се 
възвисявн високо въ мрака, надъ каме

нснъ тронъ. Надъ водопада, срtдъ бле

дожълти пухови облачета възлиза луна

та, невидима ржка протъга сребърни пая

жини отъ елха до елха. Нощьта обви

в.1 малката долина въ студено мълча

ние. Край ръката сноватъ бъли неспо
койни сt.нки. Гората е лунна, неземна 

приказка Въ полунощь, когато 

всич1<0 притихна въ горската хи-

жа и въ сребърннгh покои на JJt'сътъ се 

ВЪЗ!!ари отново мълчани,~ и с1.нь, е.1на 
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<твтла свнка обкр,r.женз ап, лунен,, 

нимбъ въ бt.11а то; з uъзлtзе бавнr, въ 

снtжната долина, кр1:,й 1.ъннитt (·,11хи, 

прс.мнна безшумно привед,~на и бле,~а 

nп леденит-в мостове :ia скованата ръка 
и, д-всница вдигната ,:а бл>1rос.10въ и 

все така мълчалива и смирена се изrу

Gа въ нощния лесъ, 1111·оре к ьмъ вод::>· 

пзда Надъ Кабулъ ·.астан:.1 .rууната -
т-рспетна и бл_еда. Скакавишкат з г ·,ра се 

унесе въ н-вкакъвъ потаенъ, нез~мl:нъ 

шепотъ ..... 
Въ свtтлата нощt, Хрнстосъ бtше 

възJ<р1. сналъ . . . 
Първитt слънчеви ЛiriЧИ ц-t.луватъ съ 

сребъренъ бл-всъкъ ледената корона на 

Кабулъ, плъзватъ по 3аснtженигв ка

меюш тераси край водопа:~а а запал

ватъ съ хиляди кристашш отблt.~ъци, 

като гигантски свещници, б-влит-в извая

ния на елхит-в. Малката долина се съ

бужда въ осл-впително сияние. Надъ ска

лит-в се носятъ леки, ефирни мъгли. До

лината при.11ича на неземенъ слънчеьъ 

ш1таръ ... 
Праздникътъ на Възкресението. Въ 

хижата настжпва оживление. Гл,'il:ЧЪ и 

викове, здравствания и великденски по

желания. Христосъ възкресе! Въ тоя 

мигъ когато долу въ долинит-в тълпит-в 

за хилядни ш;,;ть разпжваха Хрис:та и за 

хилядни пжть великата Истина и .:lю

riовь възкръсваха изъ димящит-в пепе

JIИЩа на земнит-в страдания, ние тукъ, 

н-вколко ски·тника, далечъ отъ кървави-

1·-в голготи на града тържествуваме, за

uбиколени отъ 6-влото сияние на плзнин

скит-в висини. Христосъ възкресе! Колко 

с.кжш1 спомени па скитничество изъ не-

14Зброимит-в пжтеки на лазурната плани

на, колко млади възторзи и св-втли радо

С'l и, колко дни на изпитания и мжка, на 

детски опянения и съзерцания . . 

Залутано ехо тътне изъ б-влия 

просторъ. Скитащит-в наши с-внки кръ· 

стосватъ въ б-вли зиrзаги самодивскю1 

лесъ, прекосватъ леденит-в мостове на 

притихналата ръка, надвисватъ надъ ис

полинскит-в надвиснали сталактити на го

л-вмия Скакавишки водопадъ, окованъ 

въ ледове, летятъ стремглаво съ скит-в 

презъ облацит-в сн-вrъ изъ долината и 
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вt::черьта отново се събиратъ въ хижата. 

Сребърнит-в елхи една по една бавно до

гарятъ . . . Надъ водопада играятъ по

с.11едпит-в отбл-всъци на умиращия день. 

kабулъ помръква въ синята бездна на 

небето като приказенъ чертоrъ. Про

зирни синкаво сребърни вуали слизатъ 

надъ долината и обвиватъ сн-вжния лесъ. 

Надъ Скакавица пада бавно нощьта. До

лината потъва отново въ сънь ... 

Ранно утро. Надъ скалиТ'в се носятъ 

r1лътни, непрогледни мъгли. Bpe:vier':> 
предвещава буря. Ние се сбогуваме съ 

хижа Скакавица, нарамваме тежкитt ра

ници и тръгваме за езерата. Нашата меч

та е Мальовица. Въ дебрит-в на мрачна

та гора само два чифта ски отекватъ отъ 

зяледения снtгъ. Почва да се съмва. Хи

жата постепенно остава далечъ отъ насъ 

нъ сн-вжната гора, като сънно видение. 

Възлизаме на платото над.ъ долината и 

хвърляме поrледъ на изтокъ. Далече н-в

кжде въ мъгливи очертания се вижда 

f-илскиятъ първенецъ, а по-наблизо се 

редятъ, навъсени въ мъгливата утро 

мрачнит-в профили на Попова-шапка, 

Рупитt и Малиовишкия гиrантъ, възпра

венъ на северъ като камененъ сфинксъ 

отъ в-вковет-в. Дълбко въ лъва на т-вхъ 

се открива долината на Черни Искъръ, 

и н-вколко селца край зелени полета. 

Скит-в правятъ н-вколко зиrзаrи по ши

рокото било и предъ насъ се разкрива 

в-внеца на езерния циркусъ, потрупанъ 

отъ гжсти облачни завеси. Спираме тре

вожни, посрещнати отъ силенъ в-втъръ. 

Следъ малко мъглит-в подгонени отъ в-в

тър·а плъзватъ надъ езерата и скриватъ 

всички върхове. Само чертогъ·тъ на Езе

ренъ връхъ стърчи надъ мъrлит-в, си

.'Iенъ в-втъръ пр-вчи да го обхванатъ. Но 

следъ миrъ и той е победенъ - мъглит-в 

го обrраждатъ отвс-вкжде съ непро

гледни завеси. Завалява сн-вrъ. Вървиме 

мълчаливи. Петото езеро. Само едно б-в

.110 сн-вжно поле очертава нег,овата по

върхность. Н-вма синит-в глжбини съ бъ

,11и облаци, не се чува шепота на кристал

нитi, води. Зимата е сковала въ дебела 

броня синята бездна, а буритъ еж наси

пали отгоре дебеJ1ъ пластъ сн-вrъ. Сега 

вихритt, водятъ лудъ хороводъ надъ не-



1·0. Скитt. пълзятъ съ мжка по стената 

за шестото езеро. Мълrитt. ставатъ вс~ 

по-rжсти и скриватъ всичко наоколо въ 

сивобt.лъ хаосъ. 

Вървиме на посоки. Снt.rътъ се засил

ва все ппвече. Вt.търътъ вие отъ къмъ 

скалитt. на Езеренъ връхъ и ни цt.лува 

с1, ледно дихание. Край насъ се вър• 

тятъ милиони снt.жинки, цt.ли снt.жни 

завеси съскатъ наоколо. Шестото езеро. 

Предъ насъ се разкрива нt.каква мъ

глява бездна. 

Поемаме дъхъ и отново тръгваме. Наши

тt. сънки като неземни призраци прекос

ватъ стръмната стена надъ езерото и 

плъзватъ къмъ Езеренъ връхъ. Вt.тъ

рътъ завива все по-силно наоколо. Ски

тt. вървя·тъ съ мжка по ,отвесната стена. 

Срt.дъ бt.лия съскащъ хаосъ не се виж

да нищо предъ насъ, само рояци снt.

жинки като сърдити оси се въртятъ нао

Уоло. Пропастьта щ1 езерото става все 

по-страхотпа колкото пълзиме нагоре, 

докато предъ насъ се разкрива мъглива 

бездънна пропасть. Вървиме мълчаливи -
само моятъ погледъ стреля студено нагоре 

и чертае неуловими заrзаrи къмъ бt.лия 

връхъ. Най-после скитt. прекосватъ гре

бена надъ седмото езеро и нашит-в сt.н

ки възлизатъ победно надъ Езеренъ 

връхъ. Предъ насъ се открива про

пастьта на четвъртото езеро - адски 

нъртопъ отъ мъгли. Вt.търътъ фучи съ 

страшна сила. Нt.какви неземни фурий 

1ътнатъ разярени отъ къмъ Дамга и 

еръхлитатъ съ бt.сно фучение къмъ 

циркуситt. на езерата. Ние изтръпваме. 

С. t.кашъ всички земни вихри еж си дали 

<.:реща надъ Дамга и еж превърнали пла

нината на леденъ адъ. Но гледката е опи

яняваща. 

Бурята - тя разкрива за силниn 

духъ мигове на диви въз·торзи, на побед

но властвуване и на крайно опиянение. 

Защото има вихрено щастие въ ужа

са на духътъ, но малцина еж го изжи

вt.ли . . . Нt.каква дива радость се про

мъква въ менъ и запалва дълбоки безд

ни въ душата ми. 8-втърътъ ни залива съ 

цt.ли об.JJаци снt.rъ, ние стоиме мълча

ливи като истукани. Мъrлитt. фучатъ 

залутани въ бt.сенъ устремъ наоколо. 

Време за губене нt.ма - свалямъ бързо 

вжжето и пикела, връзвамъ приятеля за 

другия край, метвамъ скитt. на rръбъ и 

се спускамъ въ пр,опастьта на седмото 

езеро. Приятельтъ ме последва. Слизаме 

по отвесна стена въ пропастьта, прекосва

ме езерото потънали до колt.нt. въ снt.rъ, 

минаваме настръхнали надъ страшната 

пропасть па „Близнака" и излизаме на 

билото на Дамга, посрt.щнати отъ снt.

женъ ураrанъ. Спираме изнемощ-вли, 

безпомощни да продължимъ. Наоколо 

нt.ма никаква следа - всичко се слива 

въ сивъ хаосъ. Сжщински леденъ адъ. Бу

рята ни събаря и реве чудовищно надъ 

насъ. Нашитt. погледи блуждая'тъ без

целно. Само разкжсани мъгли пробt.r

ватъ край насъ, стихийно понесени. Сту

дениятъ вt.търъ ни пронизва, замръз

ваме. Силит-в ни напускатъ. Стигаме пи

рамидата на Дамга. Напрt.rамъ всички 

усилия. Очитt. не мога·тъ да rледатъ отъ 

вt.търа.. Прия'тельтъ ми отказва да върви 

и иска почивка. Въ безжизнения му по

r ледъ се чете ужасъ. Изваждамъ бързо 

термуса отъ раницата и му давамъ чай. 

Той се свестява. Накарвамъ го да облt.

ч<: всички дрехи. Бурята реве диво и за

rJiушително и ни прегръща съ леденъ, 

демонски смt.хъ. Напредвамъ бавно, но 

сигурно. Сл'едъ менъ върви приятеля ми 

вързанъ за вжжето, сжщинска с-вика отъ 

ада. Всt.ки нt.колко крачки азъ се обръ

щамъ назадъ и му викамъ. И за да му 

покажа, че не е толкова страшно поч

вамъ да се смt.я гласно съ всички сили. 

Той ржкомаха и иска да каже нt.що, но 

бурята го заглушава, развяниятъ му си

луетъ прави нt.какви странни жестове 

Азъ съмъ щастливъ. Бурята съ сво

итt. диви стенания събужда въ менъ нt.

каква безумна радостъ, неизживявани до 

сега трепети, стихийни жажди за полетъ 

и съзерцание. Чувствувамъ нt.какво ди

во доволство, нt.какво огнено чувство на 

безумие ме обхваща . . . Да победишъ 
всички земни стихии съ своята дър

зость, да се възмоrнешъ съ свt.тълъ 

духъ надъ живота и смъртьта - rордъ 

и неуловимъ съ устремъ къмъ слънцето 

и Вt.чностьта, да разбиешъ всички земни 

окови и да станешъ съседъ на върхове-
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тъ, вихритъ и орлитъ - това не е ужасъ, 

а победа на човъшкия духъ и праздникъ 

на най-върховно земно щастие .. . 
Слизаме къмъ Пазаръ-дере. Слагаме 

скитъ. Летиме изъ нъкакъвъ леденъ адъ. 

Следъ дълга борба съ ледената сти

хия ние се измъкваме изъ свирепип вой 

на бурята, намираме посоката за мъна

lТИря и нашиrъ ски стремглаво летптъ 

къмъ К.01ра-бунаръ. Равна. Спираме из

Р.емощъли. Надъ Дамга бурята още про

дължава. Облачни грамади като космати 

чудовища пълзятъ надъ Калининитъ 

Рърхове и въ лудъ бъгъ се носятъ къмъ 

Дамга и Мальовица. Надъ Ай-гидикъ и 

Царевъ-в.ръхъ мъглитъ се разкжсватъ. 

Б.'!еденъ лжчъ отъ залъзваще·то слънце 

uълува короната на Царевъ връхъ и 

угасва. Вечерьта бавно настi'i'iпва. Слиза

ме по стръмната Пi'i'iтека сръдъ въковенъ 

букакъ. Гората постепенно помръква ... 
Късно вечерьта нашитъ сънки се измък

ватъ изъ мрачнитъ дебри на исполински 

десъ и стръмната планинска Пi'i'iтека ни 

извежда предъ мънастира. Нашитt, страf1 

ни фигури съ ски на рамо влизатъ презъ 

старинни порти въ каменно предверие и 

събуждатъ съ тежки желъзни стi'i'iпки, 

вечерния покой на широкия дворъ. 

. . . Преди въкове, набожни прадъди, 
сръдъ дълбоката долина на непристi'i'iп

пата планина издигнали отъ гранитни от

ломъци мori'i'iщи зидове на мраченъ за

~г.ъкъ, изписали стенитъ съ скрижалит-в 

на времето и сръдъ б-вJ10камененъ ол

таръ, ср-вдъ молитвено мълчание поло

жили светитъ мощи на божествения пла

нински духъ. Отъ тогава до днесъ сж 

протекли въкове, стихийни в-втроломи 

l'i'i'i кършели гигантитъ на безисходния 

лесъ около мънастира, неизброими пъл

чища отъ поклонници Ci'i'i минали презъ 

жел-взнит-в, тежки порти на каменното 

светилище, но никой не е др1,зналъ да 

измъни писанитъ скрижали до дебелит-в 

стени, всичко стои непромънено, само 

времето е обвило въ сиви паяжини висо

китъ зидове, отвсъкi'i'iде лъха молитве

ность и мисrика .... Въковна планинска 
м-,генда ... Само нъколко каменни чеш
ми нарушаватъ покоя на широкия дворъ 
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съ монотонната си пъсень. Отвi'i'iдъ в,1 · 
сокитъ стени въ тихата вечерь се носи 

шумътъ на буйни планински ручеи . . . 
Нъко.11ко черни сънки прекосватъ при

ведени широкия камененъ дворъ и се из

губватъ изъ пуститъ чардаци. Отъ къмъ 

килиитъ последнитъ восъчни свътлини 

догарятъ. Мрачната крепость потъва въ 

сънь и тишина. Само Хрельовата кула съ 

своитъ назi'i'iбени стени стои будна въ 

мрака на въчна стража въ нощьта . 

Н-вкаква странна дървена наковалня, 

съ бързи звънливи уд,ри забива отъ 

къмъ Хрельовата кула, затътва съ кре

сливи отзвуци надъ дървеннт1:, чардаци 

и сепва молитвения планински сънь. 

Утро. Презъ тъснит·I, прозорци на килия

та се промъкватъ първитъ св-втлини на 

деньтъ. Излизаме бързо навънъ и не 

1;ърваме на очитъ си: вали снъгъ. Дебела 

снъжна покривка покрива мънастиря. 

Отъ мъгливото висине се спускатъ плът

ни, сиви декори. Ужасъ ни обзема. Става

~1е пленници на мънастира. Снъrътъ про

дължава да вали до вечерьта. Оть сиво-

1 С· небе пада нъкаква тиха, безут-вшна 

скръбь. Вечерь. Замиратъ последнит-в 

удари на клепалото. Мънастирътъ потъ

ва въ сънь. Ние сме заключени въ тъ

сенъ, мраченъ затворъ. Отъ бойницит-в 

на Хрельовата кула бди З.'lовещо нощь

та 

Клепалото отново ни събужда. Тичаме 

веднага навънъ: ново разочарование. Мъ

Г,'!ИТ'Б отвс'Бкi'i'iде обграждатъ мънастиоя. 

И:згубваме вс-вкаква надежда. Втори день 

пленници. Напраздно търсиме съ по

гледъ бълит-в върхове. Елени-връхъ, Ор

ловецъ и Двуглавъ, cm само старъ спо

менъ. Ц-влиятъ день скитаме мълчаливи 

изъ пуститt, чардаци, безпомощни. С-в

кашъ н·J,,какъвъ невидимъ планински вла

стелинъ ни oci'i'iждa на изгнание. Вечерь

та неусетно идва. Деньтъ умира сръдъ 

мъгли, безнадежденъ и студенъ. Дърве

ното клепало забива бавно за вечерня, 

сt-кашъ за погребение. Безплътни тъми 

слизатъ отъ мъгливит-в върх,ове, потруп

натъ мънастира и ни поrребватъ въ 

мрачни, каменни подземия . . . Т ъменъ, 
Gезисходенъ лесъ. Изъ влажни пещери и 

усойни дебри по т-всни, каменни пi'i'iтеки, 



мънастирскитi; отци ни в~дятъ съ сур3· 

вн, властнй заклпнания. Въ студената 

нощь ние умираме въ копнежъ по слън

чеви висини. . . 

Но игривата пtсень на дървеното кле

пало сепва моя тежъкъ сънь. Скачамъ 

бързо на вънъ и единъ викъ на въз

торrъ се откъртва отъ rърдитt ми: спа

п:ни! Слънцето цtлува съ оrнеструй•,и 

с_ияния Елени-връхъ и Двуrлавъ, обси

пани ц·влитt. съ снtrъ. Долината на мъ· 

настира съ дивия лесъ прилича на леген

да. Сребърнитt кубета на храма сияятъ 

нъ празднично лазурна утринь. Ято rъ

Jtжби плtсватъ криле отъ бойницитt на 

Хрельовата кула и отлитатъ въ синия 

.1азуръ. Приготовляваме се набързо и 

напускаме мънастира. Свститъ отци ни 

изпращатъ съ строги, замислени погледи. 

Ние тържествуваме. Скитt наrазватъ 

прtсния снtrъ на долината. Вtковенъ 

букакъ. Всичко наоколо е приказка. Ги· 

rантитt дървета съ моrжщитt си стволи 

приличатъ на исполински разпятия. Ки

рилова поляна. Тръгваме на северъ. Из

лизаме надъ боровата гора - долината 

цtла сияе предъ насъ като въ праздникъ. 

Минаваме срещу стенитt на Двуглавъ и 

страхотнитt спусъци на Злиятъ-зжбъ. 

Надъ каменнитt имъ чела се носятъ ле

ки утринни мъгли. Отвждъ долината 

надъ строгитt очертания на Черней се 

подава таинствения свtтъ на Джендема. 

Прекосваме направо брезовата гора. По

трупанитt съ снtгъ брези съ своитt сре· 

бърни клони стоятъ като молитвени из

ваяния на неземни плачущи души. Сухо

тс, езеро. Дълги ледени ладии плаватъ 

изъ водитt. Зеленитt клони на елхитt 

край езерото, люляни отъ сутринния вt

търъ шъпнатъ нtкаква самодивска при

казка на сребърния лесъ. Малки бtли 

сблачета оглеждатъ своитt пухови кри

ле въ лазурнитt глжбини на езерото. 

Надъ нашата бtла пжтека надвисватъ 

нъко.~ко в о до п ад ч е т а, сковани въ 

красиви ледени спусъци. Вървим е 

край рtката. На мtста ледоветt еж раз

би ги, кристални води бликатъ изъ леде

ната планинска гръдь. Отъ дветt странй 

стоятъ бtли изваяния на елхи, цtли по

трупани съ снtгъ. Кобилино бранище. 

Предъ насъ еж синитt очертания на Ио. 

зала и долината на Лtви Искъръ. Обtд

вrме набързо и тръгваме за Попова 

шапка. Нашиятъ пжть е презъ Прекорекъ 

за Мальовица. Следъ уморително изка

ч~;ане изъ широкитt стени на Попова

шапка очакваме да видимъ безкрая на 

върховетt, но една грамадна облачна за

веса бавно се надига откъмъ Рупитt, 

залива за нtколко минути върха и скри· 

ва всичко отъ погледа ни. Напраздно ча

каме. Уви! Планинското ни щастие се 

оказа отново мимолtтно. Страшното 

езеро остава блtнъ. 

Скитt летятъ стремrлаво на северъ 

къмъ малката Попова-шапка. Намираме 

Фердинандовия пжть. Всичко наоколо 

потъва въ мъгли. Следъ малко отъ шо

сето изчезва всtкаква следа. за·трупано 

съ снtгъ, прtспитt еж го съвършенно 

заличили, а отъ къмъ долината на Лtви 

Искъръ еж го изравнили съ стената на 

пропастьта. Свалямъ пикела и вжжето, 

връзвамъ приятеля и тръгвамъ бавно 

по стената надъ пропастьта. Обхваща ме 

страшно напрежение. По нtкой пжть мъ

глитt подъ насъ се разкжсватъ и ис· 

тински ужасъ ме обзема. Но следъ мигъ 

всичко отново потъва въ мъгли. Отъ 

единъ пжть нtкакво странно съскане и 

силенъ викъ ме накарватъ да се обърна 

Гледамъ приятеля ми виси надъ про

пастьта, закаченъ като по чудо за единъ 

издатъкъ на една скала. Връщамъ се пред 

пазливо до него, взимамъ му скитt и ра

ницата и го изтеглямъ съ вжжето. Той 

е безпомощенъ. Смъртно бледото му ли· 

це издава апатия и ужасъ. Почиваме и 

отново тръгваме. Излизаме на нtкакы~ъ 

остъръ гребенъ съ стръмни стени отъ 

дветt му страни и съ надзесени тераси 

отъ снtгъ. Не се вижда ни една крачка 

предъ насъ. Надъ страхотнпя гр~:бенъ се 

носятъ неподвижни мъгли. Наоколо е нt

каква злокобна тишина. Само ударит-t 

на пикела разтърсватъ страшния гре

бенъ. Всtка стжпка е мжчителенъ миrъ 

с•тъ една гиб~лна неизвестность. Прияте
;1ьтъ мн изтощенъ едва се държи за вж

жето. Mli'iкaтa по него ми отнема голt

мата радость да съзерцавамъ бtлия ха

о.съ. Гр~бенътъ, страхотенъ и зловещъ въ 
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сивата мъгла прилича на нъкакъвъ не-
. ' 

зЕменъ чертоrъ на смъртьта. Вървиме 

безкрайно . . . Най-после сдедъ rолъ~ш 

усилия ние се измъкваме изъ страхот

нитъ скали на Юрушки-чалъ, намираме 

Шl'iТЯ и се спускаме. Скитъ летнтъ изъ 

гората на Овнарско. Говедарци. Хвърдя

ме се като убити върху дървенитъ кре

взп! .... 
Новъ день, нови радости и изпита

ния. Небето осъмва чисто отъ мъ.rли. 

Попова-шапка и циркусътъ на седемьтъ 

~зера се кжпятъ въ слънцето. Прощаваме 

се съ добритъ домакини и напускаме се

лото на пжть за Мальовица. Късенъ 

следобъдъ. Отъ дветъ страни на Шl'iТЯ 

пъплятъ десетки стада. Ма.1ки агнета 

припкатъ игриво и весел,о, немирни звън

чета пъятъ въ тихата привечерь съ 

звънка. сребърна пъсень. Едри планинци 

съ рунтави калпаци бродятъ следъ крот

китt, стада като древни панове и мелан

холната nъсень на кавала оглася въ 

сънната тишина зеленитъ губери .. Навли
заме въ Мальовишката долина, цълата 

покрита съ снъrъ. Слагаме отново ски

тъ. Дълбоко нък;v;де nодъ насъ пъе раз

мразената рtка, неул,овимъ шепотъ раз

правя на бълата гора за приказния чаръ 

на висинитъ. Отъ единъ пжть, презъ 

клонитt, на елхитъ се показва Мальовиш 

киятъ гиrантъ, като мраченъ стражъ 

1-!адъ до,шната. Вървиме захласнати отъ 

възторrъ . .. Въ полунощь намираме за
С,7JОна. ВiУ>тре, за rодъма изненада, вмъс

тr, веселия и rостоnриеменъ „заекъ", на

~шраме наредена трапеза съ най-апе

титни яденета. Не върваме на очитъ си 

Съкашъ нък,ой горски чародей се шегу

ва съ насъ. Ние пируваме. ,,Заека" полу

чава задочно хиляди благословии. 

Утрото цълува съ остри стрели Ма

:11оовишкия вълшебникъ. Надъ Ловница 

сияе слънцето съ пламенни снопове. Вре

мето е чудесно. Нъкакъвъ невидимъ пла

нински духъ броди изъ слънчевата доли

на и ни зове на праздникъ къмъ виси

нитъ. Обручили душитъ си съ душата 

нэ великата п.1анина ние не се колебаемъ 

- щшмаме най-необходимото за презъ 

деня и нашит½, ски поематъ нагоре. На

горе. Нзшитt, сънки - дълги и оrромн11 
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Рърху кристалния снъrъ, плъзватъ чудо

Еищни изъ долината. Из.1изаме на rор

Рата тераса, предъ насъ се изправятъ въ 

зимното си величие Орловецъ и Злиятъ

зжбъ. Захласваме се отъ възторrъ. Тръr

r-аме на изтокъ къмъ сънкзта на Орлu

вецъ. Долината остава задъ насъ - ръ-

1<.ата заrвоздена съ ледени кристали про

дължава да тътне дълбоко нъкжде, подъ 

дебелитъ ледове. Отвждъ долината се 

разкрива Мальовица въ ослъпителна свъ

тлина. Злитъ потоци. Надъ насъ надвис

ватъ непристжпнитt, стени на Злия зжбъ 

и Орловецъ. Първитъ удари на пикела 

разтърсватъ съ остъръ съсъкъ ледената 

снага на планинскитt гиганти и събуж-

датъ съ заr лушително 

безмълвие на планинския 

ехо каменнотt, 

свътъ. Ледни 

отломъци политатъ наоколо съ студенъ 

смъхъ ... Пъсеньта на пикела - тя за

палва съ нестихващи пламъци нашата 

~1лада планинарска кръвь, събужда спя-

щи кратери въ душитъ ни и ни изпълва 

съ див „ устремъ наr,оре ... Пълзим е съ 
м;v;ка по отвесния улей. Излизам~ на 

пrтъръ rребенъ между Злия-зжбъ и Ор

J!Овеца. Предъ насъ се откриватъ без

дънна снъжна пропасть къмъ долината 

на мънастира. Дълбоко нъкжд.е, 1500 ме

тра подъ насъ, съкашъ въ нъкаква' ледна 

п~ еизподня се вижда Рилската ръка и 

едва се долавя ехото на тихи съзвучия. 

Пикелътъ отново събужда бъл,ото мъл

чание. Пълзиме настръхнали по страхот

на снъжна стена. Отъ изтокъ Злиятъ

з;v;бъ ни гледа сурово съ мрачния си 

rранитъ, съкашъ обхванатъ отъ нъка

къвъ свещенъ rнъвъ. Подъ насъ гледка

та е замайваща. Всъки леденъ отло

мъкъ пuлита стремглаво надолу и по

влича цъли снъжни водопади, които съ 

остро фучене тътнатъ къмъ утробата на 

Двуrлавъ и Иглата, сръдъ облаци снъrъ. 

Пълзиме съ м;v;ка. Всъки миrъ може да 

полетиме надолу. Но пикела не спира. 

Нъколко кжси зиrзаrи по страхотната 

стена, нtколко предпазливи стжпки по 

острия гребенъ и ние възлизаме победно 

надъ Орловецъ, пияни отъ възторгъ. По

беда! Наоколо цtлиятъ Рилски свътъ ни 

приветствува. На кждето обърна поrледъ 

-- остри нег.рист;v;пни върхове, навъсе-



ни мрачни профили съ каменни стени и 

дълбоки, страхотни бездни. На истокъ, 

далечъ въ лазурния безкрай възвисенъ 

надъ планинския свътъ, Рилскиятъ 

вождъ стои мълчаливъ и гордъ. Вънецъ 

отъ бъли ·облаци увънчаватъ царствена

та му корона. Манчу, Близнацитъ, Алеко 

и Дено стоятъ смирени като върни стра

жи край бълия му тронъ. Въ дъсно на 

тъхъ едва се забелязватъ Юрушки-чалъ 

и Налбантъ. Предъ тъхъ се редятъ въ 

остро начупенъ профилъ, Скакавицитв, 

Погледецъ, Злия-камъкъ и Маринкови

ца, фаланга отъ настръхнали гиганти, 

съ погледи впити въ Мусалла. На юго

западъ отъ тъхъ се редятъ въ страхотна 

верига остритъ пирамидални зжбери на 

Канарата, Кадиинъ-гробъ, Ангеловъ 

връхъ и Ай-Гидикъ. По тъхъ слънцето 

хвърля остри тржгълни сънки. Само ме

жду дълбокитъ долини на Илийна и Рил

ската ръка стои самотенъ мистичниятъ 

Джендемски свътъ, съ отвеснитъ си спу

съци къмъ езерата. На югозападъ, от

вждъ Рилската долина гледа величе

ствено, надъ китни гори широкото чело 

на Царевъ връхъ, съ погледъ къмъ мъ

настира. Надъ царствената му гола гла

ва, увънчана съ малки облачета съкашъ 

сще витае царския споменъ отъ въкове

тъ. На западъ Калининитъ и Поличитъ 

стоятъ надменни съ непристжпнитъ си 

зжбери, несмутени още въ своето зимно 

безмълвие. Тъ и сега еж заградени отъ 

мъгли .. Предъ тъхнитъ ~,орди глави, сми
рено е сгушена Дамга, надъ широкия 

;'1,'рдинъ циркусъ, а съвсемъ наблизо, от

вждъ непристжпнитъ скали на Орловецъ 

стои могжщата снага на Мальовица, съ 

отвесната стена на северъ. На изтокъ, 

надъ самия гребенъ съ нашитъ стжпки 

поглежда навъсенъ Злиятъ-зжбъ 

страхотенъ гранит,енъ истуканъ, нъколко 

орли се виятъ надъ острия му зжберъ. 

Дълбок,о нъкжде подъ насъ въ сънката 

на Рилската долина е сгушенъ мънасти

ра като детска играчка. 

Стоиме нъми въ изумление като 

предъ неземенъ свътъ. Свалямъ смирено 

шапката си, забивамъ пикела въ снъга и 

стоя съ благоговение, като въ храмъ 

Наоколо е молитвена тишина. Погледътъ 

ми блуждае отъ връхъ на връхъ. Душа

та ми. се отпуска, нъкакви огромни кри

ле се рэзтварятъ въ менъ, съ неудьр

жимъ устремъ да полетятъ. Изпадамъ 

въ екстазъ. Съкашъ отново съмъ се вър

налъ у дома - при своитъ подоблачни 

свътове, при слънцето и своята родина, 

сJrедъ дълго скитане въ чужбина, пръс

катъ между всички нъща и случаи . . . 
Съкашъ преди въкове съмъ билъ мо

гжщъ духъ и съмъ властвувзлъ въ дивъ 

р2змахъ надъ тия безмълвни висини, въ 

игра съ вихритъ и облацигв, въ устремъ 

къмъ слънцето и звездния хаосъ, надъ 

безднитъ е ликувала моята необятнd 

душа, и нъкакъвъ зълъ духъ разяренъ 

е изскубналъ моитъ вихрени криле и ме 

е осждилъ да скитамъ въчно въ доли

нитъ, въ жестоко изгнание ... Сега, са

мо на съне моята дива душа размахва 

криле изъ просторитъ на моя слънчев ь 

първобитъ, дето нъiога властно е цару
вала ... 

Отъ къмъ долината на мънастира се 

понасятъ залутани отзвуци отъ клепало. 

Елени-връхъ и Злиятъ-зil'iбъ се сепватъ 

въ леденото си мълчание. Слънцето бав

но клони н:~дъ Голъмия Поличъ. Надъ 

безднитъ плъзватъ дълбоки, сини сънки. 

Отъ къмъ Ай-Гидикъ въ долината на 

Илийна се спускатъ разкжсани мъгли, 

плъзватъ къмъ д:олината на мънастира 

протегнали исполински ржце къмъ снъж

ния лесъ и разкжсани чезнатъ надъ мо

гжщата гръдь на . Бричиборъ. Сдънцето 

цълува съ последни отблъсъци планин

ския свътъ. Откъмъ Налбантъ нахлуватъ 

рояци мъгли и заливатъ долината на 

Бъ.111-Искъръ. Мусалла постепенно по

мръква сръдъ вънецъ отъ мъгли. Хвър

ляме последенъ погледъ къмъ висинитъ 

на нашия свещенъ Монсалватъ и светъ 

Градъ - мънастира и тръгваме обратно. 

Ликелътъ отново запъва своята ледена 

пъсень - последенъ приветъ къмъ стра

хотната планина. Слизаме по сжщитъ 

стжпки и намираме скитъ. Нашитъ сънки 

летятъ изъ долината . . . Втора вечерь 

въ Мальовица. Нашето пируване се пов

таря. По адресъ на „Заека" се изпращатъ 

отново хиляди благословии. Нощьта уна

ся въ тиха дремка нашитъ пияни отъ въз 
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торзи и слънце души. Навънъ, надъ сън

ната долина бди зловещъ Мальовиш

киятъ истуканъ, сtкашъ готовъ да изре

че тежки проклятия. 

Свирепъ, леденъ вtтъръ вие около за

слона и изъ долината. Отъ Мальовица нt 

ма и следа, всичко потъв·а въ гъсти мъ

г.чи. Но двата чифта ски отново прекос

ватъ долината. Прощаваме се отдалечъ 

съ малкия заслонъ и поемаме за езерата. 

Плътни, непрогледни завеси преграждатъ 

отвсъкli'iде нашия Пli'iть. Езерата. Нtкол

ко ш;;ти сме повалени отъ силния вt

търъ, който носи цtли облаци снtгъ отъ 

къмъ Е.лени връхъ. Прекосваме голtмо

то езеро и навлизаме въ улея. Движе

нието става Мli'iчително. Вtтърътъ връхли

та като ураrанъ и ни събаря. Пълзиме съ 

нечовtшки усилия. Нашата дързость е 

чудовищна. Почиваме и бавно напредва-

1,,1е. Връзваме спасителното Bli'iжe. Бурята 

заглушително свири. Подъ насъ е сli'iщин

ски адъ. Излизаме на нtкакъвъ гребенъ 

и тръгваме на посоки. Предъ насъ се 

очертава нtкакъвъ връхъ съ страхотни 

спусъци. Най-после излизаме надъ нt

I{акви скали и ужасъ ни обзема. П1Jедъ 

насъ е пропасть. Отъ Малиопица нtма и 

следа. Наоколо вtтъра реве стогласъ, раэ 

късани мъгли фучатъ. Мипаватъ мъчи

телни мигове на напрежене .... Най-по
сле подъ насъ мъглитt с.е разкmсватъ, 

l'Ие се виждаме на нtкаква малка терас-

1.:а върху отвесни скали. Ужасъ ни обзе

ма. Познаваме долината на мънастиря. 

( бъркали сме посоката. в~1tсто на Ма

.'\иовица излъз,ш сме къмъ Е.1ени връхъ. 

Връщаме се веднага назадъ и намираме 

гребена за Мальовица. Напрtrаме послед 

ни усилия. Нtколко лавини съ тръсъкъ 
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се откъртватъ следъ насъ отъ натрупа

нитt тераси по гребена и затъ·тватъ съ 

вой къмъ долината на Рила. На-после ние 

сме спасени, падаме изнемощели върху 

билото на Мальовица . . . 
Вtтърътъ постепенно почва да стихва. 

Надъ Дамга мъглитt се разкъсватъ. Ме

жду стихийно понесени облаци изгрtва и 

слънцето. Картината е омайваща. Мигно

венно между разкъсанитt облаци се по

казватъ Джендема и Царевъ връхъ и 

пакъ се скриватъ. Грамадни облачни за

веси понесени стихийно отъ вtтъра пъл

:•ятъ надъ върховетъ, като облаченъ оке

анъ. Надъ Мальовица вtтърътъ стихва. 

Само дълбоко въ долината къмъ езерата 

ехото продължава да тътне съ басови 

отгласи .. 
Следъ нtколко часово скитане изъ 

Додовъ връхъ и Дамга скит-в въ неудър

жимъ бягъ прекосватъ Пазаръ-дере и 

слизатъ въ долината на тиха Бистрица. 

Нашиятъ праздникъ е свършенъ. Следъ 

деветдневно безумие ние се прощаваме 

съ бtлитt висини .... 
Скитt летятъ изъ Бистришката доли

на. . . . Самоковището. Спираме и дълго 
почиваме ... 

Когато следъ това нарамваме отново 

rзницитt и скит·в и тръгваме надолу, азъ 

се обгръщамъ нэзадъ и гледамъ дълго 

нагоре къмъ Поличитt, Kli'iдeтo разкъса

ни мъгли започватъ отново своята вихре

на пtсень и Kli'iдeтo страхотни каменни 

върхове стоятъ горди и безмълваи въ 

еблацитt като чертози на властни слън

чеви богове и СJ1едъ това тръгвамъ бав

l!О надолу по каменната П!l'iтека, къмъ 

додинитt и хората, Kli'iдcтo отдавна бtше 

прол-вть 



Ст .... планина - Уэана 

Ст.-планн~ча - Мазалатъ 
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Рила - Вр. Муt:ала съ Маоичинить ез. Рила - Вр, Ибъръ 

Снимки Арх. коевъ 

Рила - Погледъ отъ вр. Дамга Рила - Вр, Qрловеuъ 
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Рипа - Шоnалото край х. Заврачица 

Снимки Ai:;x. Коевъ 
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Ст.-nланина - Планински nотекъ 



Иэъ Балкана 

Пиринъ - Еделвайсъ 

252 



Мъгли въ Пнрннъ 

Рила - Паэаръ-дере 

Снимки Д-ръ Бр. Гуwичъ 253 



Пнрннъ - Валявншко еэ. оъ вр. Момннъ-цворъ 

1.,,ринъ. - Вр. дженгалъ ::)нимкн Д-ръ Бр. Гущнч·о 

254 



Пиринъ - Стражить 

-

Иэъ Пиринъ 255 



,,иринъ - Елъ-теnе 
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Пиринъ - Бd;, Кушееата мура 



къмъ 

Върхътъ Uукерхютлъ (3511 м.) 

въ ЩубаАснит~ Rлпи 

"ЗАХАРНАТА ШАПЧИЦА" 
Д-РЪ ЕМ. ШАРАНКОВЪ 

Надвечерь. Май. Инсбуркъ. Въ по

с.ттеднит'h минути предъ ранния залtзъ 

ыекъ отблt.съкъ оставя впечателнието, чtо 

става все пo-cвtтJIQ, все по-свtтло. Надъ 

главит1, ни прозвучаватъ съ просвtтля

ващъ звънъ ударитt на градската кам

бана. Т·в се разливатъ като чиста, прие

та молитва, отзвъняватъ по всички снtж

но накждрени въ тази ранна прол·вть 

околни върхове и о·търсватъ отъ сърд

цето последното съмнение, което обикно

в~ниятъ животъ разлива около себе си. 

Този звънъ трепти въ прохладния въз

духъ, свежиятъ вtтрецъ - кой знае що? 

·- придава по-прозраченъ видъ на тази 

п1,сень. Въ нея е благословътъ на плани

ната, въ нея е отразено желанието н;, 

ПJ1анината. Въ тази вечерь, въ този часъ 

то не ни плаши, то напомня отворена лю, 

бяща приrръдка. Приятна хладина обви

вз голитt вратове, колt.не и запретнатn 

надъ лакти ржце. А скитt равномtрно 

подрънкватъ на рамо. Крачката е лека, ;, 
очитt на моя приятель отъ фиордния се

веръ ми показватъ, колко голtма е моя

та радость. 

Дойдохме тукъ не само водими отъ 

упорито·то желание, отъ непреклонното 

волеустремление на северняка и южняка. 

Дойдохме най-вече благодарение призма

тично пречупенитt въ частната кола на 

Фройлайнъ Х. швейцарска изискана вни

мателность и баварска неудържима чи

стосърдечность. А нtкодкото десетки ши, 

линги, които въ мига на раздtлата фр. 

Х. ми пъхна въ ржката съ неподражаемо 

смигване, решително подчертаха, че до 

тукъ поне сждбата достойно бt оценила 

нашето безгрижие. Сбогомъ, нtколко де

сятки кидометра ведикодепно пешеходие, 

сбогомъ единъ прежаленъ за низинитt 

день! Янъ, който - макаръ да имаше 

бдизо до сърдцето си земнитt неправди, 

нескривано замечта въ кржrа на новитt 

си възможности. Паритt бъха въ ржката 

ми, кодата отлетt за Итадия - която 

може би щъхме следъ единъ-два дни да 

зърнемъ отгоре, а Янъ, който не позна

ваше книгата на „Алеко" съ неудържи

ма радость подскачаше, разгръщайки 

разписанието. И скоро ние се носъхме на

rс.ре, навжтре, все по-далечъ и все нов,~

<;е като че между свои, кгт.J че всрt.дъ 

свое. 

Не, нtмамъ власть надъ себе си да из

разя, да призова още веднажъ предъ 

очитъ си видената красота·. Потъващиятъ 

все повече въ низината и вечерния 

здрачъ градъ, дудиятъ бtгъ къмъ вър

ховетъ, цъфналиТ'в алпийски равни и хъJ1 

мис-ти полянки съ нtколко реда различно 

високи и разно поцвътени едно надъ 
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друго надвесени и леко олюляващи се 

цвtтенца, едва сега разтворилитt се бt

;rоснtжни кичури на черешитt, а надъ 

всичко - вече едва догонващъ ни - по

с.~едниятъ ударъ на отекващата се кам

бана. 

И тукъ живtятъ децата на планината. 

Още Ссfiщата вечерь сме тtхни гости. Ве

селата Марта е връзката съ града. За нея 

всtки новодошелъ е само пжтникъ и лю

безностьта и - макаръ вродена - е ве

чs: почти служебно задължение. Тя е 

твърде премного градска. Но тя е израс

ла тукъ и, надзъртайки презъ отворено

то прозорче, приказливата и уста разли

IН! съ рtдко усърдие ро.:(Ното земеопи

сание, родната исторя. Тя бъбри съ чув

ството на гостоприемна стопанка, за 

която всtки мигъ на мълчание е обида 

з:~ чудната и добродетель. 

Тукъ, обаче, е и майчица Валпурга. 

Тя, тп бt детето на планината. Тя, и дt

до Андре. Той, съ своята възрасть, коя

то помни и освобождението · на Бъ.JJrapи!l 

и първия и князъ; тя, съ бtлитt плитю,, 

v.злжчващи сtкашъ сияние около образа 

на свепща. Дълги години дtдо Андре е 
р2знасялъ по свtта тиролската пtсеi1ъ 

на своята долина Щубай, пригласяла му t: 

~-;еrовата цитра; а майчица Валпурга, съ 

положени върху молитвеникъ ржце. е мо

-~ила Бог?. тtзи дълги години за негови!! 

животъ, за неговитt грtхове. Сега тt и 

1:намата, малко приказваха, усмихвах;;~ се 

тихо, той - съ поr.JJедъ, вперенъ къмъ 

далечния, широ!<ИЯ свtтъ, 'i'Я -- съ оч11, 

устремени къмъ безкрайния, горния; 

свtтъ. Но тt и двамата дtлtха нtщо въ 

тази усмивка, което ги прав-t,ше близк:1, 

което бt чуждо на бързината, съ която 

.L;(-летъх:1,1е и която и тъмъ съкзшъ бt 
,;ужда. Старата же1'а бt вече обрекла 

;·.ушата си на Бога, а тълото - на плани

ната. А той, той се бt, за винаги при 

бралъ, обрекълъ бt и той тълото на чуд-

11гт.а родна долина, подъ стръхата на 

снtжния връхъ, но душата си м:е бър
заше да залага: че нали и ·тукъ чакъ се 

!'Очеше въ глинения по.JJовникъ съ мета

личното капаче златистата, пънещата се 

радость на душата му. 

Нагоре тъ и двамата познаваха до 

258 

днесъ само пжтя до „Захарната шапчи

ца". А ето - тихо, кротко ще се спусне 

единъ близъкъ день отъ тамъ и ще гн 

обвие въ неземна омая леката мъгла, по

казвайки имъ пжтя отъ него върхъ за 

по-нагоре. 

На утрото -- не помня Янъ ли пръвъ 

се усмихнj или слънчевиятъ снопъ презъ 

разкритото прозорче - Марта и майч,1-

ца Валпурга ни отправиха като свои на 

;iългия пжть. Ние пихме млъко, изтиска-

110 презъ трсв,щитъ отъ тия скали, ние 

кжпахме тtлото си въ разтопената ми

J1увка Hil снъга, а ето - сега самъ слън

чевиятъ отблtсъкъ отъ заснъженитъ 

огърлици ни води. 

Планината ни дължеше едно свое 

представяне. Но тя и държеше да го на

прави - защото бъше твърде горда съ 

това, което имаше да покаже. 

И съ часове вървtхме мълчешката. 

Янъ, на коr,ото незасегнатата отъ погро

шt на война·та 22-годишна душа на зр.ъ

.110 дете отъ севера · бликаше отъ душев
ния далтонизмъ на новото време, кжса

ше съ своя цененъ обективъ върхъ с.1едъ 

върхъ, в-:>допадче нъкое, разцъфнали по-

1шнки или бързитъ води на бликащитъ 

отвредъ пролътни потоци. Но това бъше 

-- нали, Янъ? - по-хубаво отколкото 

ссбеното ти художествено направление 

и проявление, въ което твоето вжтрешно 

виждане отразяваше понъкога, напр. 

млъкото червено! 

А после? - хилядо метра височина, 

две хиляди метра височина. Хижи по ш1,;

тп. Още повече хора около тtхъ, край 

маситt в<У.:тре и по наритъ. Още следъ 

пъrвата хиляда пролtтьтэ се стопи, потъ

нахме въ играта на бълото, съ неговитt 

с·внки. Пролътьта всf. оше се н,,съше. оба . 
че, изъ въздух~ - почти до хижата, над

виваше неусътно, съ всtки новъ ден!> 

пµи11:,1ьта. Тихо, на падащи капки, р;:>ме

н·tше пъсеньта на загиващата бълина. 

Изъ далечината, като жертвоприносител

но приветствие ехтъше почти неспирни!! 

г.~ухъ падъ на отронващи се снъжни над

вссн. 

Високо, надъ третата хиляда „Захарна

та шапчица" ни чака. И тамъ: въ далечи

lН!Та, южно, веригитъ се сгъстяватъ все 



по-плътно една до друга. Чертитt. на 

Мармолзта и нейнитъ приятели се разто

пяватъ въ цълото. ,,Дивиятъ" връхъ 

(б. р. Вилдшпице) на западъ, чиято широ

ю1 пресечен~ пирамида го с:1•1и н:: c-~\1CJ 

заради височината, но и поради строгата 

пиринска линия, задържа дълго око·то. А 

на изтокъ „Голt.миятъ звънdрt,' (б. р. 

Гросrлокнеръ) беззвучно блъска въ сърд· 

цзта на хората. Ние дъвчемъ шоколадъ 

ьърху Захарната шапчица (б. р. върха 

Uукr:рхютлъ), ,облегнати rърс,,м !:> t.щнъ 

о другъ и сякашъ долавяме въ отеква

нrто на свличащит't, се облаци снъгъ: -
Просторътъ е ·тt.лото на вселенс~та, а ти

шината е нейната душа. Когато нам·t.

ришъ и дветt. въ себе си, постигашъ 

Бога. 

А после по,1етъхме на скитt., носени 

цt.ли две хиляди и петстотинъ метра на

долу до края на снъжната .~шния, до пра

г::~ на пролътьта. Тази нощь спахме низко 

въ долината, на открито. Както често 

пrзr.имъ у насъ, както толкова (. r.x,, ра3-

правялъ на моя приятель. Около боре-

съ оrъващитъ се сънки па спящитt. кло

ни, а Янъ гради за двама ни ледена кж

щичка далечъ, далечъ, дето нощьта би.~а 

свът,1а, до кждето и той още не е сти

галъ. Следъ това той заспива. Заспивамъ 

може би и азъ. Оrъньтъ тлt.е, изморенъ 

отъ своята работа, пресрещнатъ и отъ су

трушния здрачъ. Дърветата се протяга·тъ 

едно следъ друга въ просъница, а птич

китt., вече измити, вчесани и закусили, 

снорятъ за това, което имъ предстои. 

Ян~, попюн това съ цt.,10 тt.1,~ -- ,ой 

Г" живt.е за първи пжть. Той е унесенъ, 

щастливъ. Трудно е да кажа дали повече 

отъ мене. 

А когато по-късно минаваме нататъкъ 

обратния пжть - всрtдъ тихата красо

та на чудната тази долина, пакъ уморе

ната усмивка на майчица Валпурrа и 

ш1къ странниятъ блt.съкъ на гаснещата 

свt.тлина въ мекитt. очи поематъ моята 

нс-в·t.ра и съ миръ даряватъ душата ми. 

Защото въ тtхъ се бt отразила изкупи

тtлната сила на с11радалия въ мълчание, 

на този, който е довърилъ страданието 

щия се съ мрака огънь гората оживъва си на своята молитва въ планината. 

flлпийсна пролhть 
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ПИРИНЪ 

К. х. РАДОНОВЪ 

Отъ планинитt въ ю. з. България, 

между рtкитt Мtста и Струма, се из

дига самотенъ и мощенъ балканъ, про

стналъ се на юrъ отъ бtломорскитt 

брtrове, извишилъ стройни върхове и 

назжбени гребени въ небесната синевина. 

Това е П!1РИНЪ съ снtжнитt върхове, 

дълбоки пропасти, вtковни гори, шумя
щи рtки, пtнящи се водопади, сини езе

ра и а,шийска флора. Това е легендар

ния Пиринъ, по чиито дебри бродятъ 

с·r,нкитt на хиляди народни мжченици, 

горитt пtятъ хайдушки пtсни, нимфитt 

играятъ самодивско хоро . . . 
Пиринъ! Мечтата. блtнътъ на всtки 

туристъ, който съ 

всtки посетитель, 

подчинява волята! 

форма, разклонения, 

красотата си обайва 

пленява сърдцата, 

По своя строежъ, 

по пресtченитt и 

мжчно проходими гребени, по шем•:тнн

т·J,, си недостжпни върхове, по китнитt 

гори и поляни, той нtма равенъ на себе 

си въ полуострова. 

Красивъ е Пиринъ презъ хубавитt 

.'!tтни дни, когато планинскитt ручеи 

клокочатъ изъ стръмнитt спускове на 

върховетt; когато планинскитt цвtтя 

красятъ полянитt; когато птички въ 

хоръ пtятъ; когато вечерникътъ разлю

дъе зеленитt мурови кронки и въ хоръ 

подематъ юнашка пtсенъ; когато месеч

ко се покаже презъ зжберитt и се ог

леда въ тихитt езерни води; когато пър

витt слънчеви лжчи залtятъ върховетt 

съ пурпурна свtтлина . 
Красивъ е Пиринъ, когато 'Гежки 

оловни облаци се облегнатъ по високитt 

му върхове; когато свtткавици обши

ватъ гребенитt съ златна ивица и пре

пасватъ върховетt му съ серпантини; 

когато силниятъ трtсъкъ на гръма се от

екне нtколкократно въ околнитt върхо

ве и долини. Не по-малко красивъ е той 

и зиме, покритъ съ дебелъ, г ладъкъ 

снtгъ, залянъ съ синкава дневна или 
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сребриста лунна свtтлина; когато всичко 

е стихнало и заспало, унесено въ сла

дъкъ зименъ сънь, подъ бtлата пухеста 

покривка . . . Или, когато зимни'Гt бури 

бушуватъ и вtковнитt мури заскърцатъ; 

когато върховетt пушатъ и снtжни ла

вини съ шеметна бързина и страшенъ 

ревъ се свличатъ въ долинитt . . . Всt
кога Пиринъ е красивъ, заради това той 

е любимецъ на всички туристи, художни

ци, поети, учени. Той овладява и най

възвишената и най-простата психика, 

защото зарадва всички споредъ разбира

нията имъ и възнаграждава вс·вки, кuй

то му е rостува.'!ъ. 

Да посетишъ Пиринъ, да прекарашъ 

нtколко дни въ неrовитt дебри, да въз

седнешъ мряморното чело на неговия 

първенецъ и да съзерцавашъ -това зна

чи да напуснешъ за известно време 

грtшния свtтъ, да възвишишъ духътъ 

r.и и се пренесешъ въ другъ свtтъ, кж

дето цари красота, чистота, любовь; да 

шепнешъ съ звездитt, да си по-близо до 

Бога! ... 
Пиринъ е достжпенъ за всtки, който 

иска да види бълrарскитt Алпи. Дветt 

шосета, които го свързватъ по долина

':'а на Струма и презъ Юндола, даватъ 

възможность на всtки споредъ желани

ето си да посети неговитt северо-из

точн1-1 или югозападни дtлове. 

Лtюто настжпи, Пиринъ всъки день 

сваля отъ плещитt си по една бtла ман

тия, за да се изпъстри съ множество ви

дими и микроскопични цвtтчета. 

Неrовитt циркуси и долини се оrла

сяватъ отъ шумътъ на пълноводнитt рt

кички. Полянитt еж чисти, пъстроцвtт

ни, въздухътъ свежъ и изпълненъ съ 

аромата на горскитt цвtтя. 

Пиринъ е премtненъ съ пролtтна 

зелена мантия и чака гости. 

Да го посетимъ ! 



ИЗЪ СЛЕДСЪБОРНИТо ИЗЛЕТИ 

в. Патарешка 

в. Русалин 



С. РАЙ К О В О 
ив. п. николовъ 

(Географски и исторически бележки) 

Въ най-типичния централенъ дълъ на 

Родопит·в и ТО въ ВИООКИТ'В му Карлъш

ки отдъли се е вrнъздила засебна·та гео

графска единица - долината на Черна

ръка. Тукъ Cll'i се приютили и трит-в най

н,лъми селища въ Ахll'i-Челеби, а именно: 

Смолянъ, Райкова и Устово. Три селища 

по на три километра разст()яние, но по 

на триста клм. - въ своето различие и 

единение. 

Не току-тъй мнозина произнасятъ 

Рай-Райкова! Тукъ наистина има какво 

да види окото, ухото да чуе и сърдцето 

да се порадва на тъй красивата скалиста 

~о.лина на Черна-ръка, единствена въ тоя 

1,рай. 3f! стомаха, обяче, славата на Рай
ково е отлетt-ла съ хубавитt, предишни 

времена. 

Разположено върху дш1увиялната те

раса на двата бръrа на Черна-ръка, съ 

надморска височина отъ 850 м., Райково 

има живописенъ видъ на долинно сели

ше съ купенъ типъ на кll'iщитъ. Но око

то на посетителя е завладяно отъ ·ог

радната часть на селищет'J, която дава 

чудесна панорама. На югъ спокойно и 

меко се възематъ редица хълмове, извая

ни всръдъ неогенскитъ наслаги, отъ 

които е изградено Райкова -- Смолянска 

котловина. Надъ тъхъ втора върволица 

е:тъ cll'iщитt, скали, примъссни съ мра

морни Kll'icoвe и туфозни конгломера

ти, образуватъ височинитъ: ,,Кральовъ 

каменъ" - 1250 м. и „Св. Атанасъ". Глед-
1-.ь·та на изтокъ се прекll'iсва отъ огром

ната мраморна ивица идеща отъ Драма 

н образуваща тукъ вис()чинитъ: ,,Спи

лакъ" - 1100 м. и „Кокора'·, които зат

варятъ долината на Черна-ръка отъ из

токъ. Най-очарователна картина пред

оавя гледката къмъ северъ и западъ 

С•ТЪ ceJIOTO. Надъ дебелитt, П'ВСЪЧНИ и 

конгломератни пластове, различно оба

грени, каквито се показватъ при Дунав
ското дере, се започва 6-влата ивица оrъ 

хъл~юве, наречена „Б-влото камене". 

Това с;ъ вулканск11 туфи излi,зли при из

ригването на Смолянскитв риолити. Въ 
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противовесъ на тия заоблени земнопо

върхни форми, хоризонтътъ на северъ и 

западъ е изпълненъ съ поднебни Зll'iбери, 

които се откройватъ отъ вll'iзела на Ро

допит'в - върхътъ Переликъ 2174 м. 

Призматично нацiшениятъ риолитъ на 

едри банки или плочесто напуканъ, оба

гренъ въ ръждиво-червенъ цвътъ, дава 

чудновати форми на „Невъстата", ,,Соко

ла", ,,Турлука", ,,Кайнадина" и др. кои

то въ НИЩО не ОТСТ11'iПВ8ТЪ на Бълоград

чишкитt, скали. Гледката около Райкова 

е изпъстрена съ малко зеленина, а по

r•ече съ нови земноповърхни форми, 

.юито Cll'i въ контрастъ съ старитt, ребра 
на Родопския масивъ. 

Въ хидрографско отношение ,с, Рай

кова е поставено много добре. Черна

р·вка следъ дълги лутания изъ смолян

скитв риолитни скали се успокоява при 

влизането въ Райкова. Тукъ тя прави 

впечатление на доста голъма рt,ка съ 

увесъ 250/оо Но слава·та на Райкова въ 

хидрографско отношение се дължи на 

дната огромни извора наречени „Бра

л:<" и на които извори селото дълж11 

своето първично заселване. Бралото въ 

долна·та махала е типиченъ карстовъ из

воръ, а 'това въ горната махала изворъ 

подъ напора на грунтовитt, води. И два

та извора Cll'i топли съ постоянна (зиме 
и лi3те) температура отъ 16 градуса С. и 
съ дебитъ отъ 300 литри въ секунда. 

Брала·та за сега Cll'i почти въ естественъ 
видъ, но райковци иматъ идеята да ги 

използув:::тъ и окрасятъ. Водата имъ е 

превъзходна за пиене, особено на из

вора въ горната махала. Провидението 

съкашъ е раздълило и водата въ тия 

две махали на селото, К{)ИТО Cll'i въ по

сто1111на борба за надмощие. Кладенцитt, 

Cffi издълбани въ рt,чната тераса, но 

вследствие желъзни и други соли, които 

uинаги се намиратъ въ дилувиялнитъ 

чакъли, водата имъ не е доброкаче

ствена. 

По своя климатъ Райков{) принадлежи 

къмъ южно-крайграничната преходна 



Село Райково 

Сръдиземноморскэ область характерна ьи сведения имаме ·ОТЪ 1661 rод., когато 

съ есененъ максимумъ на валежъ, н:> безъ 

зэсухи. Влиянието на Бъломорието се 

чувствува значително. Отъ вътроветъ 

най-характеренъ е южния топълъ въ

търъ нареченъ „Лодозъ" ил „бълъ въ

търъ" който духа продължително и но

си много валежи. Той топи снъrоветъ и 

причинява наводнение и съ силата си 

пакости на дърветата. Ясна картина за 

климата ще имаме следъ като се обра

ботятъ данни·тъ отъ първокласната ме-

теорологическа станция при гимназията 

въ селото, която функционира отъ 1930 
rод. Кlil.сиятъ периодъ отъ наблюдения 

не може още да ни ползва. По своя 

валежъ 889 м м. годишно, Райково се чи
сли къмъ боrатитъ области съ валежи 

въ България. Скi'i'iтано между планински

тъ pi'i'iтoвe и обънато на юrъ то е при

ятенъ курортъ за лътно време, а Ci'i'iЩO 

и за зиме. 

Селото Райково е старо селище. За не

r овото основаване нъмаме положителни 

сведения. Двата извора сигурно Ci'i'i бил,:1 

примамка за заселване около тъхъ. Пър· 

1.:010то се споменава като rолъмо селище, 

което не се подало на потурчване. Най

С'J'ара часть се смъта долната махала. По 

време на помохамеданчването то е при

(рало много българи нежелающи да при

t:матъ исляма. Особено голъмо преселва

не е станало огъ къмъ горното корите, 

на р. Арда. Отъ Райково Ci'i'i се изселили 

много фамилии които Ci'i'i основали съ

седнитъ села: Дунево, Хасовица, Фастово 

и Габрово. Споредъ преброяванет~ въ 

1920, 926, 1934 г. Райков,о е дало съответ

нитъ числа: 2,564, 2,832, 2,723 души. Т. е. 

населенаето не само че не показва уве

личение, но прогресивно намалява. До

като за периода 1926-1934 r. съседнитъ 
селища: Смолянъ и Устово, показвать 

малко увеличение, а близкото село Мом

чиловци за Сi'i'iЩИЯ периодъ е увеличило 

населението си чрезъ естественъ при

ръстъ 306 души, то Райково е намаляло 
съ 109 души. Това намаление на населе
Еието се дължи на изселване на Mi'i'iЖKO· 

то население, вследствие . прекi'i'iсване 

l!ЗТОЧНИЦИТ'В на препитание съ OTKi'i'iCBa
нeтo на Бъломориет,о. 
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Селото се състои отъ 816 ю;,;щи -
сръдноморски типъ; триетажни съ мноrо 

прозорц;~ и еркери, коит,о наредени една 

до друга или една върху друга, оформя

в~пъ тъсни и покрити съ калдъръмъ 

улици и придаватъ завидно минало на 

ceJJOTO. 

Въ просвътно отношение Райкова е 

иrрало нажна роль, ведно съ съседно

то Устово. Класното училище отъ с. Ус

тово въ 1896/897 г. бива премъстено въ 

Райкова поради силната гръцка пропа

ганда, която намърила добра почва тукъ. 

Отъ тогава класното училище останало 

да сжществува, и до днесъ, а въ 1920 г. 

М. Н. просвъта премъсти Ксантийскат:. 

нЕ:пълна гимназия въ Райкова, която ве

чt преименувана въ Райковска се разви 

до пълна гимназия. Така че на Райкова 

с ·~ пада честьта да притежава най-вис

шето учебно знведение въ Центр. Родо

пи. Райковци сж ученолюбиви. 

По характеръ на нравъ населението 

на Райкова се отличава отъ останалото 

родопско нселение. Тукъ дори типътъ на 

хората е различенъ отъ другитъ села. 

Напраздно ще търсите въ това село се

лянина, съ неговитъ груби и здрави 

мускули, червено лице, набито тъло и 

бавна походка. Всичко тукъ е изтънче

но, прецизно: блъдоорозво лице, хлътна

ли гърди, гъвкаво тъло и мамливъ по

гдедъ носи райковката. Това е единъ 

Е:ндемиченъ островъ всръдъ общото на

с<;ление на Ахж-Челеби, който включва 

донъкжде и с. Устово. Райковци се отли

чаватъ съ своята хитрость, прекалена 

външна гостоприемность и двуличие. Тъ

зи имъ отличителни черти сж създадени 

отъ външни влияния. 

Райковскитъ терзий и абаджий, които 

сж работили въ Бъломоритето и гръц

китъ острови и чест,о сж се женили за 

гъркини или сж довеждали такива въ 

селото сж присадили много гръцки чер

ти и въ родното имъ мъсто. Отъ друга 

страна, гъркоманството, което тукъ е 

било най-силно„ не е могло да не даде 
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своето зловредно влияние върху тъхния 

характеръ; безъ да споменавамъ за бор
битъ по патриаршията, които толкова 

изострили интригитъ и двуличето. 

Днесъ тя имъ черти сж се измънили 

доста много и се създава другъ харак

теръ на населението. Разбира се, има и 

много добри черти на характера имъ. 

Така тъ всички сж трудолюбиви, еконо

мични, добродушни, пестеливи съ веселъ 

нравъ и поетиченъ духъ. 

Въ стопанско отношение с. Райкова е, 

зле. Миналитъ поминъци отъ домашна, 

занаятчийска индустрия и скотовъдс·тзо, 

сж отминали: първиятъ - съ новото вре

ме и новъ начинъ на животъ, а вториятъ 

поминъкъ съ гръцката граница, която 

с,тдъли Бъломорската низина. Тютюнева

т:1 култура, която отначало се показа 

ыного доходна и обещаваща сравни·тел

но добъръ поминъкъ, се указа въ по

следно време много вариянтна и риско

вана. Все пакъ, тя е най-добрата опора 

на живота тукъ. Гжстото население, мал

кгта и неплодородна земя, липсата на 

доходни гори, не осигуряватъ никакъвъ 

поминъкъ. въ·нкашниятъ видъ на хората, 

обаче, ни най-малко не издава лошото 

имъ матЕ:римно състояние. Райковски

ятL житсль работи усилено, пести отъ 

залъка х.'Iъбъ, за да се облъче колкото 

се може nо-добре и по-модно, та да не 

ct: засрами предъ вънкашния свътъ, или 

пъкъ предъ госта си въ кжщи. Отъ тукъ 

иде и прозвището имъ „копринки", как

то ги нарича другото околно население. 

Райковскиятъ житель върва въ нзстжп

ването на по-добри дни, и въ тази му 

въра и стоическа търпимость, е зало~

бата за утрешния день. 

Така скициранъ живота на селото, 

сгушено въ планината, представлява ед

на реална картина, която всъки туристъ 

тръбва да види и разбере, ако иска да 

нма едно правилно схващане и отноше

ние къмъ планината, която е родила то

зи животъ и това село. 





Норвегия - Мауренгерфйордъ 

КР АСОТИТr> НА СЕВЕР А 
ст. поповъ 

Хубавигв нtща - казва една народ· 

на поговорка - ставатъ много мli'iчно. 

Но понtкоrа тt стызатъ и неочаюзшю 

.~есно. Така се случи и съ моето п;у;ту

взне до Норвегия, за което научихъ, ч~ 

„трtбва" да замина само еднз се;щица 

rio-paнo. 

Обективно погледнато, нъкоrа трtб

ваше да се от;,~де и къмъ Норвегия, 

къмъ севернитъ страни. Но това „нъко-

1 а" въ смъткитъ бъ ОТСТI\ШИЛО мt.сто 

на много по-неотложни други обекти и 

никой не допускаше Норвегия да изпре

вари Бернския Оберландъ или Дофи

НЕ:ТО. Случи се, обаче, невtроятното по

скоро да стане действителность . 

Да, невъроятното - за едннъ бълrа

ринъ П!i'iтуване изъ норвсжкитъ фиордн 

е все още изъ областьта на невt,роятно

то. Докато нtкой день rолъмата, ра

достна изненада дойде и те отв·~де ка-

10 добровеленъ плtнникъ въ страната на 

ссвернитъ блънове. 

Когато на 15 юний тази година пара
ходътъ „Осеана" се отдъли отъ мачто

вия хаосъ на Хамбургското пристанище 

11 следъ четири часа п,1ъзгане по Елба 

r:рf'зъ нощьта навлtзе въ открито море, 

ночувствувахъ неrовитt вълни да до

стиrатъ съ пъната си чакъ до сърдцето 

ми: параходътъ Пli'iтуваше нerJiи къмъ 

една стара моя мечта и неясно, страхли

во и загрижено въ мене се бъ засеJiи,ю 

опасението да нt би нъщо да попр-J,,ч;,~ 

на нейното достигане тъкмо сега, кога

то бъхъ тъй близо предъ нея. Действи

те.~но, идватъ моменти, когато човъкъ 

оглупява отъ щастие. 

Необятното, студено Северно море 

бt, необичайно бурно. То искаше да за

сили контраста между севера и юга и 

да омжчни колкото може доближаване

то до жсланит·в брtrове. 

Описания на морски Пli'iтувания има 

и въ нашата литература изобилно и въ 

всtко отъ тъхъ може да се прочете за 

Норвегия . 
И ... CKli'iПa. 

една мечта: далечна в1,лнението на морето, за височината на 

вълнитъ и възрастьта на капитанина, за 
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н1:рззположението на нещастнитt. пжт

ници (звторътъ винаги остава здравъ!) 

и за живота на парахода. Тt.зи нt.ща на 

всички земни градуси, на северъ и на 

югъ, изъ всички морета еж едни и сж

щи, та нt.ма защо къмъ хилядитt. опи

сания да прибавямъ и азъ ново. 

Приб.1зително едни и сжщи еж впе

чатленията на малкото щастливци, има

.~» нt.колко подарени дни на рt.дкото 

удоволствие да се люшкатъ по чужда 

воля по вълнитt. на морето. Въ моето 

съзнание отъ пжтуването до брt.говетt. 

на Норвегия е останала запечатана само 

една картина, въ която се сливатъ вси

чки отд·tлни моменти отъ двата дни, 

пµезъ които прекосихме морето: 

Пt.неста, развълнувана водна сти

хия, която подхвърля кораба капризно; 

П() нея остава още по-пt.неста диря отъ 

упоритото желание на кораба да напред

нr, движенъ отъ стоманеното си сърд

це. По студеното и бледо небе се движи 

другата диря на пушека, отлетяваща на

задъ и из11езваща като миrоветt. на вре

мето, които потжватъ въ миналото. По 

хоризонта проблt.сва понt.кога разсе

янъ лжчъ свt.тлина или пушекътъ на 

други морски странници. 

Чудно - на всt.ки пжтникъ се стру

ва, че той е капитанъ на този корабъ и 

rc· тласкз напредъ. Нt.ма по-съсрt.дото

ченъ изразъ на човt.шката воля отъ ко

раба въ морето, който се налага на вод

ната стихия всt.ки метъръ съ безброй

ни въздишки. 

J1жтницитt. на кораба, впрочемъ ( спо
мrнавани редовно въ молитвитt. на чер

квата), се дt.лятъ на две: тt.зи,· които 
разбиратъ и обичатъ морската стихия 1t 

еж сродени съ нейното вt.чно неспокой

ство, безъ цель и безъ спиръ, и други, 

ко11Т•J оставатъ чужди на та:т външн:> 

бе3смис.1ена и тежка за око ro и ера. 

Къмъ „другитt." се причислихъ и а.Р, 

И може би затова, когато на дpy r ,i!} 

дrнь съзр1;хъ планинитt. на Норвепя, 

мн олекна тъй много. 

Норс~егия е чудно хубава страна. 

Така трt.бва да почва и да свършва 

1.съки ошrтъ за опнсание красотата н:, 
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~· ази северна царица, безраа.1ичнu какв . , 

е Gогатствот,> на дарованието, 1;оето С\' 

наема да я рисува описателно. 

Тя · ни раакри приказката на своята 

;1егендарна х:vбость едва слсдъ като по 

;ювинъ день се бt.хме движи.11-1 край пу

сти, голи брt.гове II бt.хме почнали да 

диг3ме флага на отчаяпи~то. Но нав11,

·.ре отъ морето, въ ааr· ядкиrt. на фиор

дитt., лежатъ златнит-t залежи на ней· 

ната красота. 

Норвежски ландшафтъ! - това е ед

но понятие, строго опредt.лено по сво, 

,' то съдържание. И ако извадите са~ю 

(·динъ елементъ, еднакво необходимъ 

като другитt. или приб~шнте нt.кой 

чуждъ, той ще престане да бжде нор · 

вежския пейсажъ. 

Съ к.1л')метри нав1r<тре се врt.з!3а ·но

f•Е'ТО въ диплитt. на планинскитt. вер,1. 

ги, разположени край него като огро~1-

ни домени на нt.какви северни богове. 

По зеленитt. склозове се виждатъ, раз

хвърлени като небесни капки ли

вади, кжщички, хижи, водопади, горич

ки и всички съставни части на една при 

рода, която не е имитирала никого и за

това не може да б;у;де имитирана отъ 

нt.кого. Кое прави собствено красотата 

ьа този ландшафтъ? Ние, обученитt. 

туристи, не бихме се задоволили само 

съ една признаваща преценка - ние 

искаме да . намt.римъ „обяснението", ма

каръ че то нt.ма да направи преживя
ването отъ тази красота по-дълбоко и 

по-мощно.. Но, навикътъ си е навикъ. 

ЕJ1ементитt. на норвежкия пейсажъ, 

прочее, CiYi само два - планината и мо

рето - но именно въ тt.хната комбина

ния лежи тайната на неговата красота. 

Планини имзме и у насъ, имаме и море. 

Но комбинацията планина и море, така 

СiУiдбоносно включени едно въ друго, 5} 

нъмаме. Или тамъ, кждето въ съвсемъ 

cJi aбa форма тя е дадена (носъ Емине) 

морето е неограничено, а планината низ 

ка, немощна. Въ Норвегия срещу това 

r,rc,peтo с навлt.зло въ rънкитt. на пла

нината, като че ли само за да ги разкра

си, а самата планина представлява 2000 
метра високи склонове, които 

зватъ направо морето съ небето. 

свър
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Водопадъ въ Норве, ия 

вежскиятъ пейсажъ има единъ своеоб
разенъ тъменъ тонъ, върху който без

численитt. водопади - а, тt.зи водопа
ди: тt. Clil като изненадваща пt.сень 

сJ1сдъ всъки завой, въ всt.ко ущелие!
изrлеждатъ като течно сребро, което е 

единственото ра2.точителство. И борове

тъ, които се оглеждатъ въ тъмносинитt. 
води на фиорда! И л.едницитt., които 

ct: спус!<атъ като ослt.пителни корони 

надъ въчнозеленитt. бръrове! 
Не, драги читателю, фантастиката на 

норвежската картина може наистина 

само да бlilдe изживъна като на сънь, 

к;:~то въ нt.каква омагьосана тайнстве

ность, която човt.къ забра,вя следъ съ

буждането си. Защо ще се измlilчвамt: 

Бзаимно - азъ да я описвамъ, а ти да я 

чстешъ? Великото н~ тоя свt.тъ сам с, 
норазява, а не убеждава! 

Какво собствено ще описвамъ? 
Берrенъ ли, този северенъ Неаполъ, 

накаца.11ъ по склоноветt. си така, че чо: 
вi;къ не може да разбере, rрадътъ лJt 

си е порlilчалъ тt.зи околни декори или 

тt. Clri си издигнали града за взаимно 

допълнение. 

Или Соне-фиордъ, най-rолъмото чу

до (не само защото е най-rолъмия) на 

НорвР.rия, гдето вълшебството нз при

родата е достигнало своя апогей, а скло

новетъ на пла~и!-1ата Clil като нt.какв:~ 

благословия къмъ морето, 1,,оято леде

ното царство на Галхьопигъ, забу.1ено 

нъ мъгли, праща къмъ земния свътъ? 
Или пъкъ Нерой-фиордъ; отечество

·,о ~:а Григъ, едно съкровище, което би 

тръбва.~о да б1i\де изкопано ц-J,,лото, да 

го занесатъ въ купчината н:1 най-много ·· 

ГQ Х()ра (нашата Европа) и им ъ изви

к::.тъ: ,,Гледайте тука, и това още при

родата може да направи!". 

А Балхолменъ? Това дивно курортно 

мt.сто, Klilд~тo човt.шката култура дей

ствително е украсила, а не обезобрази

ла, природата, и безъ това р;~зточителnо 

щедра и прекрасна? 

Но ние бъхме и въ Харданrеръ-фи

срдъ, който ни накара да LC забравимъ, 
и въ Ма~·ранrеръ-фиордъ, на дъното на 

1,.ойто има едно малко, неземно селище, 

};о;;,ъ ~::::,ето се и:;дига ледникътъ Сун

д~лъ. Този ледникъ не ослt.пява, а за

слъпява: чов·вкъ стои като втрещенъ 

r,редъ потli\ващиятъ неrовъ блt.съкъ въ 

,1.с,нотс на фиорда и не иска да се от

дъли; параходътъ на сила ни отвлича 

,1алечъ отъ тази легенда и ни кара да 

страдаме като деца, на които Clil взели 

нэй-обичната играчка. 

И Klilдe не бt.хме още въ Норвегия. 

Но какво би ни разпра.вило пусто·то из

брояване на имена и изкуствениятъ на

нv.зъ отъ прилагателни, когато сме да

~ечъ отъ нея? Азъ се пазъхъ друrъ 

ГJ/i\Tb да употрt.бявамъ думата .,з;~хлас

натъ", .защото тя мирише малко на на, 

шето занасяне. Този Пlilть, обаче, азъ 

щ.тървахъ контролата надъ „мlilдрото" 

си самочувствие II действително се за

х.11. асн,1хъ. 

Чудно хубава страна е Норвегия! 
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Балхолменъ 

Искам ь да разправя още за две нъ

ща: rдно въ областьта на субективното 

преживяване, другото изъ областьта на 

С( вернитъ чудеса. 

Когато параходътъ си бъ позволилъ 

.'\а наруши святата красота на Нерой

фиордъ, оркестърътъ на парахода сви

р·вше само музика на Григъ. Едва тога

в::. разбрахъ защо и какъ е съчинена та

зи музика и какво ни казва тя: въ сърд

цето ми клокочеше нъкакъвъ непоз

натъ изворъ на радость, която опиваше 

и възнаспше. Не, истински щастJшв:, 

може да ни направи само тази музика, 

с,1 крадна ra отъ· природата въ часъ на 

гениално духовно проникновение и на 

безкрайната нейна доброта. 

А сле)!ъ това, намиращитъ се на па

рахода швейцарци въ хоръ изпъха една 

п·всень съ йодлери, като далечно ехо 

отъ тъхнитъ планини . Тази пъсенъ на

право бръкна въ душата ни. Разбирате 

ли сега, какъ на човъкъ моrатъ да се 

появятъ на очитъ сълзи безъ да иска и 

безъ да може да каже защо? 

Или чудото на бълитъ нощи - слу-

новото слънце, на новия день. Никаква 

1ющь - изгубено ти е чувството за нор

малното разпредъление на деня. Нели 

именно необикновенното е, къмъ което 

се стремимъ страстно и което ни оставя 

1-;езабравимо? Въ тъзи бъли нощи чо

въкъ ~юже наистина да подлудъе, да се 

забрави 11 да гледа съ часове възторже

нитъ очи на приятеля си - дано въ 

тъхъ открие блъсъкътъ на израза за 

собственото му щастие. 

Петь дни скитахме ние изъ фиорди· 

тв, движейки се по пжтеката на една 

ръдка приказка. 

Въ ·тъзи петь дни, съ професоръ Ст. 

Консуловъ, ние не мръднахме (не мръд

нахме!) отъ носа на парахода, кждето 

ни брулъше недружелюбно вътърътъ, 

отъ палубитъ, върху които слънцето н11 

·1оп,1ъше или -отъ задния край на пара

хода, кждето ни оросяваха капкитъ на 

rsъзбу дения фиордъ. 

Но съ погледа си ние проникнахме въ 

1,свко !<Жтче, достжпно за взора ни, на 

~·zзи дивна страна и отнесохме отъ нен 

шали ли сте за него? 

Въ полу_нощь слънцето 

спомена за едно велико преживяване, 

продължава достойно за въченъ споменъ. 

да сияе надъ хоризонта и когато заник- Когато човъкъ пжтува изъ Норвеrип 

не, едва що е,вътлината почва . да се сто- нъма значение какво показватъ днитъ въ 

пява и на изтокъ се зачервява зората Н1} к2лендаря - тъ всички еж праздници! 
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олимпъ 

Д-ръ КР. ТУЛЕШКОВЪ 

Едва ли има друга планина въ нашин 

западъ, която още отъ най-rолt.ма древ

ность, та и до днесъ, да се е ползувала 

съ такава популярность, като Олимпъ. 

Това, което е била и е хималайската ве

рига за дълбоко религиозния източенъ 

снt.тъ, свещенъ поясъ на земята за оби

талище на божествени свръхчовt.ци, това 

е билъ Олимпъ за жителитъ на култур

ния западъ въ древностьта, а и днесъ се 

възпt.ва като такъвъ - жилище, подно

.кие на трона на върховния Боrъ и на 

неговото безсмъртно потомство. 

Името на Олимпъ е вплетено въ чуд

но красивитt,, оригинални i1 гениални, 

както по форма, тъй и по преносснъ сми

съль, а въ поетично отноцrение ненадми

нэти, гръцки митове. 

Гръцката митология ни разказва, какъ 

въ далечното минало, когато вселеннитt. 

н живота по тt.хъ не сжществували и 
времето и пространството не били проя

вени, защото е нt.мало за мtрка на що 

да бждать поставени, едно състояние на 

небитие, наречено хаосъ е господству

вало. 

И ето, изъ недрата на този хаосъ се за

рыжда първото творческо начало, пра

майката на боrоветt. и на свt.товет Б. 

Тн, 110 чисто партеноrенетиченъ начинъ, 

на езика на естествознанието казано, т. 

е . по безполовъ начинъ, ражда морето, 

планинитt., както и собствения си мжжъ 

-· Ураноса. 
Започватъ стрiJ.шни т р а r е д и и по 

Олимпъ. Титэнътъ Кроносъ (Сатурнусъ) 

сваля баща си отъ трона и заема неrо

г.ото мt.сто. По силата на едно предска

зание, Сатурнъ бива на свой редъ сва

ленъ отъ престола отъ Зевса, който взе

ма въ ржцетt. си върховната власть надъ 

свtта. 

Въ тия тъмни епохи на страхотни 

борби въ небесата, е станалъ и първия 

опитъ за изкачване до билото на плзни

ната, но не отъ група природоизпитате· 

,rи, туристи или алпинисти. Къмъ зжбери

т1.; презъ страхотнитt. скалисти урви еж 

попъплали леrионитt. титани, които еж 

искали да отмъстятъ на Зевса за обида

та, нанесена на тtхния братъ Кроноса. 

Цtли десеть години Зевсъ води безплод
на борба съ титанитt.. Най-подиръ, той 

пусналъ и::,ъ тартара циклонитt. и сто

ржкитt. чудовища, съ чиято помощь над

вива титанитt. и ги затваря въ подзем

ния свt.тъ. Тъй печално свършилъ пър

вия опитъ за възкачване по · Олимпъ. 

Но и за олимпийсrштt. богове наста

ватъ тежки дни. Настава нова ера на за

падъ и другъ Боrъ зацарува надъ него . 
Зевсъ и неrовит!, несмt.тни безсмъртни 
rютомства биватъ забравени и никой ве

че не имъ жертвопринася. Пироветt. и 

угощенията по върховетt., както и пt.с

нитъ и танцитt. на русалкитt. и нимфи

т·!, по полянкитt. и изъ джбравитt. на 

п,1анината заглъхватъ. Надъ Олимпъ па

.да тежкия облакъ на забравата. 

Въ по-ново време, презъ турското вла

дичество, вмt.сто древнитt божествени 

обитатели изъ тъмнитt. пещери и гори 

HJ Олимпъ се настаняватъ страшни бан

дити, които почти безнаказано обиратъ 

околното население, или отв 71Ичатъ бо 

гати пжтници, главно чужденци, които 

еж имали смt.лостьта да минатъ по тия 

мъста. И. 1ъ еж бивали освобождавани 

ca~ro срещу 6огатъ откупъ. Въ северо 

западнитt склонове на планината при 

изхода на огромния казанъ "Megali ka
sania• е тъй наречената Наумова пе

щера, носящ:1 името на живt.лия нtкоrа 

Е1· нея страшенъ бандитъ Наумъ. 

Следъ Балканс!(ата война започва на 

стоящето на Олимпъ. Гой наново отва

ря своитt, недра , но вече за природоиз

питателитt., за любителитt. на природа

rа - туриститt. и за мирното население 

отъ околнитt. села. 

До скоро Олимпъ е билъ изобщо мно

го малко посещаванъ и то по изтъкна

титt вече по - горе причини. Плутархъ 

пише, че философа Ксиноrорасъ (11 в.) се 

е r,ачвалъ по планината и е измtрилъ 

височината й съ сжществуващитt. тога

ва геометрични уреди и въ · тогавашни 
мt.рки на 10 стадии и единъ плетронъ 
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безъ четири крачки, което се равнява по 

нашитъ мtрки на 1877 м. Въ 1855 rод. 

r:рофесорит·в отъ Оксфордския универ

си1етъ Тожеръ, Бартъ и др., еж достиг

нали до нtкои отъ це.нтралнитъ върхове, 

обаче, безъ да се знае точно до кои. Въ 

1904 r. проф. отъ Бtлrрадския уни

верситетъ д-ръ Цвиичъ ое изкачилъ до 

вр. Св. Илия. Отъ тогава до 1912 година 
вече никой не се е изкачвалъ тамъ. 

Следъ 1912 rод. изкачванията зачестя

ватъ. Едва въ 1914 rод. двама швейцар

ци Бовъ и Боасонъ достиrатъ най-ви

сокия връхъ Митка 2918 м. Гръцки а;1, 

пинисти започватъ да посещаватъ пла

нината отъ 1928 r. 
На 28 VI миналата 1936 година ми

нахме съ автомобилъ по долината на рt

ка Струма презъ пропускателния пунктъ 

l(улата, а сле,11.ъ това презъ Рупелското 

дефиле, въ Гърция. Отъ лtвата ни стра

на оставаше малката, сега изцtло гръцка 

Ченгеjjъ планин:1, а въ дtсно отъ нея 

Бtласица, по билото на която минава 

границата ни съ Гърция. На юrъ отъ 

тtхъ е обширната долина въ долното те

чение на р. Струма съ Бутковското езе

ро. Следъ едно принудително нощуване 

въ Демиръ Хисаръ на 19 юний, пристиг
нахме въ Солунъ, който трtбваше да 

бжде изходенъ пунктъ за екскурзията ни 

до Св. Гора Атонска и до Олимпъ. 

Тъй като бt много малка вtроят

ностыа, че представата, която имахме за 

планина1 '1 Олимпъ, изградена върху дан

нитt на Митологията, на Омировата 

Илиада и пр., отговаря напълно на дей

ствителностыа, която въ случая бt отъ 

по-rолtмо значение за насъ, то ние _влt

з"хме въ връзка съ алпийския клубъ въ 

Солунъ, клонъ отъ общия гръцки ал

пийски клубъ. 

въ Солунъ. Той ни даде най-точни ука

зания за пжтя по който имаше да мине

ме, както и за условията при които щtх

ме да попаднемъ при екскурзията си. 

Показа ни цtли серии с н и м к и отъ 

Олимпъ, за да можемъ после, когато ше 

бждемъ тамъ, да се ориентираме по-бър

эо. Даде ни препоржчителни писма, как

то до човtка отъ селото Литохоронъ, 

който щъше да се погрижи за багажа ни, 

тъй и до монаситt въ монастиря Св. Дио-

1-'Исиос ь, разположенъ въ недрата на са

ма1 а планина. Най-ценната услуга, която 

1 ой въ случая ни напра,ш, обаче, бt тая, 

че: ни даде на разположение цtлата хи

жа на клуба, като ни предаде нейния 

hJIIOЧЪ. Като се има предъ видъ, че на 

Еt,1ата планина, тази е единствената хи

жа, а и въобще единствения подслонъ, 

подъ който човtкъ би моrълъ да се на

ст:::ни удобно, може човtкъ да си пред

стави услугата, която ни бt направена. 

Пжтьтъ отъ СоJrу.нъ за Литохоронъ 

минава отначало презъ обширната дол

новардарска равнина. Влакътъ минава 

надъ Вардаръ, а скоро следъ това пре

сича н р. Бистрнцз, границата между Ма

кедония и Тесалия, минава съвсемъ бли

зо до .на мtста блатистия морски бр·вгъ 

н навлиза въ слабо хълмиста мtстность. 

Отъ дtсно на юrъ отъ хоризонта бавно 

се приближава високъ, почти осамотенъ 

планински масивъ съ снtжни върхове и 

стръмни скалисти с1<лонове. Това бt 

Олимпъ. Отъ гарата Литохоронъ, която е 

само на стотина метра отъ морския 

бр·вгъ, до едноименното село, ко~то е 

р,,зположено въ самитt поли на плани

ната на около _7-8 к.т:м. отъ гарата се 

отива съ автобуси по не особено лошъ, 

нзвиващъ преэъ постепенно издигащия 

се дребао каменистъ теренъ п,,;ть. Селото 

Много голtмото внимание и любез- е построено на върха на поройния конусъ 

ность, съ_ които ни приеха въ клуба ни 

изненадаха твърде много, и при това 

твърде приятно. Секретарьтъ на солун

с1<ия клубъ, r. Димитъръ Кочмисъ, единъ 
МJrадъ, симпатиченъ и интелиrентенъ чо

нtкъ, се оказа, че говори много добре 

български. Роденъ билъ въ София и ед

в;:1 след.,ъ междусъюзнишката война въ 

1913 rод.•се преселилъ съ родителитt си 
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СIЗлtченъ отъ планината отъ рtкичката 

Енипевсъ. Основата на конуса. е къмъ 

морския бр·!,1 ъ. Литохоронъ е сравнител

ни добре благоустроено село. Всичкитt 

му улици еж постлани съ едъръ калдъ

ръмъ отъ IЗаровити камъни, затова еж 

постоянно чисти. Има добре уредени ма

газини, фурни. Изобщо прилича на мал

ко чистичко градче. За това е допри-



несло доста вtроятно и обстоятелството, 

че селото е неизбtженъ изходенъ пунктъ 

за туриститt, екскурзиращи по планина

'fа. Отъ тукъ се наема добитъкъ за ба

гажа, сжщо, ако е необходим'ь и водачъ 

за изъ планината. 

Непоср·вдствено надъ селото започ

ватъ полегатитt склонове на планината, 

обрасли съ ниска широколистна гора. 

Тукъ, образувайки тtсно, на мtста само 

З-4 метра широко, красиво, съ всички от

весни скалисти брtгове устие, въ поле

то на Литохоронъ излиза планинската рt

ь:ичка Енипевсъ. Покрай селото тя тече 

въ изровеното си въ не особено твърдия 

наносенъ теренъ твърде дълбоко корито, 

1-:а мtста заглушено съ храсти и дърве

та, така че водата не може да се види въ 

дълбинитt, а само едва се долавя ней

ния шумъ. Пжтеката за qланината взема 

<'ТЪ селото северна посока, минава презъ 

едю;ъ хубавъ мостъ надъ бездънното 

~--.орито на . ръката, а следъ това извива 

д~лечъ въ дtсно презъ рововетt, хра

сталацитt, камънацитt на планинския 

скло.нъ; зигзаговидно се въззема наго

р1:;, минава презъ хубава стара гора отъ 

мура Pinus leucoderm.is и Pinus nigra 
palassiana и с л е д ъ к а то п р е вал и 

е д н о о т ъ п ъ р в и т t б и л а и а н о в о се 

н:,двесва високо надъ долината на рtка 

Енипевсъ. А тази планинска долина е 

величествена. Рtкичката не се вижда 

дъJ1боко на стотици метри · подъ крака

та ни. Двата страхотно стръмни склона 

се издигатъ отъ дветt страни обрасли 

съ широколист.ни, смtсени, а най-горе 

_иглолистни гори, а най-горе надъ тtхъ 

стърчатъ прорtзани отъ снtжни прtспи 

скалисти зъбери. Пжтеката минава хори

sонтално по южния ск.понъ. Алпийскиятъ 

кJJубъ е поJJожилъ голtми грижи за .нея 

въ тази и часть. Тя е добре изкопана, 

широка, удобна въ скалистия скJJонъ. На 

мt.ста, кждето е необходимо, е добре 

маркирана съ надписи на гръцки и френ

ски. При едн::~ разкжсв:ше на гжстю~ 

nоясъ отъ дървета въ JJtвo отъ насъ, 

лсчти подъ краката си даJJечъ дoJJy ви

дtхме, сгушенъ въ дъното на дола до 

самата рtкичка, не по-голtмъ отъ цига

рrна кутийка съ червенитt си покриви 

мснастиря Св. Дионисиосъ. Едно откло

нение отъ пжтеката следъ множество 

стръмни извивки надолу ни изведе предъ 

~1асивната му старинна врата. 

Монастирътъ е основанъ въ 1522 rод. 

отъ патриарха Еремия I съ разрешението 
н.з султанъ СеJJима и с билъ наименуванъ 

Св. Троица. Презъ гръцката революция 

въ 1821 r. бива разрушенъ отъ войскитt 
на епирския Вели панса. Остава необи

таемъ до 1836 гюдина, когато съ новъ 

ферманъ 01ъ Цариградъ се разрешава 

възстановяването му подъ името Св. Дио

нисий. Най-ценната отъ всички запазени 

въ него вещи е единъ ржкописъ съ дата 

li900 год. отъ сътворението на свtта или 

1392 год. по нашето JJtточисление, т. е. 

една година преди окончателното падане 

на България подъ турското робство. ТО

зн ржкописъ се нарича „евангелистари

с.нъ". 

Монастирътъ е беденъ - въ голъи;; 

оскждица живъятъ малкото му обитате

ли-монаси. Зданията еж въ доста лошо 

. състояние, а нъкои отъ масивнитt му ка

менни стени еж си1Iно попукани и на мъ

ста рас:1рушени. Сега постепенно всичко се 

поправн. Планинския клубъ тукъ има за

ш1зени и съ собствени срtдства подреде

ни три киJJийки. Съ простотата и спретна

тостьта, съ която еж наредени, тъ еж об

разцови. Тази, която дадоха намъ бъ съ 

три походни, подобни на носиJJки легла, 

три пJJат.нени сгъваеми столчета, една ма

са и закачалка. За завивка едно во.1ниш

ко сиво одеало и една малка възглавнич

ка. Нищо излишно и все пакъ тамъ има

ше всичко необходимо. А най-важното, 

всичко е идеално чисто. Тази приятна об

становка, заедно съ голtмата шобез

ность и гостоприемность на монаситъ, 

а особенно на единъ младъ, много сим

патичен ь монахъ, който говори англнй

с1ш, :~р,шятъ престоя въ монастиря мно-

1·0 приятенъ. 

На двеста да триста метра отъ мона

с1 нря има една малка пещера, именува

Еа светата пещера. Монахътъ ни разка

за, че преди мно,о години въ нея жи

вялъ единъ много святъ човъкъ. Килий

ката му била толкова ма1Iка, че въ нея 

'!'ОЙ можелъ да влиза, да стои и да спи 
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само силно приведенъ или сви rь. Килий

ката е още запазена. Този светия не t 

сзс·ма.т1ъ никаква храна, а енергията си 

и необходимата му физическа сила чер

пялъ чрезъ дълбокия си религиозенъ ен

туси~:~зъмъ отъ небеснитt. сфери съ кои

то билъ в ь постояненъ контактъ. Славз

та на тоя божи човtкъ бързо се разне

сла изъ околннтt земи и при него поч

нали да търсятъ изцеление болни и не

дъгави. Gогъ прибралъ този свt.тъ чо

нtкъ на небето живъ, както на времето 

пророкъ Илия. Сега въ пещерата има 

построено малко параклисче. Въ него, въ 

кrлийката, или на скалата наоколо и до 

сега болни оставятъ до.лни дрехи да бж

двтъ благословени отъ духа на светия 

мжжъ за здраве. 

Самата пещера всжщность е широкъ 

сводесть отворъ въ варовитата скала на 

стръмния склонъ, отъ кждето извира 

една малка рекичка. Дълбока е около 

двадесеть метра, като навжтре постепен

но се стеснява, за да се обърне най-по

диръ въ тt.сна хоризонтална цепнатинка, 

отъ която излиза водата. 

Цt.лиятъ склонъ около пещерата е зале

сенъ съ смесена гора, а по скалитt око

;ю отвора й се виятъ въковни бръшлн

ни, стъблата на които еж дебели като 

тия на стари дървета. 

Пжтеката отъ манастира за хижата е 

на нtкои мt.ста много лоша, защото пре

сича сипеи, или се въэема въ кжси зиг

заги по много стръмни склонове. До из

r.естно мt.сто тя следва ръкичката Ени

певсъ, която взема началото си отъ по

·1 очетата, ко;,~то се сгичатъ отъ билото 

1,а планин,та. Тази малка ръкичка, която 

н;:1 мt.ста е буйна, съ малки водопадчета 

11 бистри вирове, нiнога, въ дълбоката 

древпость, е била обградена, кrкто и се

га съ лесове, но тогаав тt. еж били гъ

сти, мрачни и непроходими, а по малки

тt. цв·втни полянки окола нея безгриж

но еж се разхожда.1и, иrрали и пяли са

~ю нимфитt., феитt., сатиритt., русалки

тt. и тtмъ подобнитt. природни Сll'iще

ства. Тогава кракътъ на с'11ъртенъ не е 

мс,гълъ да стжпи по тия бръгове, а ко

г:,то по благоволението на безсмъртни-

11; богове, които с11, витая.ли и пирували 
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по околнитt. недостжпни зжбери, нъкой 

избранникъ измежду смъртнитt. хора е 

Gивалъ удостоенъ да ст11ши тукъ и да 

бжде потопенъ въ кристалнитt. води на 

рt.кичката, той добивалъ безсмъртие. 

И ние имахме щастливия случай да се 

потопимъ въ водитt. на тая ръкичка. Ще 

имаме търпението да дочакаме ефекта 

01ъ вълшебното й въздействие. 

Следъ шестчасовъ пормаленъ вър 

всжъ се стига до хижата „Олимпъ", коя

ТJ е собственость на планинския клубъ 

въ Гърция и е единствена на планината . 

Тя е построена само на 2 метра отъ рж
ба на една отвесна, надъ 50 м. висока 

скала, изъ пукнатинитt. на която се из

вишаватъ нагоре дебелитi, стъбли на ста 

ри борове. Отъ хижата, вратата на коя

то е обърната къмъ изток ь т. е. къмъ 

ржба на скалата се вижда далече. При 

ясно време сутринь, далечъ на източния 

хоризонтъ се очертава въ леката мъrли

ца надъ морето острия конусъ на върха 

Атонъ въ Св. Гора. 

Цt.лиятъ Солунски заливъ, прибtжна

та ивица, политt. на планината, страхот

нитt. долове и скалисти планински скJю

нове прорязани съ пръспи съ чуднова

та форма, се виждатъ като на дланъ. 

Хижата е на 2100 м. височина. Построе

на е въ 1930 го,.:.. отъ гръцкия алпийски 

клубъ всрtдъ стара не много гъста го

ра отъ боръ (Pinus leucodermis). Тя е 

z:оста малка. Цt.лата е каменна, а покри

ва е бетоненъ. Едно малко прозорче, об

ковано съ дебела желязна р,ешетка гле

да назадъ, а на лицевата страна къмъ 

Рзтокъ има единъ голъмъ прозорецъ съ 

сжщо такава дебела решетка и капаци. 

Вратата е двойна, вжтрешна дъсчена и 

външна тежка желtзна, която се заключ

ва посръдствомъ масивна желtзна вери

га съ огроменъ кофаръ. Вжтре хижата 

не е раздълена на стаи, а е една обща 

зала приблизително съ размъри 6Х4. 

Есичко вжтре е въ образцовъ редъ и чи

стота. Общо дъсчено легло, на което мо

гатъ спокойно да спятъ 7--8 души. Надъ 
него има дъсчена галерия, на която мо

гитъ да нощуватъ още толкова души. 

На голt.мъ купъ, идеално згънати, еж 
наредени 15-16 чисти дюшеци и сжщо 



Олимnъ - Върховетъ Митика и Стефанъ. Картина отъ В. Jtaкisslos 
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толкова чисти нови сиви одеала и мно• 

жество чисти възглавници. Въ голt,мъ 

шкафъ еж наредени всички кухненски 

принадлежности: тенжери, тигани, чении, 

канчета, лъжици, вилици, ножове, лъ

жички и пр., както и н-1,кои по-трайни 

съестни продукти, като оризъ, захарь, 

чай и пр. Два огромни тенекиени кюпо

ве служатъ за пренасяне и запазване на 

водата, която се носи отъ една съседна 

пр·вспа. Въ късно л·вто и ранна есень, 

когато съседнитt, прt,спи изчезнатъ, а и 

новия·тъ сн-1,гъ още не е падналъ, посети

т елип на хижата страдатъ много отъ 

липсата на вода. 

Отъ хижата за къмъ билото на пла

нината води една въ началото си добре 

проправена, а следъ това ту губяща се, 

ту по ясно отъпкана пжтечка. Тамъ кж

дето тя се губи, обаче, д,.остатъчно е са

мо посоката да се знае, за да не се за

блуди човt,къ. Тамъ при пжтеката е ста

рия ни приятель, както го нарекохме, са

мотенъ старъ боръ, осуканъ и превитъ 

()ТЪ в-1,троветt,, протеrналъ клони къмъ 

тихата доJIИна. Само следъ единъ 

чьсъ катерене нс1горе и въ лt,во 

r, ,i'iтеката достига и завърш;за при пър-

1<с,то ст1ьпало, тъй да се изразя на било

то . Това е едно малко ка.занче, малъкъ 

циркусъ, съ пълно съ сн-1,гъ дъно и съ 

изц'БЛО покрити съ сн-1,гъ стръмни скло

нове. Отъ тукъ туристътъ има на 

свое разположение цt,лото било на 

шн1нииата съ нейнитt, множество кону

совид~ и по-остри или по-заоблени вър

хове, нейнитt, стръмни сипеи и множе

ство изпълнени съ снt,жни прt,спи ;,аза

ни. При хубаво време, ако чов-1,къ е вни

~·ателснъ , н-1,ма опасность отъ загубва

не на пжтя, който, впрочемъ и не сжще

ствущ;, но на посоката. Но, когато падне 

ыъгла, което не е рtдко явление .за 

Олимпъ, тогава пifiтуването, особено по 

по-опаснитt мtста става р и с к о в а но. 

Изобщо взето, по размt,ри и сложность 

Олнмпъ отстжпва предъ нашата Рила, 

~,:оято въ всtко отношение е по-гран

диозна. Обаче, благодарение на скалния 

си хара~,:теръ, Олимпъ има н-1,що харак· 

н.рно за себ~ си, което му придава осо

\iено въ нъкои части страхотенъ и гран-

диозенъ видъ. Той почти усамотено се 

издига направо отъ брt,га на морето ка

то завършенъ масивъ, подобно на пре

сtченъ конусъ. Сравнително много по

нискитъ предпланини и хъхлмове на се

веръ, или малкитъ планински вериги на 

западъ и юrо-зап1дъ, не могатъ да раз

валятъ това впечатление. Въ основата си 

планината има приблизителни размъри 

30 клм. въ ширъ и 45-50 клм. на дъл

жю1а. 

Въ минерало-петрографско и геоло

гично отношение, планината е проучвана, 

но изглежда, че тия проучвания еж пове

че частични и непълни. Както казахъ и 

по-рано, това се дължи до висша степень 

на безнаказно ширящия се презъ по

следнитъ десетилътия на турското влади

чество бандитизъмъ по тия мъста. Все 

пакъ, още отъ миналото столътие и 10 

отъ втората му половина, има работи 

отъ това естество, отъ Ами Буе, Хенцей, 

Бартъ и Тоцеръ. Последнитъ автори еж 

посетили планината и Cifi мислили, че най
високия и връхъ е Св. Илия. Въ 1892 г. 

англйиски морски офицери, чрезъ триго

нометрични изчисления установили висо

чината на най-високитt скали на Олимпъ 

на 2973 м. По-късно това се коригира и 

за реална максимална височина днесъ с~ 

смtта 2918 м. Сръбсниятъ геологъ д-ръ 

Цвиичъ въ началото на нашия въкъ 

(1904 г.) сжщо е обходилъ и проучвалъ 

предпланинитъ на Олимпъ, както и сама· 

т:с~ планина въ физиографско и геоло

гично отношение. Въ изкачванията си и 

той е достигналъ до вр. Св. Илия. Въ 

статията си върху .Der Tessalische Olyrnp" 
той дава и една скица на пла-

нината, гледана отъ северо-западъ, както 

и множество профили на конгломерати

тt. OKOJI,O с. Литохоронъ и други часги 

на планината. Въ тази си работа д-ръ 

Цвиичъ изтъква скалния характеръ на 

самия масивъ като синкавъ до възчеръ 

варовикъ, който се разпада при разруша 

шаването на скалитъ на тънки плочки, 

което обстоятелство имъ придава шисто

зенъ видъ. Това силно наплочване на 

варовититt, маси, споредъ автора се дъл

жи на силенъ страниченъ и сравнително 

по-слабъ вертикаленъ натиtкъ. При по-

281 



лученото въ резултатъ нагъване, цtлата 

горна часть на планината е връхъ на 

една огромна антиклинала, отъ разкжсва

нето и частичното разрушаване на която 

е получилъ днешния си видъ гребена на 

щrанината. 

Найrхарактерно за върховетt на 

Олимпъ е това, че 'Г'В въ по-голtмата си 

часть с.У. образувани отъ скални зжбери 

съ силно наплочени повърхность и скло

нове, а за самитt склоноRе на планината 

е характерснъ силния, понtкога близъкъ 

дu отвеса наклонъ, както и образуващи

тt се дълбоки циркусоподобни казани въ 

началото на рtчнитt долини. 

Този характеренъ за планината видъ 

иматъ върховетt Митка, Стефанъ, Ско

J11юнъ, Св. Илия, Ливадоки и др. Въ по

ново време планината е била проучена и 

обходена отъ .инженера топографъ швей

царецъ Марселъ Курцъ. Той пръвъ 

къмъ своята обширна монография за 

Олимпъ дава карта на планината. За сега 

тази карта е единствената. 

Въ ботанично отношение може би, 

Олимпъ е по-добре проученъ, защото 

по него еж събирали растения нtколко 

видни ботаници още въ миналия вtкъ -
Хелдрайхъ, Орфанидесъ, Хайекъ и др. 

Tt еж успtли да проникнатъ до най-ви
сокитt части на планината и да откриятъ 

множество интересни растителни форми. 

Въ зоолоп1чно отношение, обаче, тази 

планина е много слабо проучена. Данни

тв за фауната на Олимпъ еж разхвърля

ни и случайни. Липсва едно системно и 

ц·влостно проучване на този тъ_й интере

сенъ масивъ. 

Най-високиятъ пунктъ на Олимпъ е 

вр. Митка, 2918 м. Отъ хижата той се 

вижда заедно съ скалитt около него, 

като множество заострени скалисти зж

Сери, забиващи се въ синевата на небе

то. Митка е днесъ най-силниятъ маг

ннтъ, който привлича туриститt по 

Олимпъ. Два еж пжтищата, които во

дя·rъ за върха. Единиятъ е отъ с. Лито

хuронъ на дtсното било на планината, 

покрай вр. Св. Илия и подъ Стефания. 

Ние не минахме по тоя пжть, защото бt 

много далече отъ нашата база - хижа

та . Вториятъ пжть минава презъ самата 
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хижа и нагоре, и въ лtво до билата на 

планината и то въ централната и часть. 

Отъ тамъ въ дtсно, по самия гребенъ 

надъ хижата се стига до вр. Скала, 

следъ това се слиза въ подножието на 

скалитt на Митка и се пресича на ширъ 

utлия извънредно стръменъ склонъ, 

заобикалятъ се скалиn отъ изтокъ и 

чакъ отъ североизтокъ може да започне 

изкачването къмъ самия връхъ. Отъ 

тукъ нататъкъ за пжтека изобщо не мо

же да се говори, защото всичко е почти 

отвесна скала. Катеренето става по улей, 

образуванъ между напуканитt стърча

щи скали отъ падащитt отъ горе камъ

ни и свличащитt се снtжни маси. Може 

би не повече отъ 300 м. еж високи тия 

скали, обаче, цtли два часа ни бtха 

необходими1 за да достигнеме върха. 

Разбира се, при катеренето непрекъсна

то и еднакво човtкъ си служи съ ржце

тt и краката. Трtбва да се лови човtкъ 

за пукнатинки или издадини по гладки

тt стръмни варовити плочи, да стжпва 

най-осторожно, като закрепва краката си 

по пукнатинитt и грапавинитв. Откжсна

тиятъ случайно камъкъ можеше да се 

спрt едва въ дълбокия долъ подъ хи-

жата, т. е. на около 900-1000 м. подъ 

насъ. Сжщото би постигнало и човtка, 

който би загубилъ опората подъ ржце

тt, и краката си. Не зная защо, но въ 

момента никакъ не бtхъ наклоненъ да 

вtрвамъ на думитt на единъ отъ дру

гаритt ни, роденъ въ Бавария, че по тия 

страхотни скали, по които ние, изпотени 

едва пълзимъ, единъ истински алпи

нистъ би се изкачвалъ съ ржцетt въ 

джобоветt и съ лулата въ уста, ако, 

разбира се, изобщо реши да се изкачва 

отъ тукъ и не намtри тоя пжть за мно

rе еднообразенъ и скученъ. Когато умо

рителното катерене се свърши и човtкъ 

стигне на върха на скалата Митка, той 

изведнажъ се вижда стжпилъ на върха 

на единъ зжбъ, съвсемъ самъ всрtдъ 

небето, на една малка, слабо наклонена 

площадка, покрита съ дребни плочки 

отъ сивъ варовикъ. Мъгли започватъ да 

извиратъ, да минаватъ и заминазатъ 

подъ краката ни. Човtкъ има чувството, 

че не мъглитt, а собствениятъ му тtсенъ 



r.иедесталъ се движи всрt,дъ море отъ 

мъгла, колебае се, става несигуренъ и то 

особено тоr ава, когато подъ краката си 

на западъ човt,къ хвърли поrледъ въ 

бездънн,эта пропасть на голt,мия казанъ, 

който зt.е като страхотна пасть. Човi3къ 

всi3ки моментъ очаква парчето камъкъ 

подъ краката му, заедно съ него да по

лети въ бездната. Тукъ неволно си спом-

нихме за оня сиромахъ турчинъ въ при

казката, който сънувалъ, че седи въ теп

сия, закрепена н~ върха на едно минаре. 

Въ момента и ние напълно влизахме въ 

положението и дълбоко разбирахме пре

живяванията на тоя нещастникъ, безъ 

да отиваме до крайности. 

За пръвъ п;у;ть върха Митка е изка

ченъ, както и по-рано казахъ, въ 1914 r. 
отъ двама швейцарци Бови и Боа

сонъ, отъ източната страна, отъ която 

се изкачихме и ние. Въ 1919 г. по сж

щия пжть се изкачва и швейцареца Мар

селъ Курцъ. Отъ другата страна, обаче, 

отъ севера западната, по отвеснитt. и 

напукани стени на rолi3мия казанъ, за 

пръвъ пжть се е изкачилъ до върха ита

J1ианския алпинистъ Комичи, а следъ не

го еж правили ту сполучливи, ту неспо

лучливи опити югославски и гръцки ал

пинисти. Най-искрено, отъ гледната точ

ка на нашитt, алпинистични сржчности и 

възможности погледнато, тия хора, кои

то се решаватъ да се катерятъ по Мит

ка отъ севера-западната страна еж бук

вално такива, които еж решили да се 

самоубиватъ, но търсятъ по-красивъ и 

по-сигуренъ начинъ за това. Че нi3кои 

отъ тt.хъ не успt,ватъ въ това си пред

приятие, може да се отдаде единствено 

на обстоятелството, че с;вдбата не е ис

кала въ дадения моментъ да реализира 

,ази имъ съкровена мечта. 

Само на 40--50 м. отъ Митка, като 

разперено ветрило се издига едва съ 

петь-шесть метра по-ниската скала Сте

фанъ, съ джговидния си назжбенъ гре

бенъ и съ три купчинки камъни, вмt,сто 

пирамиди. На юrо-западъ презъ голi3мия 

казанъ стърчи третия по височина връхъ 

Сколионъ (2906 м.), завършващъ съ ис

тинска иззидана каменна пирамида, как-

вата на Митка нt,ма, понеже мжчно мо

же да бжде иззидана. 

Особено изобиленъ и разнообразенъ 

животъ по самия връхъ Митка изобщо 

не би могълъ да се очаква. Почва нt,ма, 

гниещи органически вещества не могатъ 

да се задържатъ. Само сивата повърхни

на на старо отчупенитt, камъни е покри

та съ лишеи. Въ пукнатинитt, на скалитt, 

и между начупени'Гt, камъни все пакъ с;в 

попаднали семената на една S ах i f r а g а 
именно S а х i f r а g а s р r u п е r i , която 
е образувала голi3ми туфи, които по то

ва време бi3ха буквално покрити съ из

вънредно нt,жни и красиви бt,ли цвi3тче

гата. Около тия много издръжливи ру

фи саксифрага се е приютила и нt,

каква друга трева. По отвеснитt, стени 

на скалигt,, пуснала коренъ въ тънкигt. 

пукнатини се бt,лt,е съ нt,жнитt, си 

цвt,тчето А r а Ь i s р r i о i d е s, а 

на най-недостжпнитt, мt,ста, к;вдето съ 

обикновенъ фотографичесю1 апаратъ е 

невъзможво да се работи, расте и цъфти 

съ синички цвtтчета Omphoiodes Juc. 
Животннскиятъ миръ е още по-слабо 

представенъ. На влажно подъ нt.кой ка-

мъкъ случайно се намира нt,коя 

безжизнена стоножка или нi3кой 

полу

nолу-

з~мръзналъ и съвсемъ слабо реагиращъ 

при хващането дъждовенъ rлистей. Но 

все пакъ, това не с малко, защото тукъ 

условията за сжществуване, дори и за 

най-непридирчивитt, организми, еж из

вънредно неблагоприятни. 

Гледката, която се открива отъ вър

ха е, да се изразя съ най-общоприетия 

нзразъ, грандиозна. Олимпъ е вториятъ 

по височина връхъ на Балканитt.. Оса

мотенъ е всрtдъ почти равна относи

телно него, земя. Хоризонта не се за

тваря отъ никакво препятствие. Погледа 

прониква до тамъ, до к;вдето собствена

та му сила му позводява и вижда всич

ко, което може да долови. На изтокъ и 

югоизтокъ въ далечината, морето и не

бето се допиратъ. На юrъ равнини, а въ 

тtхъ селища, ръкички и ниски хълми

сти вериги. На западъ сжщото, само че 

далечъ на хоризонта се тъмнъе една 

мрачна планинска верига, това е епир

сю1я Пиндъ. На северъ се губятъ въ 
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мъглищата на хоризонта полята, р·вки

тt. и планинитt. на Македония. Изобщо 

ЧС'вt.къ едва тукъ разбира какъвъ до

бъръ усетъ и рtдка вещина еж имали 

древнитt. богове, като еж избрали за 

свое жилище и своя твърдина най-стра

тегическия пунктъ, който владt.е надъ 

морето, земята и небето на тая страна. 

На връщане отъ върха, особено ко

гато гжсти мъгли забулватъ всичко, пж

тя много лесно може да бжде загубенъ. 

Презъ дългитt. стръмни прt.спи, които 

слизатъ отъ висинитt. дълбоко въ дола, 

като правятъ на мt.ста рt.зки завои ме

жду каменнитt. блокове или се спускатъ 

презъ високи прагове, човt.къ може 

лесно да се подхлъзне и да полети на

долу по пжтя на „кандидатитt. за смърть

тн·', както еж го нарекли преди насъ 

нъкои духовит.и туристи, които еж мог

ли да взематъ отъ комичната страна 

една такава трагична случка съ нъкой 

отъ тъхнитt. другари, разбира се , сл едъ 

неочаквано щастливия край на топ нево

ленъ полетъ, т. е. следъ бJ1аrопо J1учното 

слизане до долу. По този не особено 

прИЕ:лекателенъ и удобенъ пжть има зло

щастието да слt.зе, славо Боrу сполуч

J1v.во, т. е. само съ скжсани дрехи и ле

ки контузии и одрасквания и единъ отъ 

НRШНТЪ другари. 

Около трнтъ глаани върха Митка, 

Стефанъ и Сколионъ, които еж високи 

надъ 2900 м., надъ билото на планината 

ct· издиrатъ още множество по-второст 0 -

П(·ННИ върхове , като Калоrеросъ 2701 м . , 

Пш осъ, 2675 м., Бара 2315 м., Сгмари 

2251 м. , Кроуцъ 2678 м., Ливадаки 2360 м. 

н др. Между нъкои отъ тt.хъ се обра

зувDтъ циркуси съ скалисти отбесни сте

ви, а между други се простиратъ об

ширни тревисти наклонени плата, на мt.

ста 11окрити съ още голъми снъжни пръ

спи, които бавно се топятъ и образу

ватъ мочурища отъ които взематъ на

чалото си потоци, притоци на р. Ени

певскъ на изтокъ, а на -други рt,кички въ 

другитt. посоки. По бълия снt.rъ на 

прt.спитt. моrатъ да се намt.рятъ гра

мадно множество насt.коми отъ най

различни групи: ципокрили, твърдокри

ли, двукрили и пр. и пр. Около прtспи-
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тt на вJ1юкнитъ мt.ста или подь самитt. 

пръспи или подъ камънитt. около тtхъ 

е r<онцентриранъ главно живота въ тоя 

високопланин~ки поясъ. Намt.рени бидо

ха множество нови за науката видове 

низши живо·тни. 

Разбира се, много по-богатъ на расти

телни и животински форми е срt.дния 

поясъ на планината подъ 2000 м. Това 

особено се отнася до изложения на слън

це юженъ склонъ, спущащъ се къмъ ръ

ката Енипевсъ. f1;у;теката, по която ние 

се отправихме къмъ пещерата, въ която , 

споредъ думитt на момченцето, ко е то ни 

придружаваше, живt.елъ единъ худож

никъ минаваше именно по дължинат:~ на 

тоя склонъ. Презъ ниска, скоро подновя

вана гора отъ Р i n u s 1 с u с о d е r m i s 
отначало, следъ това презъ рt.дка но по

стара такава по стръмния склонъ, после 

презъ широки оголени отъ нt.коrашенъ 

стихиенъ пожаръ склонове сега обрасли 

съ буйна тревиста растителность, подъ 

отвесни живописни скали и надъ дълбо

ки пропасти минава пжтеката. Тукъ по 

скалигв, въ лt.во и дt.сно отъ пжтеката , 

расте въ rолt.мо изобилие ендемичното 

на Олимnъ растение Jankaea heldreichii 
Пустнало к о р е н и т t, си въ тt.с

нитt. пукнатини на скалитt., разперило 

uърху тt.хъ широчкитt. си розетоподоб

но разположени, мъхести резедаво-зе

лени листа, това растение е много кра

сиво съ нt.жнитt. си подобни на сини 

звънчета цвt.тове. То се смtта за едно 

отъ много ценнигв планински растения 

въобще. затова е силно желано отъ всt.

ка ботаническа градина. Пжтеката, все 

въ хоризонтално направление, достигна 

r.ече високо на склона надъ монастиря 

Св. Дионисиосъ, прави нtколко рt.зки 

зиrзаги надолу и достига въ подножие

то на една отвесна висока скала, която 

и::.1глежда, че въ сравнително ново време 

при нtкакъвъ случай се е разпукнала 

ствесно, едната часть се е откъснала и е 

пропаднала дълбоко долу въ ръката, а 

дrугата е останала, като въ основната 

си часть е образувала нt.що кто навесъ. 

Подъ този именно навесъ, когото тукъ 

наричатъ пещера, живt.е единъ худож

никъ гръкъ отъ с. Литохоронъ, казва се 



Итаксасиосъ. Той се. е обзавелъ тука съ тtхъ обядитt и вечериТ'в сн, прию-

сраыштелно доста удобно. Дъсчено леr· 

ло, огнище, примитивенъ шкафъ за про

дукти въ скалата, на дъното на който 

цъвти единъ видъ А 1 s i n е и други 

подобни необходимости за едно жили· 

ще се виждатъ въ разнитt краища на 

навеса. Отъ горящия въ дъното на сво

да оrънь цtлата скала е почернtла. По 

нейната сена съ блажни бои художrы· 

кътъ е написалъ мозаично имената на 

9-тъ музи (Мелпомена, Урания, Клио, Та

.лия, Терписхора, Калиопа, Полихимния, 

Еутерпе и Ерато) . Той самъ нарича свое

то жилище l'asile de muses - жилище 

тява ги подъ своя подслонъ нощя и ги 

изпраща като близки приятели. 

Тукъ, кждето между другата расти- · 
телность, но по скалитt растатъ въ изо

билие и интереснитt. растения Daphne al
coides, Genista radiata, а по-долу Bucus 
sempervirens, Achillea ageratifolia и Di
anthus haematocolyx по изобилни т t 
и разнообразни цъвтящи растения пре

литатъ множесгво видове пеперуди, кои 

то обаче сж сжщитt видове, които н11е 

сме свикнали да виждаме по насъ. 

Последния день отъ обиколкитъ ни 

въ високия поясъ на Олимпъ. Слънце-

на музитв . На въпроса защо го нарича то се наклонява на западъ и надъ пла-
така, когато той единственъ, като един

ствена муза на Олимпъ живъе въ него, 

той каза: Боrоветъ живъятъ по високитъ 

недостжпни върхове, кждето природнитъ 

стихи бушуватъ напра'влявани отъ тъх
ната ржка. Музитъ предпочитатъ тихитъ 

тайнствени лесове, въ които, както шума 

на стихиитъ отъ върховетъ, тъй и шума 

отъ доJrината на чов·J,.шкия животъ мжч

но достигатъ, или и да достигнатъ, тъ сж 

вече омекотени, тия отъ горе, а пречи

стени и атчасти обожествени, ония оrъ 

долу. Той е жрецъ на музитъ въ тъхния 

lКроменъ храмъ всръдъ планината - ар

тистъ художникъ на Олимпъ. Вече цъли 

ссемь години прекарва лътнитъ месеци 

подъ тази сводеста скала. Позназ;) 

Олимпъ на пръсти. До сега е нарисувалъ 

r:овече отъ 250 табла изключително изъ 

планината. Всички тъ сж продадени било 

въ Гърция бИJю изнесени отъ чужди ту

ристи По репродукциитъ отъ нъко;,i не

гови картини, които ни показа личи rо

л·вмото умение на добъръ ху дожникъ. 

Подари ни своя ликъ и една репродукция 

на своя картина, представляващи вр. Мит

ю1 и Стефания, взети отъ С1юлионъ, съ 

мъгли подъ ·rъхъ изъ rолtмия казанъ. 

Той е много любезенъ човъкъ. 

Ьече около 50-rодишенъ съ посивели ко

си къмъ слъпитt очи има повече видъ 

на отшелникъ, върху лицето на ко1·.-)т,) 

слънцето и гората сж сложили св<:я от

печатъкъ. При него се спиратъ, :1Ли най

малко го навестяватъ почти всичкн ту

ристи. Той приятелски ги посръща, дъли 

вината бавно пада тържествено мълча

ние. Въ дълбокитt долове пълзятъ дъл

гитъ сtнки и високитъ остри върхове. 

Ние се връщаме къмъ хижата презъ пж

тека всръдъ разредена стара гора. Надъ 

насъ въ синевата високо се ръе орелъ. 

Съ неподвижни разперени крила той 

плавно описва кржrове, е.'Iипси, спира

ли. Къмъ него се приближава втори, ста

ватъ три, а следъ това четири. Гледайки 

ги, човtкъ си мисли; природата въ тъхъ 

uъ тъхния шrавенъ величественъ полетъ 

в1, висинитъ е въплотила идеята си з~, 

царствена, неограничена, горда свобода. 

Мислите си, че ония проницателни очи 

отъ висинитt се взиратъ само въ слън

чевИТ'Б простори, а въ мисъльта на rор

дитъ птици, кате че ли долавяте заучени

тъ отъ Васъ въ гимназията стихове отъ 

Лермонтовъ „Мы вольния птици, порз 

братъ, пора, туда где за тучьей белъетъ 

гора" ... и пр. и пр Но, въ следующия 

~rигъ единъ отъ тия царе на въздуха ка

то стрела, пусната отъ лжкъ, се откъс

ва отъ синевата и се забива въ леса. 

Сърдцераздирателенъ писъкъ, пърпане. 

]{рай на единъ животъ, утоляване глада 

на единъ хищникъ съ царственна осан

ка. Природата и въ най-красивит-1, си 

прояви е много малко сантиментална. 

Гората става гжста. СлънчевиТ'в лж

чи едва проникватъ презъ клонитъ на 

rрамаднитъ борове. Полумракъ, влага 11 

тишина владеятъ тукъ постоянно. Ни

какво насtкомо не тича по повърхно

стьта на дебелия слой гниющи листа, 
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никакви прояви на животъ. Нападалитt. 

клони и стъбла на голt.ми борове бавно 

гниятъ. Обелвамъ една кора отъ голt.мъ 

падналъ дънеръ. Нt.що кафяво, препле• 

тено, се движи, множество крачка. Нt.

що се гърчи и превива. Вглеждамъ се 

по-добре. Единъ скорпионъ и една скри• 

пя сж си дали срt.ща въ това царство на 

покоя и тишината. Безъ гласъ безъ въз

клицание или шумъ на оржжие, тия две 

сжщества водятъ борба на животъ и 

смърть. Скрипята се извива и гърчи, ка· 

то се стреми да забие отровнитt. си хе

лицерий въ тt.лото на скорпиона, а той 

съ щипцитt. си е обхваналъ тt.лот,о и 

презъ срt.дата. Задната часть на корем

чето на скорпиона се извива. Острия му 

връхъ най-подиръ попада между хити

новит·в плочки на коремната спирка на 

тt.лото на скриията, кждето кожата е 

нежна и се забива тамъ. Борбата е въ 

своя край. Отровата на скорпиона е про-
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никнала въ тt.лото на скрипята III тя по

тръпва, а следъ това се отпуска. Скор

пиона започва да изсмуква соковетt. и, 

следъ като пре~:sризва задната часть на 

тt.лото. Съ пенсетата, въ една епрувет

ка съ спиртъ биватъ поставени единъ до 

другъ тия безименни борци въ полето 

на природния инстинктъ за просжщест

вуване и самозапазване. 

Следъ като престояхме на връщане 

отъ хижата още еднъ день въ гостопри

емния монастиръ Св. Дионисий, ние сл ·в

эохме отъ планината на пжть за домове

тt. си, като отнесохме съ себе си науч

нитt. материали и хубавитt. спомени отъ 

Олимпъ. А той ни изпрати чакъ до под

ножието си съ своитъ сиви мъгли, кои

то, когато бt.хме вече на гара Литохо

ронъ покриваха не само темето му, ка!<

"'0 обикновенно, а бt.ха хвърлили сивата 

си мантия върху цt.лата му колосална 

снага. 



ЗА ЕДИНЪ ДЕНЬ 

НА ЕЛЕДЖИКЪ 
ДИМ. П. ТАЛЕВЪ 

Срещамъ Чолака. 

- Въ недъля, хейде на Еледжикъ, 

ми каза той. 

- Добре! Отговорихъ азъ. 

Обявихъ излета и като резултатъ, на 

6 юний, недъля, въ 7 ч. сутриньта една 

група отъ около 20 души „планинци" и 

гости се бъше събрала на софийската 

гзра. 

Влакътъ потегли. Съ пъсни и шеги 

незабелязано изминахме двата часа до 

спирка Немирово, първата следъ Ихти

манъ. 

Красива нова гаричка. Слизаме и вед

нага поехме къмъ Еледжикъ. Хубаво 

иrънце. Всички се поразсъблъкохме На 

югъ между склоноветъ на Ихтиманска 

Ср-tдна-гора съзръхме величествената 

осанка на Белмекенъ. Катеримъ се и 

с.11едъ двадесеть минути Шi'iть спираме 

на една полянка, височината на която 

вече позволява да се любуваме не само 

на Белмекенъ, но и на Мусаленската rpy
na и Рупитt., на Ихтиманската Сръдна

гора и Их:тиманъ, а отвждъ на далечю1-

1''В очертания на Родопитъ. 

Следъ единъ часъ още все право на 

горе по доста оrоленитъ склонове стиг, 

нахме на параклисчето подъ върха. До 

него малка хижичка. Поотпочинахме си. 

Тукъ намираме ихтиманскитъ туристи, 
които узнали за излета ни, бъха дошли 

на среща съ насъ. Между тъхъ еж гим

назиялнt1ятъ учитель Желъзковъ, двама 

колеги отъ ЗемедъJ1ската банка, единъ 

МJ1ад1-1 адвокатъ, единъ з;,,бо'Гехникъ, 

заведующиятъ електрическата служба и 

група ученици. Почерпиха ни съ пърже

на СJiанина - истинско планинско яде„ 

не, споредъ думитъ на Чолака. Пихме 

много студена вода отъ близки-я изворъ, 

която на вкусъ бt.ше дори по-хубава 

отъ софийската и следъ малко се изка, 

чихме на пирамидата. 

Отъ пирамидата на ЕJiеджикъ глед

ката е чудно хубава и необятна. Подъ 

насъ е Малкото оборище и селата Муха

но и Поибрене. Още по на северозападъ 

с историческото Оборище, малко по-на

татъкъ Панагюрище, скрито задъ вери

rитъ. На североизтокъ погледътъ се 

нлъзrа къмъ Славовица и Пазарджикъ. 

Посръдъ е лентата на Тополница. Въ 

дъсно се очертава прохода „Траянови 

Р.рата". !::то изъ тия мъС'та се е подвиза

вала хвърковатата чета на Бенковски. 

Обръщаме се къмъ югъ. Виждатъ се Мо

мина-баня, Костенецъ и пакъ величестве-
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ната панорама на Родопип, Белмекенъ, 

Мусала, Рупитt. и Ихтиманската Срt.дна

гора. 

Даскалътъ се увлича въ своитt. исто

рико-географски освt.тления, като из

дига Еледжикъ на 1300 м. 

- Извинявай, даскале, само 968, но 

толкозъ по-добре. Отъ ·такава малка ви

сочина какв.а поразителна гледка! 

Свързанъ съ априлското възстание 

Еледжикъ за насъ, българитt., е придо

билъ особено историческо значение и не 

н~праздно е възпt.тъ отъ нашитt. най

голt.ми поети. 

Слизаме въ гористата мt.стность 

,,Шиндаръ" презъ прекрасната „Пъстри

на поляна" обсипана съ цвt.тя. 

Въ Шиндара край букитt. и яворитt. 

на една полянка покрай студенъ изворъ, 

който има най-ху'бавата вода въ тия мt.

с1 а, об-tдваме и се разполагаме на по

чиЕка. 

Ободрени въ 3 ч. следъ пладне пое

иаме за Ихтиманъ. 

Навлизаме въ царството на букитt.. 

Спираме на малка почивка предъ два гра

мадни прегърнати букаци. Нарекохме ги 

„nлюбенитt.". Тукъ запt.хме хайдушка 

пt.сень, водени отъ даскала, който бъше 

тъй IOIJ(Ъ и тъй веселъ съ разрошавrна

та си коса. 

Спускаме се презъ „Вини-дере". Дви

,;,:имъ се изъ гlilстаци. Провираме се 

г,одъ шумата презъ която слънцето про-

1-шква едвамъ .. едвамъ на розови пет
на. Прескачаме сребристи потоци. Зала

г.яме хайдушки П/i\rеки и пакъ навлиза-

11е между китни буки и явори, минавайки 

г;резъ малки полянки, отъ които са:1,10 

можемъ да хвърлимъ погледъ на кжс

ч·та отъ синьото небе и слушайки пt.-
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с.еньта на славеитt. и потоцит·I; Хубава е .. 
1v1ного хубава е ... пуста·,а му Срt.дна

r ора! 
Дълго слизаме все така презъ пре

красната българска „джунгла". 

По едно време Славчо, пръвъ забеля

ёглъ открояването на дерето се обади: 

- Ето на, проз/i\бИ се! 

И действително, не слсдъ дълго на

пуснахме дерето, наближавайки ръката 

,,Мжти-виръ", която носи буйнитt. си во

ди въ даръ на Тополница. Преминавю1е 

моста. Покрай воденицитt., отправих:мt: 

ct• по шосето къмъ Ихтиманъ. 

Вре:1-1ето бt.ше напреднало доста, та 

ющеждата да стигнемъ за влака почт;.~ 

ни напущаше. Но тукъ докторътъ рече: 

- Не сме събрали да се лъжемъ! 

И ю~то пое „кестреме" презъ полето, 

накара дори и „четири·тt.хъ рози", наши

тt. млади планинки, да върватъ въ побе

дата. 

Минавайки покрай голъмия ихтиман

ски чиф.~икъ, втори по производство у 

нзсъ, навJ1tзохме въ града. Следъ като 

прочетохме единъ старъ римски над

писъ, качихме се на габриолети за г .з

рата и наблюдавайки равното ихтиман

ско поле, хвърлихме последенъ погледъ 

на кичестия лабиринтъ, огъ който ус

пtхме така славно да се измъкнемъ. 

На гзрата имахме достатъчно време 

до пристигането на влака да пиемъ на

здравица съ ихтиманскитt. туристи, да се 

побратимъ съ тъхъ и да позяпаме хуба

ю,тъ ихтимански носии и още по-хубави

тъ ихтимански моми. На нашитъ „рози" 

бtха поднесени букети отъ полски игра

дински цвътя. После съ сърдечна тури

стическа топлота се раздълихме. Въ 8 ч. 

вt.черьта бързото черно чудовище ни 

отнасяше къмъ Престолния градъ. 



СНИМКИ ОТЪ СЪБОРА ВЪ СЕВЛИЕВО 

На,говарихме се въ „рейсовата кола" 

за С ев.r.иево. Rсtки искаше да седне по· 

близичко до йорданъ шuфыJра, не за

що10 бtше винаги засмtнъ и :1юб~зенъ, 

дебеличъкъ и навлtченъ съ пулов~ръ, 

ами 01юло него по не друсало. Разбнра 

се, заети бtха доста добре 11сачю1 мtста, 

а въ тtсно·то коридорче имаше и под

вижни с,олчета . . . По натпъкъ вънъ 
отъ града се зае и покривътъ . . . Това 
обикновено става извънъ населенит·в 

пунктове, понеже „властитt" хемъ не 

позволяватъ, хемъ виждатъ и мъл

чатъ . . . Ако дойдатъ чужцеrщит·t.-фа

бриканти и видя1ъ какъ имъ се това

рятъ колитt, сиrуръ ще си кажатъ: 

„Ашколсунъ на това племе, то здраво 

ни защищ.<Jва интереситt". 

Ьъ автомобила всички се сприятеля

ватъ. Едни непрекжснато говорятъ, дРУ· 

ги пъя·тъ, а трети нищичко не продум

нзтъ. Нt~юлко сукалчета държаха „ису'' .. 
Автомобилътъ се движи съ срtдна ско

рость между хубавитt ниви, ливади и 

rс:ри по змиеобразното шосе. Групи ве

сели, прелестни и засмъни дечица ви

катъ „нз добъръ часъ" . . . Колко не

винно и сърдечно е тъхното извикване 

и, акu йорданъ не бързаше, бихъ слъ

зълъ да ги разцtлувамъ. 

Минаваме презъ прочутия, но не мно

го залесенъ завой, нареченъ „Казанджи 

дере". Тамъ въ турско време и малко по

късно хайдути еж обирали пжтницитt. 

Сега това нъщо не става, обаче, името 

си стои. Въ старата българска столица 

уJшцата, въ която се вижлатъ извънред

но много адвокатски табели, носи на 

rюдбивъ името „Казанджи дере", ма

каръ, че официалното и име е „Ив. Ва

зовъ ". 

Предъ насъ се открива поле. Показ

Р. атъ се кжщитt на Севлиево. Минавамt> 

край Ловния домъ. Модерна сграда съ 

тераси и „дансинrъ". Единъ високогово

ритель гърми ли гърми. Предъ насъ е 

мостътъ надъ Росица. Дълъгъ около 

200 метра. Видътъ му опредtля времето 

н.1 неговия строежъ. Най-напредъ е ши

рокъ и равенъ, следъ това се сtснява 

н има изкамбуренъ видъ. Съ други думи 

три вида мостъ: широкъ, тtсенъ и не

равенъ. 

Навлизаме въ гра :i.a. По Jшцата на 

сев.,шевчени се чете радость. Всички до

волни, за гдето еж ги удостоили и се 

чудятъ съ какво моrатъ да услужатъ. 

Ръдко гостоприемство. А защо ги нари

чатъ „Умплеши" хичъ не знамъ. Види се 

кръстници имъ еж габровченитъ, поне

же много се обичатъ. Отзоваваме се въ 

центъра на града, на площада. На сръ

дата има паметникъ съ пиедесталъ, вър

ху който има хубави надписи, надъ не

го висока бетонова колона, а на вър

хя жена съ възвестителна тржба въ дtс

на1 а ржка и лавровъ вtнецъ - въ лt

вата. Подъ нозетъ и отъ четиритtхъ 

страни четири лампи, съ които се освъ

тява площада. Добре, че еж ги сложили 

т:1мъ, иначе тя се стtснява, като вижда, 

колко неразумно еж я оставили въ мракъ 

презъ нощьта. Направено е едно недо

разумение, като е примtсена годината 

1891, когато е издиrнатъ ~:rаметника, съ 

модернитt времена, които моrатъ да 

превръщатъ паметницитъ въ стълбове за 

електрическо освtтление. Казаха ми, че 

това било „временно". Дано. 

Отзовахме се въ читалищния салонъ. 

Тамъ по единъ безупрtченъ редъ се из

вършва регистрацията на всички при

стигнали туристки, туристи и гости. Дава 

имъ се значка, плаща се съборна такса 

отъ 15 лева и всtки единъ бива наста

ненъ на квартира. Из6вгнато е онова 

викане, крtкане, блъскане и пр. Хвала 

на севлиевци. Не напраздно носятъ име

то на добри и гостолюбиви българи. 

На площада и по улицитt се забе

лязва особено оживление. Туриститt ве

сели, гражданитt сжщо. 

На другия день се събуждамъ рано. 

Нtщо удари шесть пжти. Мислtхъ отъ 

начало, че сtкатъ желtзни греди, тъй 

ми се видя тжпъ звукътъ на градския 

часовникъ. Около читалището се събира 

народътъ, примtсени съ туристи и гра.·к

дани. Нtкакво недоразуме~те въ елек

триката позабави официалната часr~. 
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Сцената се откри. Музиката изсвири 

,.Шуми Марица", Царския химнъ и дъл

гия туристически химнъ. Всички бt.ха 

нрави. Показа се на сцената председате

. 'tя на туриститt., не много високъ чо

вt.къ, прикаква съ очила, а чете безъ 

тt.хъ, възчерничъкъ, говори бавно, пов

,·аря нt.кои думи по Н'ВIЮЛКО Шi'iТИ, же-

стикулира, каза, 

може да обяви 

влиево и пок2ни 

че е щастливъ за гдет.а 

събора откритъ въ Се

представителитt. на раз-

витt. власти и организации да кажатъ 

своитt. приве·тствия. Заредиха се оби

чайнитt. приветствия за подобни слу

чаи. Изпъкваше чистосърдечностьта въ 

тt.зи хубави превитствия. Всt.ки подби

раше най-хубавото, което може да се 

каже за организацията, която има въ 

своята срt.да единъ специаленъ инте

Jrектуаленъ елит"Ь . . . Казаха се много 

хубави и правдиви слова. Казаното отъ 

представителя на r. Министъра на про

свt.тата показва, че туристческитt. орга

низации еж заели вече своето мt.сто въ 

реда на най-полезнитt. такива за Роди

ната. Нуждно е само водачитt. на наше

то движение да посочатъ предъ когото 

тр·вбва въ това министерство своя бж

дащъ планъ и постигнатото до сега, за 

да можемъ и ние да позакачимъ нt.

щичко отъ срt.дствата, отредени за под

крепа нз подобни организации. 

Председательтъ отговаряше по от

дt.лно на всt.киго. Имаше едно не скри

то роптание, за гдето той не цt.луваше 

всичкитt. оратори, а само нt.кои и това 

стана причина да не можемъ да опредt.

лимъ точно неговия вкусъ въ тая об

ласть. 

Пристli'.ПИ се 

По осветената 

на събора бива 

къмъ изборъ на бюро. 

традиция, председатель 

председателя на мt.cr-

ния клонъ. И такъвъ стана, младия, ,'!;ЪЛ

r ия, като велики rt. пости, председатель 

на Севлиевския клонъ. За пръвъ под

председатель посочиха старата туристи

ческа Комита Иванъ Златаревъ отъ 

,,Юмрукчалъ" ... Гласовитъ и съ гол·в
ми юмруци човt.къ. Като викне всички 

слушатъ и смt.ешъ ли да не сдушашъ, 

като погледнешъ какъвъ снаженъ пла

нинец;, е. Смt.лъ и бодъръ, като съ-
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гражданина си Левски. Другия подпред

седатель бt. отъ Русенския клонъ. Ти

хичъкъ и добродушенъ човt.чецъ. Гласе

цътъ му не се чу. Изглежда, че не оби

ча да се бърка въ чуждитt. рабо·ти . 
Преди гласуването зз бюро се из

пълни една задължителна процедура, 

трt.бваше да се опредt.ли кой има право 

да присжтствува въ събора и да гласувй. 

Тая изключтелна привилегия. отъ редъ 

години се пада само на добрия дt.до 

(той не се признава за такъвъ) Иванъ 

J1амбовъ, който по фигура, по бt.ла бра

да и бt.ли мустаци може да се нарече 

„ Туристическа икона". По-рано той си 

вървt.ше свободно, но нали си е добъръ 

човt.къ, сгазилъ го единъ автомобилъ, 

и сега си помага съ дълга патерица. 

Той е като знаме на туристическа пре

данность. 

Избраха се секретари, единъ отъ Се

влиево докторъ и другъ отъ София 

пvкъ докторъ. Такъвъ високъ цензъ се

кретарскитt. постове рt.дко еж имали въ 

'Гуристскитt. събори. Софийскиятъ док

'Горъ е съ рошава коса, иrривъ погледъ, 

абисинска кожа и подвиженъ като „джа

гълъ ". Лt.кува съ сладки приказки, пt.е 

и на тежко болни налива ракийца въ 

джобоветt.. Помага и на навехнато. Ко

гато туристическата „графиня" (съпру

га·та на „графа") си понавt.хна кракътъ, 

той по чисто „факирски" начинъ, ма

каръ, че нt.ма нищо общо съ съюзната 

чиновничка, й заповt.да да ходи и тя 

тръгна. А „rрафътъ ", горкичкиятъ, до 

като траеше произшествието, бt. бt.лъ, 

като платно. Изплаши се, зере никакъ не 

обича куцо сърдцебиене. Та думата ни е 

ЗJ софийския докторъ. Той играе и та

бла и понеже е строгъ последователь на 

Айнщайна, играе я приблизително. Пра

вн си капии, както иска и когато иска. 

Навикъ. Въ неговата срt.да хората ни

кога не остаряватъ, нито пъкъ моrатъ 

да иматъ нt.какъвъ кахърецъ. 

Следъ обt.дъ се развиха разисквания. 

Спокойно, въздържано, безъ излишенъ 

патосъ, безъ дрязги, безъ повишенъ 

тонъ, всички одобряватъ . работата на 

Централното настоятелс·тво, като за раз

нообразае му даватъ нt.кои препоржки 



и.~и му правятъ леки забележки. Но ста

ва единъ делегатъ отъ Дупница, съ из

винение, и натика всичкитt въ миша 

дупка. Стриже човtка, не се шегува. Та

къвъ му билъ мандата, каже. 

Надигна се по едно време съ другъ 

мандатъ Митко Пантелеевъ. Не знамъ 

защо нtкои му обе::юбразяватъ името, 

каrо казватъ Пан:талеевъ. Мисля, че 

Пантелей и Панталей не е все едн,). Да

ли ще могатъ да направятъ панта отъ 

него не знамъ чрезъ тази фамилна тран

сформация. Той има зжбъ на секретаря. 

Соли, го соли го та го пресоли. Списа
нието му било турско, граматиката му 

неграмотна, боя1 а му черна, очитt му 

страшни, уста·та му мелятъ, като водени

ца и т. н. Направили го на пухъ и прахъ, 

а „графътъ" въ туй време трупа разни 

преписки, бележки, окр_жжни и др. Готви 

се за сражение, ще отбива атаката. 

Надигна се единъ адвока·тъ отъ Плов

дивъ. Виоокъ, строенъ и хубавичъкъ чо

вtкъ. Ехъ, и той е малко черничъкъ, но 

тt туриститt еж 900/о черни, отъ слън

цето. Той гълчи и еднитt и другитt и 

протестира срещу фронтоветt. ,,Господа 

сждии, каза той, не бива така". Азъ 

съмъ чувалъ адвокати да произнасятъ 

думитt „Господа сждии" и когато дър

жатъ надгробно слово. Види се това си 

е тtхно Лапсусъ Лингва. 

Нtкжде откъмъ дtсницата се изпра

ви грамадната фигура на чов·вкъ съ про

шарена коса. Тъй, както говори, както 

жестикулира, той прилича по-скоро на 

,,Пtтелъ", ама заг:1авието му е Кокош

ковъ. Вика срещу раздорницитt. Най

пссле З'аключи: ,,Лзъ въ Варна бtхъ 

противъ плащанитt длъжности въ Цен

тралното настоятелство, но сега съмъ за 

плащанит-в. Плати му за да работи". 

Даде се пълна свобода на говорите

литt. Говориха много и свободно. По 

демократично отъ това нtма. Най-после 

стана забележителния „графъ", секретаря 

на Съюза, за щ1 даде отговоръ на вси

чки. Говори, че се кжса. И понеже презъ 

нощьта сънувалъ, че генералъ франко 

получилъ нtкакво разстройство, въ от

говоритt си бtше страшно свирепъ. Де

то казватъ, по хора гази. Той е черъ, 

и мустакатъ и гов-ори като 

Аргументиралъ се човtкътъ 

на всичкитt отговори. Като 

картечница. 

отлично и 

го гледашъ 

iце се запиташъ, какво му харесватъ на 

този човtкъ, но като го чуешъ ще раз

берешъ, че има ченета. ,,Съ тtзи уста 

чудеса правя, Митко", а Митко му отго

варя, ,,Коджа ще потичкашъ до като ме 

стигнешъ въ писането". Завърза репли

ка. И за да не продължава така, става 

Божко, винаги младъ, винаги засмtнъ, 

винаги мелаимъ, винаги благъ (Извиня

вайте, че съ думата „винаги" подража

вамъ на съюзния председатель) и ка

зва: ,,За хатъра на събора и на добритt 

ссвлиевци, спрете, не говорете така, не 

Ct: нахвърляйте единъ върху другъ, по

неже сте добри хора". Дали се промtни 

тона, не знамъ, но „графа" каза, че съ 

неговитt уста мжчно може да се бори 

човtкъ, а ако рече и ножове може да 

r1,лта. Демекъ и фокуси може да пра

ви. Съ своя отговоръ секретарьтъ не ос

стана длъженъ никому, а женицата му го 

гледаше презъ всичкото време съ състра

;rание, тъй както той я гледаше при 

произшествието. 

Съюзниятъ председатель провъзгласи 

двамата спорящи за много добри хора 

и пожела да му се даде една сопа, та ко

ГРТО немирствуватъ да може да ги на

бие. После му се видt, че тtзи права 

може да му нанесатъ пакость и се от

к&за о·тъ тtхъ. Първия подпредседатель 

предложи одобрение на отчета. Одобри

ха го всички. Олекна на всички. 

Друrитt точки минаха бързо. Попро

м·внИ'ха се нtкои точки отъ устава на 

Съюза и то тъй, че да може една само

ковска кокошка да мжти въ София яйца. 

По маркировката говориха компетент

ни и некомпетентни и тя се отложи за 

неопредtлено време. Така и трtбва да 

бжде. 

Прочетоха се и нtкалко резо,'!юции: 

по отчета, по закона за туризма и т. ·н. 

Gезъ разискване. Всичко хубаво нареде

но, rъкъ да не кажешъ. Бюджета мина 

почти безъ разискване. Само единъ ора

торъ бt подробенъ и той искаше да обо

ри собствената си речь въ Варна. Види 

се давностьта му дава право 33 това. 
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Пристжпи се къмъ изборъ. Гласуване

то мина мирно и тихо. Пече,1Jи „правител

ството". Пъю доброволно напуща, Ха

джията получава повишение и вече на

стжпи хармонията. 

се отличиха. Бъха, като у дома си. 

Разотиването съ голъмитt, отобуси 
представляваше особено интересна и 

привлъкателна гледка. Една зелена ко

эерка безпомощно викаше „Гошо", ,, Го
шо", най-после Гошо се показа и настж
пи мирликъ. 

У строи се едно посещение на новопо

дарената вила на Севлиевския клонъ. 

Кацнала е на едно възвишение и отъ 

тамъ се вижда цълата околность. Блазе 

на севлиевскитъ туристи, хвала на г. 

Иванъ Райковъ за щедрия даръ. Подъ 

диригентството на Василч·а Радевъ, ше

фа на сиромаситt, въ София, се изпъ нъ

колкократно Многая лъта и всичко това 

се поля съ разни видове напитки и ви

тамини въ едно заведение срещу чита

,щщето . Тамъ доктора, Василъ и Гошо 

Следъ объдъ градътъ доби своn 
тихъ видъ. Дълго време севлиевци ще 

говорять за своитt, скжпи гости, но и 

гостиn никога не ще забравятъ оказа
ното имъ гостоприемство. 

Съюзниятъ председатель ще запомни, 
че Шарана го е глътналъ и на табла. 

До виждане догодина въ Асенов-
градъ! Ц. r. 

2(}2 

СТРАШНОТО ЕЗЕРО 

(Поема на самотния) 

Разтвори си крилетt, душа и простори надзвездни 

полети и въ скстазъ угасни надъ планинскитъ бездни ". 

Надъ скалит·!, зловещо тржбачи тржбятъ : 

тихо ехо отъ мирове звездни 

заридава надъ сънната бездна. 

На брt,га въкове - истукани стоятъ 

Светълъ духъ изъ простора изпраща стрели; 

малка дева въ пурпурна риза 

надъ скалиrв зловещи възлиза. 

Звезденъ дъждъ надъ води притаени вали . .... 

Отъ светли звънари зората звъни: 

въ Звездомира нейде съ хаосенъ мJ~атъ 

Богъ зове къмъ Всесилния свъ'тъ. 

Херувими запъв:пъ възбогъ въ висини . 

„Азъ ви нося отъ звездния хаосъ съзвучия 

и велико кипящо причастие 

има въ моитъ огнени радости, 

възвисете душитъ си въ свътлитъ ручеи ... " 

Надъ страхотната бездна възхожда деньтъ: 

огне-ст,руйно сияние съ пламъци 

освътява надъ бездната замъци. 

Глжбинитt, смарагди и перли топятъ 



Страшното езеро (скица) 

А високо въ лазура политатъ крила: 
разярени етихийни орли 

пазятъ своитt чертози скали. 

Канаритt гиганти възсепватъ чела .... 

На самотния брtгъ слиза младъ властелинъ: 
малка лодка въ синия зракъ 

г-о отвежда къмъ другия брtrъ, 

и въ скалитt на върха възхожда саминъ 

,,Вtкове търсехъ каменъ чертоrъ-планина: 
надъ велика, бездомна любовь 

изпрати Боже, светъ благословъ 

Приюти без!tриютна душа въ тази света страна 

Висинитt ПОТРЪПВl!ТЪ отъ дивия зовъ: 
бурно ехо на бtсни крила 
ro понася надъ всtка скала. 
Глжбинитt отвръщатъ: во-вt-ки вt-ко-въ 

Надъ скалиТ'в залутани облаци спиратъ: 
но позналп страхотна родина 

къмъ безкрайни простори отминатъ. 
Свtтли призраци въ синия хаосъ л~тятъ 

Л. Стамболски 
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Но отъ нейде връхлита зълъ, яростенъ вt.търъ: 

замечтанитt, диви скали 

се обкржжватъ отъ бt.сни мъгли. 

Фурии неземни фучатъ надъ водата 

На брt.га зъзнатъ сини самотни цвt.тя: 

ледснъ вt.търъ ги брули - ридаятъ 

и блt.нуватъ на съне безкрая. 

О, прокудени, свt.тли души, r rъ свt.та 

Бистри ручеи набли:-ю срt,дъ вопли шумятъ: 

Богъ душата на анг~лъ обрученъ 

е въ тt.хнитi, скърби заключилъ. 

Въ дивъ размахъ надъ водитt, мъгли се въртятъ 

Край лазурната бездна засвирва кавалъ: 

козлоноrъ панъ залутанъ въ скалитt, 

спира дивъ и пиянъ край водитt,. 

Първобитни рапсодии стенатъ въ печалъ 

Но изъ губера хукватъ весталки съсъ смt.хъ: 

отъ златиститt, кждри съ цвt.тя 

падатъ ма,1ки вt,нци красота. 

Козлоногиятъ фаунъ се спуска следъ тt.хъ .... 

Б't,ли облаци скриватъ лазурния сводъ: 

глжбинитt, и каменни брt,гъ 

тътнатъ въ смt.хъ, луди танци и бt.гъ. 

„О безумни, вий отм-1,ряте вt.чния ходъ 

Отъ самотния брt.гъ нt.кой скърбенъ зове: 

замечтана срi.;дъ диви гранити 

мойта сt.нка бездомна се скита. 

Въ безмълвие ледно мълчатъ върхове 

Край скалитt, вълни изумрудни трептятъ: 

въ глмбинитъ на синята бездна 

светълъ хаосъ потъва и чезне. 

Надъ водитъ въ агония издъхва деньтъ 

Пристмпва съ „последно прости" вечсрьта: 

великото слънце въ безкрая 

на жер·твеникъ огненъ догаря. 

На самотния брt.гъ коленичи нощьта 

Молитвенъ псаломъ канаритt, шептятъ: 

,,отъ дълбинитt, те молимъ смирени, 

сънь предвt.ченъ прати ни вселенна". 

Надъ водитt, кандилници въ огъи:ь димятъ 



Страхотната бездна е тайнственъ олтаръ: 
небето надъ приказна Рила 

запалва безбройни кандила. 

Възлиза надъ каменни храмове лунннятъ фаръ 

Здраченъ хаосъ забулва гранитния святъ: 
надъ могъщи·тt мрачни чела 

притихватъ мъг,1и и крила. 

Въ последна агония вълнитt трептятъ ... 

Но изъ бездната нимфи излизатъ съ цвtтя: 
полуголи съ трепетна гръдъ 

хороводъ самодивски въртятъ. 

Задъ скзлитt сатиръ имъ засвирва съ уста . 

Безприютна запира въ своитt бездни луна: 
ту акордъ тихъ, ·ту симфония - буря 

изъ гранитния хаосъ се втуря 

11 отново замира. Света .. . тишина .. 

Въ полунdщь нtкой спира на мрачния брtгъ: 
свtтълъ духъ съ огромни крила 

надъ вълнит-в отпуска весла. 

Тежко ехо събужда студения мракъ 

,,Боже, въ бtсенъ рззмахъ · търсtхъ звезденъ покой: 
нtма пристанъ за вt.чния зовъ 

нито островъ за свt.тла любовь, 

надъ бездомния духъ прати святъ упокой 

Въ безмълвие каменно Рушrтt. спятъ: 
въ гюi'~бинитt. на страшната бездна 

з~здни мирове тръпнатъ и чезнатъ. 

На бpt.ra вt.кове-истукани мълчатъ 

Любомиръ Стамболски 

августъ 1936 година. 
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Пролъть въ гората 

ПЛАНИНСКА ПРОЛ'ВТЬ 

АСЕНЪ ИКОНОМОВЪ 

Не знамъ дали въ живота на човъка 

билъ той туристъ или не, би.110 въ плани

~-; ата, или 11-ругаде, има друго. време, 

презъ което природата да оказва rJO· 
силно въздействие, отко1Jкото пре·~ъ про

лt.тьта! 

И, наистина: 

- Ако презъ лътото ние се радв~ме 

на топлитъ слънчеви лжчи, на зрt.ещитt 

ЮIВЯ, на еднообразния и спокоенъ. тонъ 

на картинитt; ако презъ есеньта се рад

ваме, отъ една страна, на разнообразни

тt. багри въ тоноветt на есенния пейзажъ, 

чиито невъроятно съчетание, често ни 

:~оставя въ очудване, - а отъ друга -
бавния край на живота всрtдъ природа

та - посъхналитt поляни, пожълтяли 

Jшста на гората, чието безразборно па

дане пр..~ подухналъ вtтъръ листопадъ, 

не може да не ни навъва скръбни мисJJИ 

изобщо за края на живота; ако презъ 

зимата, покрила съ чиста премtна всич

ки форми на земята, по които погледа 

ни свободно играй, ние се радваме на 

бJrtсъка на хилядитt диаманти, що се 

подаватъ отъ снtжната покривка, радва

ме се на тихо падащитt снtжинки, но, 

ние тръпнемъ при снtжната буря; въ 

най-тихото и спокойно време, човtкъ, 

останалъ самъ съ себе си, всрtдъ тайн

ствената и студена обстановка на заснt

женитt върхове и долини, чувствува 

какъ тя властно се налага върху него, за 

да разбере съ едно чудно примирение 

своето нищожество, с в о я т а мимолtт

ность, и, величието на Бога. 

Ако това е така, ако презъ тия вре

мена на нашето общуване съ приро

дата, ние чувствуваме близко, както ра

достьта, така скръбьта и страхътъ, то, 

не е ли пролtтьта презъ която човtкъ 

вижда най-голtмитt възможности за 

чиста радость? Нейнитt меки слънчеви 

лжчи, подканватъ ·и даватъ животъ на 

всички организми; даватъ новата свежа 

и приятна премtна на околната картина. 

Колко тя е приятна и красива съ пред

лагащитt картини на цъфнали дървета и 

букнали нивя, толкова тя е по-чаровна 

1:ъ планината. 

Приятно милващитt слънчеви лжчи, 

ш ·риво проникващи презъ току що раз

листилитt се букаци, чиито нъжни ли

стенца пропускатъ свtтлината и въ най

тъмното усое; раззеленилитъ се поляни, 

осъяни съ много и разноцвtтни планин

ски цвtтя; чудната игра на мъглитt по 

високитt върхове; а вечерь ~ тъмно си

ньото .н_ебе, съ плувналитъ тукъ-таме бt· 

.щ облачета, трептящитъ свtтли звезди 

и вълшебпата пtсень на горскитt птич

ки, унася човtка въ приказни мечти и, 

нелодвиженъ, обзетъ отъ тиха радость 

се ~юбува на пролt1ьта, поглъщатъ жа

дно нейната свежесть. 

Затова пролtтьта е символа на на

чаJюто въ живота, на младостьта, на на

деждата за животъ. 

Зато"ва излетитt ни презъ пролътьта 
еж най-хубавит½., най-приятнитъ. 



ЧАСТЬ ОТЪ ЕДИНЪ ИЗЛЕТЪ 

отъ Надя Божкова 

Седемь души въ седемь часа, напус

нахме х. ,,Дамяница", подмамени отъ 

обещанията на страстния рибарь - да 

ядеме пъстърва на шишъ. И тъй, тръг

нахме на ш,,ть съ по едно парче хлt.бъ 

и сладкитt. надежди за вкусната пъстър

ва, коя·то неподозирайки нашитt. намt.ре

ния, спокойно си плаваше въ Трит·в pt.. 
ки. К;;,;де с;;,;, обаче, тия Три Рt.ки, ни

кой отъ насъ не знаеше. _По показанията 

на лесничея, прехвърлихме превала за 

Белемето, подъ който се намирали въ

проснитt. рt.ки. Видt.хъ три вади, въ кои

то нt.маше дори и жаби, а за риби и 

дума да не става. Попитахме единъ ов

чарь, к,ойrо ни каза, че Тритt. Рt.ки се 

намиратъ на два часа П(l'iть отъ тукъ, при 

х. ,,Полина Л;;,;ка". Нt.ма що, решил» 

б·вхме пъстърва на шишъ да ядемъ. 

Преглъщайки си слюнкитt., тръгнахме 

на п;;,;ть; Главния рибарь, другъ мерак

лия, който имаше модерна вждица съ 

макаричка, предметъ на закачкитt. ни, и 

още единъ, който ловt.ше скакалци за 

стръвь на рибата - тръгнаха по рt.ката. 

Останалитt. тръгнахме по пжтя. Изглеж

да, че часоветt. на овчаря бt.ха по 180 
минути, тъй ка·то следъ два часа пжть 

нагазихме въ такава дива мt.стность, че 

не можеше и да се помисли за х. ,,Поли

на Лжка", която се намираше въ едно

именно лt.товище. Започнали да изглад

няваме нападнахме боровинкитt., които 

бърже замt.стихме съ малини и диви нго

ди, които другъ ПiУiТЬ едва ли CiYi ВИЖ· 

дали 'Такива жестоки юпустошителИ'. И 

рибаритt., разбира се, лакомо зоба'1(а ще

драта растителность. Изглежда, че рt.ка

та не бt.ше много благосклонна къмъ 
тt.хъ. Нt.маше време нито за съзерц . 1ва

не на околнитt. красоти, нито за приказ

ки. Седемь часа ходъ и ето ни предъ 

Три рt.ки, съ изпарени и осуетени наде

жди. Уморени и гладни бързаме къмъ 

хижата, водени отъ две хлапета. Гладни 

като вълци, въ мигъ опустошаваме две

тt. кутии сардели, които пазача ни дава. 

Все пакъ риба, макаръ и консервирана. 

Миене на краката въ една отъ Трит·в pt.-

ки, почивка на слънце и хайде къмъ гр. 

Св. Врачъ, кждето ос-обено ни мамt.ха: 

хубавитt. бани, добрата храна и удобци

тi; хотелски легла. Четири часа блъска

не по отврати·телно прашно шосе и свt.т

наха първитt. лампи на градчс:то. Оти

дохме право въ банята, която за мое 

разочарование се оказа мжжка. Управи

теля трогнатъ отъ о·тчаяното ми лице, 

разреши да отворятъ Циганската баня. 

Вечеряйки отъ вкусната скара, разреша

ваме въпроса презъ к;;,;де да се аавър

немъ, въ х. Дамяница, кждето бtха оста

нали дрехитt. и раницитt ни. Нtкой пред 

лагаха да се завърнемъ съ автомобилъ 

презъ Банско, други - презъ - ,,Спано 

поле", х. ,,Бъндерица", азъ настоявахъ -
презъ Мелникъ - ,,Велебитъ" - ,,Па

пазъ гьолъ" .- х. ,,Дамяница. Следъ све

денията, които любезнитt туристи отъ 

Св. Врачъ ни дадоха, решихме да се за

върнемъ презъ Мелникъ. 

Весели и бодри отъ хубавото спане, 

сутриньта въ осемь часа се натоварихме 

на една каруца на п;;,;ть за Мелникъ. 

Разглеждайки любопитно красивз·та кот

ловина заградена отъ: Пиринъ, Бtла

сица и Али-ботушъ, разпитвахме коларя, 

който охотно ни осведомяваше. Следъ 

че·тиричасово друсане, наближихме Мел-
1-'Икъ . безъ да можемъ да го видимъ -
само голи пtсъчни скали въ чудни фор

ми, които времето съ вtк,ове си е играло 

да изрtже отъ нtкога еднообразни ба

ири. Ето първитt к;;,;щи, вградени въ 

скалитt, взирамъ се въ тtхъ, но виж

д-амъ само сtнкитt на миналото, кжщитt 

еж пусти и необитаеми и за това може 

би и по романтични. Озъртамъ се на лt

во и на дtсно и бързамъ за малкото вра

ме да събера повече впечатления. Вкус

ния скроменъ обtдъ е придруженъ съ 

прочутото мелнишко вино. Изтегната 

върху вtковната пейка подъ вt.ковния 

нворъ, съ погледъ о·тправенъ къмъ раз-

1Jаш1нитt на една отъ многобройнитt 

чtркви, м;;,;ча се да си представя Мел

никъ въ ми~ал,ото. Нtма време, трвбва 

да се тръгва на п;;,;ть. Искамъ да видя 
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прочутит1, Мелнишки изби, да хвърля 

Р.оrледъ на Мелникъ отъ горе и се по

любувамъ на красивит1, меюшшки скали

n1,съчници. Затова тръгвамъ съ момче

то и коня, които изкачвзтъ хл'l,ба на 

,Z;етската колония „Велебитъ", кждето 

отиваме и ние. Другарит1, ми тръrватъ 

по другъ пжть, отъ кждето не може да 

cr види това, което азъ искамъ. Върви
ме по единствената улица-пi:,съчно дъ

;rо на р1,ка, от ь страни високо въ ска·· 

лит1, еж вградени кжщи, които ни 

.заплашватъ вс'l,ки мигъ да рухнатъ и нr1 

причнслятъ къмъ миналото на Мелю1къ. 

Разрушаващит1, се основи на последна-

1 а кжща оставатъ задъ насъ, момчетJ 

ми посочва избит1,-черни дупки, които 

се виждатъ въ скалит1,. Обърсвамъ пае

жиниrt на едно огромно праздно про

странство, лъха ми на плесень и пуст::>

та. Слънцето t~емилостиво пече отгоре, 

наrор1,щенъ п'l,съкъ подъ краката, наго

рi:,щени п1,съчници отстрани, излжчващи 

·юплина - мжчно се диша, имамъ чув

ството, че съмъ въ пустиня. Изкачваме 

единъ малъкъ баиръ, коньтъ почива, а 

момчето ми показва единственото м'l,

сто отъ кжд~то се вижда отъ горе -
чудно красивит1, п1,съчни пирамиди про

рi:,зани отъ п1,съчни ленти, дъна на р1,

...:и, една отъ които завършва съ н1,кол

ко старинни к;v;щи отъ Мелникъ -
rрадъ приказка! Предъ тази гледка чо

в1,къ сякашъ оставя часть отъ душата 

си. Продължаваше на горе, лъхна ни в1,

трецъ, отл1,во върху единъ баиръ се 

вижда н1,какъвъ параклисъ и гробове, 

момчето ми обяснява, че това еж гробове 

гв на Т. Александровъ и др. македонци: 

Излизаме на хубавия пжть, който води 

за „Велебитъ". Жадно се спущаме и 

пиемъ студената вода: коня, момчето и 

азъ, н1,ма време за редъ. Другарит1, ми 

цристиrа'!'ъ и заедно поемаме приятния 

Шi'iТЬ прокаранъ по хоризонталъ, успо

редно по който тече студена вода. Следъ 
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шесть часа добъръ ходъ внезапно се из

правяме предъ м1,стото, кждето се съ

биратъ „Три·т1, рi:,ки" за които б'l,хме 

тръгнали преди два дни - да ядеме пъ

стърва на шишъ. Тукъ именно се намира 
детската кол,ония „Велебитъ"; голi:,мо 

е.~ипсовидно, модерно здание, въ което 

л1,туваха 01юло четиридесеть деца отъ 

Мелникъ. Тукъ нашата дружина се уве

личи съ още седемь души, току що при

стигнали отъ х „Дамяница". За съжале

ние домакинит1, 61,ха много негостопри

емни и тр1,бваше да ядемъ сухъ хл'l,бъ и 

спиме върху масит1, и пейкит1,, въпр1,ки 

изобилната храна и легла. Рано сутринь

та, измжчени отъ rладъ, твърдит·в пейки 

и борбата съ безбройнит1, бълхи, отпра

вяйки много мили думи по адресъ на до

макинитi:,, потеглихме за „Папазъ

rьолъ", Отбиването въ една мандра и 

изгр1,ващето слънце, подобриха толкова 

настроението, че рибарит1, съ вждицит1, 

си тръгнаха изъ р1,кит1, - нали най

после б'l,хме на „ Трит'!, р1,ки" ! (ледъ 

единъ часъ около петнадесетина пъ

стърви, нанизани на пръчка о·тчаяно се 

бор1,ха съ смъртьта. Къмъ деветь часа 

една върволица отъ 14 души и един1:

конь, натоваренъ съ раници, се точеше 

покрай красивото Влашко езеро, намИ·· 

ращо се подъ в. ,,Каменица". Н·Ьколко 

езера, ,,Демиръ капия" превала и 

предъ погледит1, ни се син1,еше най-го

л1,мото пиринско езеро „Папазъ-гьолъ". 
Малка почивка, много езера, превали и 

пр1,спи, понеже тръгнахме по най-пр1,

ката въздушна линия пребити като ку

чета се свл1,кохме на „Валявишкит'l, 

езера". Уморена и гладна едвамъ се вла

чехъ по пжтя за х. ,,Дамяница", под

държана отъ мисъльта за вкусната пър

жена пастърва, която ме чакаше. Едвамъ 

имахъ сила да поглеждамъ отъ време на 

1,реме къмъ „Стражит1," и имъ се за

кан~замъ за следващит1, дни. 



НАНГА-ПАРБАТЪ 1937. 

Повечето алпийски списания се задо
волиха само съ съобщението за страш
ната катастроофа подъ Нанrа-Парбатъ', 
която създаде нова трагедия, много по

rолъма отъ тази презъ 1934 r. По само
то произшествие се пази мълчание, до

като се събератъ всички сведения, не
обходи~ш за изяснението на голъмото 
нещастие. Но, доколкото фактит-в еж 
известни, съ германската екс'Iедиция 

къмъ Нанrа-Парбатъ се е случило след
I!О'то: 

Изпратена отъ всички приятели съ 
бш!rопожелания презъ априлъ, експеди
цията стига по морето ш1 1 май Бомбай 
и отъ тамъ на 3 май стига Сринагаръ, 
изходната столица на Кашмиръ за ек
спедициитъ въ източния в;,;,зелъ на Хи
малаитъ и Каракорумъ. Презъ високи 
снъжР.и проходи и дълбоки долини въ 
днитъ 6-16 май експедицията достига 
моста на Ракиотъ - входната врата за 
царството на Нанга-Парбтъ. На 19 май 
участницитъ достиrатъ т. н. базисенъ 
лагеръ, · мъстото Мерхенвизе, к;,;,дето и 
по-рано експедициитъ с;,;, се установя
вали. Отъ тука започва обсадата на 
върха. Лагеръ I бива издиrнатъ на ви
сочина 3967 м., на 23 май се достига ла
rеръ II на 5360 м. при Лаrершпорнъ. 
Лошото време, ,обаче, налага всички да 
се прибератъ отново въ главния лаrеръ, 
отъ к;,;,дето на 2 юний потеrлятъ отново 
нагоре и заематъ лагеритъ I и 11. На 7 
юний челната група издига лаrеръ III и 
на другия день лаrеръ IV подъ върха 
Хонгра-Пикъ на 6185 м. Въпръки снъж
нитъ валежи напредването продължава 
и на 11 юний цълата група - 7 нъмци, 
анrлийскюrтъ придружаващъ офицеръ 
Смяртъ, 10 шерпасъ (прочутитъ носачи) 
и 4 други балти-носачи, окупирватъ ла
rеръ V на 6690 м. върху северния склонъ 
на Ракиотъ-Пикъ. Поради - лошото вре
ме, обаче, групата тръбва да слъзе въ 
лагеръ IV, отгдето анrличанинъ·тъ 
Смяртъ съ болнитъ 4 балти-носачи сли
за въ главния лагеръ. На 14 юний т'В 
пращатъ последното редовно съобщение 
за хода на експедицията. И ,отъ тогава 
замлъква·тъ . . . 

Въ долнитъ лагери с;,;, останали само 
англичанинътъ, д-ръ Троллъ, берлин
скиятъ геоrрафъ и д-ръ Луфтъ, лъкаря 
на експедицията. Последниятъ потеrJIЯ 
нагоре да обясни мълчанието и на 18 
юний праща следното кратко, но гово
рещо извънредно много съобщение: ,,19 
юний, rлавниятъ лагеръ. Тежко неща
стие сполетя цълата група. Вчера намъ
рихъ лаrеръ IV покритъ съ ледена ла
вина и следъ многочасовъ трудъ успъхъ 
да н.амъря само р.аницитt. на Хартман:ь, 
Хепъ и Мюлритеръ. Слъзохъ долу, за 

да взема помощь и материали. Лавината 
тръбва да е паднала въ нощьта на 14 
срещу 15 юний; тъй като лагеръ V не е 
заетъ и отъ тамъ не идва знакъ на жи
вотъ, допускамъ, че 7-тъхъ нъмски пла
нинари и 9 носачи с;,;, затрупани". 

Това съобщение ст.1нз в~днага изве
стно на цълия св·втъ и нотресс всички. 
Ясно бъ, че групата е била изн,:надана 
отъ нъкоя снъжна лавина, неподозирана 
по своя размъръ, презъ нощ:,т<1 и уча
стницитъ о-гъ съня направо с;,;, преми
нали въ смъртьта. фрицъ Бех·толдъ, ос
таналия живъ участникъ на експедиция

та 1934 rод. твърд'ВL'!е, че мъстото на 
лаrеръ IV е било абсолютно сигурно отъ 
къмъ лавини„ Остава да се д,1Пусне са
мо нъкоя извънредн природна ~,.атастро
фа И това предвиждане се справда. 

Отъ селището Симла тръгва веднага 
анrлийскиятъ капитанъ Кропсръ съ 8 
доброволци, за да поведе спасителната 
акция. Отъ Германия на 29 юнай :'iами
наватъ съ аеропланъ изпитанитъ хима
лайски алпинисти Паулъ Бауеръ, фрицъ 
Бехтолдъ и Карлъ фонъ Краусъ. На
праздно - нищо не може да спаси 110-
гребанитъ въ леда. На тъхнит-в присти
гнали отъ Германия другари се удава 
да намърятъ само ·труповетъ на петима, 
а Гьотнеръ и Мюлритеръ даже и не c;v; 
нам-врени и .почиватъ още .подъ лавина
та. На друrитt. петь приятелит·в изди
гатъ достоенъ паме:тникъ въ снtжнитъ 
селения подъ Нанrа-Парбатъ. 

Подъ Нанга-Прбатъ вече лежатъ 29 
души: пръвъ англичанинътъ Мъмери, 
още преди 40 години, после Дрекселъ , 
Мерклъ, Виландъ и Велценбахъ съ 8 но
сачи презъ 1934, сега нови 16 жертви 
списъкътъ наистина става безкраенъ. 
Нанга-Парбатъ заслужава името си 
,,демонъ". 

Човъкъ тръбва да узнае само какво 
с;,;, представлявли последнитt 7 жертви 
на планината, за да разбере скръбьта на 
нtмското планинарство: тъ всички с;,;, 
между 26 и 31 rодини и всtки отъ тъхъ 
значи много победи, много устремъ и 
постижения въ планината .. 

Водачътъ д-ръ Карлъ Винъ, 31 годи
шенъ, нзвънреденъ професоръ по гео
графия въ Мюнхенския университетъ, 
известенъ съ своитъ п;,;,тувания 10 месе
ца въ източноафриканскитt планини, 
единъ отъ първитъ изкачвачи на Пикъ 
Ленинъ (7130 м. - съ Алвайнъ и Шнай
деръ при германската експедиция въ Па
миръ презъ 1928 г.). Въ 1931 год. Винъ 
отива съ Бауеръ на Кангчендзьонга, Ki'i'i· 
дето като участникъ въ челната група 

.лостига 7700 метра, а въ 1936 г. - опре
дtленъ вече за водачъ на следващата 
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експедиция - той бt, съ Бауеръ въ Сик
кимъ-Химлая (вж. бр. 5 на списанието 
ни, стр. 161), гдет'О изкачва върховеп 
Синиолху и Непалъ-Пикъ. 

Д-ръ Хансъ Хартманъ, 29 годишенъ, 
държавенъ съветникъ въ Берлинъ, еж
що участникъ въ експедицията Кангченд
зьонrа 1931 год. 

Д-ръ Гютнеръ Хеппъ, 23 г., зжболt,
карь, изкачилъ Монбланъ презъ Сенти
нелъ Ружъ съ Пфайферъ, пр-езъ 1936 г. 
изкачва Симву съ Гьотнеръ (вж. сжщо 
бр. 5). 

Петеръ Мюлритеръ, 31 г., единъ отъ 
двамата преживi,ли нещастието на ек
спедицията Нанга Парбатъ отъ 1934 год. 
Известенъ съ своитt, прекрасни снимки 
отъ хималайския свt,тъ. 

Мартинъ Пфайферъ, 29 г. архитектъ, 
единъ отъ най-гол'l,мИ'тt, германски ал
пинисти, който въ 32 г. опитва „стената 
на стенитt,", Чиветта, гдето при прину
дителеиъ бивакъ въ сн'l,жната стена въ 
ржцетt, му издъхва най-надеждниятъ 
младъ алпинис,тски писатель Лео Ма
душка. 

Адолфъ Гьотнеръ, 26 год. Най-мла
диятъ въ групата, но единъ отъ най
способнитt, катерачи, билъ въ Кавказъ 
и презъ 1936 r . съ Бауеръ въ Сиккимъ, 
гдето изкачва Синиолху и Симву (вижъ 
и за него . въ бр. 5 ст.р. 161). 
И най-после Петеръ Фанкхаузеръ, 

мощниятъ 28-годишенъ тиролецъ, архи
тектъ и отличенъ алпинистъ. 

Сега тt, всички еж мъртви и еж ес
тественъ паметникъ на човi,шкиятъ ус
тремъ къмъ висинитt,, останалъ като вt,
ченъ призивъ за тt,зи, които ще дой
датъ следъ т'l,хъ, за да довършатъ дt,-
ло·то имъ. Ст. П. 

Конrресътъ въ Парижъ 5 

Отъ 30 юний до 2 юлий 1937 г. въ 
Парижъ е заседавалъ междУнародния ал
пинистки конгресъ, последванъ отъ об
щото събрание на Международния съ· 
юзъ на алпиниС'rкип организации, включ 
ващъ вънъ отъ Германо-австрийския ал
пийски съюзъ, почт<и всички гол'l,ми 
съюзи на държавитt, Швейцария, Фран
ция, Италия, Австрия, Полша, Чехосло
вашко, Югославия, България, Белгия, Хо
ландия, Унгария, Швеция, Испания, Гър
ция и Монако. 

Подъ покровителството на председа
теJ1я на Френския Алпийски клубъ Оли
вие, Сара-Бурне и Анри де Сегонъ, во
дача на френската хималайска експеди
ция, конгресътъ е разrледалъ една об
ширна програма и е обсждилъ много по
желания и напжтствия, между които най
важнитt, еж следнитt,: 

ЗОQ 

1. Въ всt,ка страна занапредъ годишно 
да се урежда единъ лагеръ, откритъ за 

планинаритt, на всички други организа
ции на базата на взаимносrьта. 

2. Зимни високопланински турове да 
се позволяватъ само подъ водачеството 

на оторизирани ски-водачи, а не само на 
с>бикновени ски-vчители. 

3. Младежки ·спални да се строятъ са. 
мо въ срt,дни но не и въ високи планини. 

4. Постройката на високи хижи, кои
то да отнематъ на туровеп всi,какъвъ 
интересъ и привлекателность да се изо

стави, както и построяването на съо

ржжения, ~улесняващи първоизкачвания

та. 

5. Въ хижитt, да се постави радио
службата само въ услуга на спасител
ната и метеорологическа служби. Да се 
забрани постройката на лаутшпрехери 
(високоговорители) въ хижитt,. 

6. Да се нормира спасителния ма ге
риалъ въ хижитt, и спасителнитt, стан
ции, за да не се хаби излишно. 

7. Межд.ународното сътрудничество за 
изучаване на пещеритt, се nр~nоржчва 

8. Преnоржчва се и сътрудничеството 
между управленията на защитнип при
родни паркове, както и това между <JT· 

дълнитt, съюзи. Ако единъ защитенъ 
паркъ с~ намира на границата и отъ 

едната страна е уредена защитни об
,rасть, такава да се устрои и отъ друга

та страна на границата, за да бжде при 
родната защита ефикасна. 

9. Защитената флора да се направи 
известна върху табели и карти, както 
вече е направено въ нi,кои отдt,лни 
С'транн. Продажбата на защитени цв'l,тst 
да бжде наказуема. 

10. Да се пропагандиратъ въ отдt,л
нитt. съюзи научио-алпинистски пжту
вания. 

Многобройни реферати еж дали по
водъ за интересна размt.иа на мисли. 

Общото събрание на Международниst 
съюзъ е било председателствувано отъ 
дълг,огодишиия председатель на юнио

на г. Едмондъ д,Арчисъ, Женева. И ту
ка е имало интересна разм-1,на на мисJ:и 
и цt,ла редица доклади върху обширна
та и плодотворна работа на юниона. 
Особено трt.бва да се поздрави обстоя
телството. че ФИС (заб. международната 
ски-организация) 'е решила занапредъ 
да сътрудничи на юниона относно зим

ния туризъмъ и за свръзка между двата 

съюза е опредt.лепъ известния въ вси
чки алпинистски срt.ди италиянецъ Кон
те Алдо Бонакоса. 

(Изъ „Алгемайне Бергщайгер 1,

Цайтунгъ бр. 744) 



t ИВАНЪ П. ЗАХОВЪ 
домакинъ на хижа „Яворовъ" - Пиринъ. 

Бъ прекрасно авrустово утро. Пурпур
нитъ слънчеви лжчи току се бъха пока
зали и пращаха първитt. утренни цъ
J1увки на rорди·тt. Суходолски върхове 
и ржбести стжпала. 

Малката дружина, на чело съ домаки
на Иванъ Заховъ, или както го наричаха 
всички туристи бай Иванъ, примамвани 
отъ хубавото утро, потеглиха отъ хижа 
,,Яворовъ" къмъ ржбеститъ с·тжлби, кж
дето въ пукнатинитъ на непристжпнитъ 
канари гордо издига вънецъ царствени
ятъ еделвайсъ. 

Бай Иванъ се чувствува неразполо
женъ. Оплаква се отъ главоболие. Дру
гаритъ го увещава·тъ да остане на хижа
та, той, обаче, не скланя. иска да изпъл
ни даденото бещание да заведе туристи
тt. за еделвайсъ, и самъ той да си набе
ре такъвъ за приятели, които ще дой
датъ следъ два дена, по случай праздни
ка на хижата. 

Съ шеги и закачки 'дружината поема. 
Бай Иванъ, който познава добре всъко 
мъсто ги води право на цельта. Започва 
беритбата, увличани все повече и повече. 
Доволни най-после отъ набраното, всич
ки решаватъ да се върнатъ обратно. Бай 
Иванъ, ги отправя по най-кжсия обра
тенъ пж·ть, а самъ се отбива малко въ 
страни и слиза по огромнитъ стжпала на 
Суходолскитt. стълби. Отъ тукъ бай 
Иванъ минава не за пръвъ пжть-позна
ва мъстото много добре. Слизайки по на 
доле той стига между в·торото и третото 

стжпало. Отъ тамъ слизането по-доле е 
невъзможно. Подъ краката му се откри
ва страховита пропасть. Връщането на
задъ е сжщо почти невъзможно. Спира 
се, възсъда единъ камъкъ - и извиква 
единъ отъ другаритъ си, който е най
близо, да се приближи и му подаде нъ
що, за което да се хване и слъзне въ 
страни. 

Другаря му си събува обувкитъ. за да 
може по-лесно и по-близо да се прибли
жи до него. 

Въ този моментъ се чува тръсъкъ: 
камакътъ, на който е седналъ бай Иванъ, 
се откъртва и полетява ведно съ него 

стремглаво съ главата надоле въ про

пастьта ... 
Следъ мигъ, отъ добрия и обичанъ 

бай Иванъ остава само единъ обезобра
зенъ и безжизненъ трулъ: изпочупени 
членове и пръснатъ черепъ . . . 

Вестьта за неговата трагична кончина 

се разпръсна на всъкжде. 
Следъ лъка.реки и полицейски огледъ 

трупа е сваленъ и оплаканъ отъ друга

ритв туристи и туристки, намиращи се 
на хижата Тлъннитъ му останки бt.ха 
свалени и погребани въ Разлоrъ на 8.VШ 

при стечение на много граждани. туристи 

и негови другари съ много цвътя, под
Jюдящо надгробно слово и подобающа 
тържественость . . . 

Иванъ П Заховъ е роденъ въ 1895 
година въ Разлогъ. Останалъ на две го
дишна възрасть безъ баща, той добива 
само първокласно образование Борейки 
се, обаче, съ житейскитъ бури и несго
ди, той продължава своето образование 
изъ скрижалитt. на живота Прибавено 
къмъ това неговата природна интелиrен

тность и благородство, той представлява 
отъ себе си интелигентенъ, приятенъ и 
интересенъ събеседникъ. 
Природата и планината бай Иванъ оби

чаше безпредълно. Боготворъше и я въз
пъваше по свой своеобразенъ начинъ. 
Членъ бъ на туристическото д-во въ 

града отъ самото му основаване. 

За нъколко години бъ членъ въ на
ст-онтелството на д-вото, а за една годи
на и неrовъ подпредседатель. Взелъ е 
живо участие при изграждането на хи

жата „П. К Яворовъ". като бъ и надзи
ратель при самия строежъ на постройка
та. Солидностьта и разпредъление·то на 
хижата се дължи на неговото старание. 

гр11жи и умъние. 
· Останалъ безъ работа въ тъзи трудни 
времена за преживяване, Иванъ Заховъ 
стана наематель на хижа·та. Съ неговия 
прнветливъ и благъ характеръ, съ не: 
говата необикновена услужливость, тоv. 
остава неизличими следи и завързва тъс-
110 приятелство съ всъки туристъ, мина· 
ващъ отъ тамъ. 

Радваше се твърде много на получа
ванитъ благодарствени писма отъ тури
сти, преспали на хижата. 

Съ неговата безгранична обичь къмъ 
природата и преданнось къмъ дълото на 
туриз!,,!а, разложкото туристическо дру
жество губи единъ деенъ членъ и цененъ 
сътрудникъ. Неговата празднина за дъл
го ще се чувствува въ редоветъ на дру-
жеството ни. 

Гр. Толиловъ. 

ВЕСТИ 

Още единъ седемхилядникъ изкачепъ! 
Върха Чомолхари въ източнитъ Хима
,r,:аи е изкаченъ презъ настоящето лъто 
отъ англичанина Чемпанъ заедно съ 
единъ носачъ Пасангъ. Въ експедиц.~я
та на Чемпанъ е влизалъ само още 
едипъ другъ англичанинъ Крауфордъ и 
още двама носачи, едно . доказателство 
въ повече за успъшность·та на малкитъ 
експедиции. Върхътъ Чо1юлх-ари (7359 
метра) е единъ отъ 11ритъ свещени вър· 
хове на Тибетъ. 
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Тазгодишниятъ съборъ на Съюза на 
лланинарскитъ друже,;тва въ Югославия 
се е състоялъ въ днитъ 4 и 5 септемврий 
въ Нови-Садъ (Дунава), седалището на 
дружеството „Фрушка гора". По случай 
събора е имало организирана голъма 
планинарско-туристическа фотографска 
l'зложба. 

По отчета на Словенското планинар
ско дружество (Любляна), за изтеклата 
1936 година, дружеството е имало въ 
30-хъ си секции общо 7544 членове (ср.е
щу 8265 за по предната година). Намале
нието е наваксано, обаче, съ увеличение
то членоветъ-младежи отъ 1779 на 2570. 
Общиятъ брой на дружественитъ хижи е 
достигналъ цифрата 57 (увеличение съ Ь 
спръмо предната година), като презъ из
теклата година тъ еж били посетени об
що отъ 84,005 души (двойно колкото по
сетителитъ на нашит'!, съюзни хижи), отъ 
кои·ю 7,086 еж инородци (88 българи!). 

За сжщата 1936 година Френскиятъ 
Алпийски клубъ отчита 22,814 редовни 
членове въ 50 секции. Споредъ реализи
рания бюджетъ на клуба половината отъ 
приходитъ му, всичко 1,204 хил. франка, 
с;у; отъ членски вноски, 120 хил. приходи 
на списанието „Ла Монтанъ", 152 хил. 
франка помощи и др., а най-г.::~лъмитt, му 
разходи еж за бюрото на Центр, управ
ление и за др, административни 241 хил, 
франка, за списанието 397 хил, франка и 
за работи въ планината 437 хил, франка, 

Съставътъ на Германо-Австрийския съ 
юзъ за 1936 година е билъ: 419 секции 
съ 199,751 членове. (Само Виена има 
53,643 организирани апинисти въ този съ
юзъ), Новиятъ бюджетъ предвижда по
мощи: за хижестроителство два и поло

вина милиона лева, за списание, печатни 

издания и карти - петь милиона лева,за 

водаческо . дъло - единъ милионъ, за 
природна защита и спасителна служба -
330,000 лева, за просвътно дъло - 264 хл. 
лева, за поощрение на планинарството за 

младежки туризъмъ и за задгранични 

П,Уiтувания еж предвидени общо единъ 
милионъ лева. Броятъ на ч.~еноветъ и фи
нансовата мощь достатъчно говорятъ за 

ръста на тази най-голъма свътовна пла
нинарска организация, 

Полска експедиция въ Азия. За първи 
пжть презъ 1938 година поляцитъ ще из
пратятъ една експедиция въ азиятскитъ 
планини и то въ групата Каракорумъ, 

80-годишнината си е отпразднувалъ 
на 31 май т, г, папата Пий XI, Това съ
общение не би намърило мъсто и от
звукъ въ планинарската книжнина, ако 

Негово Светейшество не е известенъ 
като извънредно бележитъ и надаренъ 
лланинарь. Подъ свътското име на Па
лата, д-ръ Ахиле Рати, се е криелъ ви
наги единъ вдъхновенъ обожатель на 
планинитъ, който още отъ дете се е 
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отдалъ съ всичкия си младежки жарь на 

тъхъ. Д-ръ Ахиле Рати е известенъ въ 
алпинистскитъ кржгове съ три нъща: 
Първото траверсиране на масива Монте 
Роза, Новия пжть презъ ледника Ми
ажъ къмъ Монбланъ, написаната отъ 
него книга „Изъ живота на единъ пла
нинарь", която минава за едно отъ най
хубавитъ алпийски литературни творе-
ния и най-после съ молитвата, която 
той отправи, следъ като пое папския 

престолъ, къмъ Всевишния за запазване 
живо·та на всички планинари, На масата 
си и сега Пий XI има единъ голъмъ 
камъкъ - подаренъ му отъ английски
тъ участници въ ев~рестскитъ експе
диции, откъртенъ отъ самата снага на 

ш1й-еисокия земенъ връхъ. За стари
ятъ планинарь този камъкъ остава сим

вола на неговата земна въра: планинитъ. 
,,Достатъчно хижи". Това е мотото, 

съ което заседаващиятъ на 16 юлий въ 
Куфщайнъ годишенъ конгресъ на Гер
мано-австрийския съюзь се е върналъ 

отново къмъ т. н. ржководни линии на 

Тьолцъ отъ 1923 г., вследствие на които 
разрешения за строежъ на нови хижи 

се даватъ само ако има непосръдствена 
планинарска нужда. Субвенциитъ на Цен
тралната управа засега отиватъ само за 

подържане на построенитъ вече хижи. 
Австрийска експедиция въ Хималаитъ 

За първи пжть австрийски планинари Ci'i:i 

предприели презъ настоящето лъто са
мостоятелна експедиция въ Хималаитъ. 
Досега австрийцитъ вземаха само едини
чно участие въ разнитъ други експе
диции и тиролецътъ Ервинъ Шнайдеръ 
досега има най-много изкачени седемхи

лядници. Сега една изключително ав

стрийска експедиция подъ водачеството 
на проф. Шварцбургеръ, известенъ съ 
експедициитъ си въ Кавказъ, е зами
нала за групата Сикимъ на Хималаитъ. 

Стената Айгеръ и презъ настоящата 

година е взела своитъ жертви. Въпръки 
предупреж,z;.енията на всички алпийски 
организации да не се предприематъ 

необмислени и неподготвени изкачвания, 
защото жертвитъ на тази вече просло
вута северна стена еж започнали да въз
буждатъ общественото мнение, и презъ 
настоящата година две вжжета еж се 
опитали по нея. Италиянското вжже на 
двама души е било спасено съ голъми 
усилия отъ швейцарскитъ водачи. Двама 
австрийци Примасъ и Голакнеръ еж за
вършили още по-зле: Голакнеръ е оста
налъ въ стената, а Примасъ е билъ спа
сенъ отъ командитъ, следъ като е билъ 
ьече загубилъ щушевното си равнове

сие. За сждбата на трима мюнхенци 
още се чакатъ сведения. Алпийскитъ 
вестници и списания съ право надаватъ 
викъ срещу това безсмислено самоубий
с·1·во. 



КНИЖНИНА 

КЛОНОВИ ИЗДАНИЯ 
По случай десетrодишня си юбилей 

Варненскиятъ клонъ „Родни балкани" из
даде презъ м. юлий т. г. единъ „Възспо
менателенъ сборникъ 1927-1937" съ ста
тии отъ своитt. дейци, таблици и диагра
ми за дейностьта на клона презъ юбилей
ния периодъ. Отъ статиитъ отбелязваме: 
Ил. Антоновъ - Пi'i'iтьтъ на роднобалкан
ци, въ която се рисува дейностьта на 
дружеството (за Ci'i'iщoтo има статия 11 
отъ Ас. Върбановъ), Д-ръ П. Д. Скор
чевъ - Навънъ всръдъ широката приро
да!, Д-ръ Н. Сираковъ - Роднобалканци 
и хижата имъ, К. Кировъ - Природа и 
туризъмъ, Ем. Мутафовъ - Природата и 
народната пъсень. Останалитъ статии Ci'i'i 
отъ д-ръ Ст. Ив. Стояновъ, А. йосифовъ, 
адмиралъ Вариклечковъ, Добринъ Васи
левъ. В. П. Гочевъ, Илия Тодоровъ, д-ръ 
М. Богдановъ и Ил. Анrеловъ, Сборни
кътъ е илюстриранъ. 

Подобенъ сборникъ издаде и дупниш
кия КJIОнъ по СJ1учай' освещаването на 
туристическия домъ въ града на 6 юний 
т. гад. По-голъмо внимание, обаче, и още 
повече сърадване заслужава издадения 

отъ клона сборникъ „Дупница", която се 
приближава вече до една книга въ фор
матъ 1/76, стр. 32 плюсъ XVIII. Сборни
кътъ е посветенъ на града Дупница и го 
обхваща изцъло въ неговата културна 
стопанска и лътовищна сi'i'iщность. Сбор
никътъ е редактиранъ отъ комитетъ, 

който не е указанъ, нито пъкъ статиитъ 
Ci'i'i подписани. Но това не намалява ни
то тъхния интересъ, нито тъхната стой
ность. Последователно страницитъ на 
сборника ни разкриватъ миналото и на
стоящето на града Дупница, който расте 
и се разхубавява непрекli'iснато самъ 
вср·вдъ въчната красота на рилскитъ 
рамки, понататъкъ проникваме въ сто

панското значение и роля на града като 

тютюневъ, овощарски, горски, скотовъ

денъ, индустриаленъ и търговски цен

търъ, следъ него следва „Културна Дуп
ница", въ която Ci'i'i изброени всичкитъ 
културни начинания на града. свързано 

съ учебното дъло на Дупница и най-на
края се споменаватъ Сепаревскитъ бани 
ка·ю най-заслужаващата описание околна 
забележителность на града. 

Сборникътъ е илюстриранъ богато: 
въ 32-тъ страници има 14 голъми и 67 
малки снимки, чийто сравнително добъръ 
печатъ дава хубава представа за града и 
неговата рилска околность. 

Клонътъ „Рилски езера" си е изпъл
нилъ културния дългъ къмъ града по 

единъ безупръченъ начинъ. Ние препо
рi'i'iчваме сборника на всички интересу
ващи се отъ цълостния обликъ на наши
тъ градове. 

По случай събора въ Севлево, мъст
ниятъ клонъ „Кадемлии" бъ издалъ единъ 
вестникъ отъ 6 страници съ статии отъ 
мъстни деятели за туризма въ Севлиево. 
Вестникътъ представлява едно хубаво 
издание. 

Българска книжнина 

Лътовище Земенъ - история и стари
ни. Единъ младъ човъкъ, обичащъ своя 
край, е издалъ единъ малъкъ, но спрет
натъ и дишащъ тази обичь трудъ. Сту
дентъ-медикътъ Райчо Алексиевъ не е 
намърилъ по-добъръ начинъ да изкаже 
почитьта и признателностьта си къмъ зе

мята, която го е откърмила, освенъ като 

се е заелъ, събралъ и издалъ достi'i'iпния 
материалъ за родното му мt.сто Земенъ. 
Отъ тази книжка може да се научи кол
ко прелесть и колко исторически ценно

сти Cli'i скli'iтани и въ най-малкитъ бъл
гарски селища, стига да знаемъ да ги из

вадимъ на показъ. Това точно е искалъ 
да направи младиятъ студентъ и той е 
постигналъ напълно задачата си. Отъ 
книжката научаваме за достойнствата на 
J1ътовището Земенъ, за неговитt. старин
ни паметници (монастиря) и за хубости
тt. на струмскитъ брt.гове и земенския 
проломъ, и накрай, като се споменаватъ и 
земенскитъ носии, книжката завършва съ 
една земенска пt.сень за Крали Марко. 
Подобни издания наистина трt.бва да се 
насърдчаватъ и на авторитt. имъ се из
изказва похвала. 

Книжката е и добре илюстрирана. 

Отъ Сli'iщия видъ, само че въ много по
голъмъ масщабъ, е книгата „Никополъ 
презъ в1шоветъ", отъ Ал. йосифовъ -
Бохачекъ, издание на никополското град
ско читалище „Напредъкъ". 

Този родъ литература, която и Па
велъ Делирадевъ своевременно похвали 
въ страницитъ на списанието ни, заслу
жаватъ наистина всt.каква похвала. Мал
ки наши градчета, които въ миналото 

Cli'i имали типиченъ свой образъ и жи· 
вотъ. днесъ рискуватъ да изпаднатъ в·r-, 

безличието на заличаващата всъкаква ха
рактерность модерна „култура". И е до· 
бре, че се памиратъ обичащи ги тъхни 
граждани, които ни подаряватъ изваде

ния изъ миналото образъ на тt.зи бъл
гарски градове. ,,Кратка илюстрована ис
тория на градъ Никополъ", е подзаглави
ето на тази книга. Но историята на Ни· 
кополъ е твърде дълга не само затовз, 

че е изложена въ една книга отъ 16:;, 
страници, но защото започва о'Гъ пред 

иrторическитt. дири на човъка по брt.
гове·тt. на Дунава, минава презъ разцвt.
та на римската култура, оставилъ изобил
но паметници именно изъ околноститъ 
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на Никополъ. Съ не по-малко история е 
отрупанъ Никополъ презъ вр~мето на 
българскитъ две царства, презъ турско. 
то иго и по-късно, когато Каницъ въз
кресява имената на много подобни бьл
га()СКИ градове. Книгата завършва съ 
,,стопанското и културно значение и сто

панrкитъ и културни перспек:тиви" на 
гоада Никополъ. 
· Препоржчваме книгата на всички би
блиотеки, които държатъ да б<Уiдатъ 
пълни о·тъ къмъ подобни, чисто българ
ски градоописания. 

,,Пжтуване до Норвегия и Шпицбер
генъ" е названието на една друга книга, 
едно пжтеописание отъ Стефанъ Гру
девъ. Въ ежедневния печатъ вече доста 
се писа (и то заслужени похвали!) за та
зи книга, за да има нужда и на това 

мъсто да се споменаватъ ръдкитъ й ка
чества, особено интересна именно за 
нашитъ туристи и за всички хора_ които 
иматъ още чувството да се наслаждаватъ 

отъ природата било непосръдствено би
:ю чрезъ богат@то по култура и наблю
дателность перо на единъ авторъ 

Г-нъ Грудевъ е единъ отъ малкото 
щастливци българи, които еж могли да 
се наслаждаватъ на норвежската приро

да отъ нейния югъ до крайния й северъ. 
Но това не е достатъчно условие за едно 
пжтеописание: покрай фактическото бо
гатство се иска и богатство на духа, на 
мисъльта, на душата и една културна на

блюдателность, която да знае да подреди 
и изрази всичко видено. Книгата има вси
чки тъзи качества и затова се чете напра
во съ наслада. Безъ повече комплименти, 
прочее, ние я препоржчваме на нашитъ 
читатели. Тя може да премахне скуката 
на много градски вечери. 

ЧУЖДА КНИЖНИНА 
Водачъ презъ алпийската литература. 

Въ издателство·то на „Алгемайне Берг
щайгеръ-Цайтунгъ" (Виена, 7, Рихтер
гассе. 4), е излъзълъ отново въ разшире
но издание списъка на всички туристи

чески книги, водачи, карти и! природона
учни книги. Пълнотата му дава право да 
се назове настина „водачъ" изъ алпий
ската литература. Къмъ отдълнитъ глави 
C<'i'i прибавени интересни уводни статии 

отъ познати алпийски писатели, които 
улесняватъ избора на книгитъ. Обширна
та 176 страници книжка, снабдена и съ 
много илюстрации и скици, се изпраща 

на читателитъ на вестника отъ издател
ството безплатно само срещу пращане на 
пс,ртото (4 лева) въ марки. 

Въ сжщото изда·телство излъзе като 
малка, спретната книжка отпечатапитъ 
въ „Алrемайне Бергщайrеръ-Цайтунгъ" 
статии на професоръ Ойгенъ Гвидо Лам-
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r.iepъ „Какъ друго е станало изкачва
нето на Алпитъ". Професоръ Ойгенъ 
Гвидо Ламмеръ е извесенъ вече и на на
шитъ четци, за да имаме нужда да пре
поржчваме тази пълнота на ценни мисли 

и насърдчения. Ламмеръ е известенъ ка
то най-голъмия алпинистъ на своето вре
ме. Съдържание·то на изказанитъ отъ не
го мисли около промъната на алпинизма, 
промъна. която засъrа не само самата 
планина, но и техническото и духовно 

съдържание на алпинизма, ще предизви

ка оживени прения и противни мнения. 

Но неговиятъ езикъ - дали се касае за 
планинско преживъване, за теоретиченъ 
въпросъ ил1, психологически проблемъ, 
съдържа една вж·трешна убедителность, 
на 1юято м;у;чно може да устои и най
предстореното противно мнение. 

Винаги е удоволствие да се чете Лам
меръ, особено когато той е решилъ да 
заеме една позиция срещу преобладава
що·то мнение, както е случаятъ съ пъл

ното „култивиране" на планинитъ, про
тивъ което той отдавна е потеглилъ на 

походъ. И може да не е пророчество. но 
сигурно дълбоко познаване вжтрешното 

разбиране на планинарството, ако той 
твърди, че ние, днешнитъ планинари не 
знаемъ още да ценимъ истинската красо
'I а на плапинитъ и затова я окарикатур
ваме съ нашитъ маркировки, телефони, 
надписи, знаци, автомобилни шосета, же
лъзници и пр._ а ще дойде день, когато 
планинаритъ на единъ дъхъ ще разчис

тятъ всичка·та тази сметь отъ планинитъ 
и отново тогава сияйната имъ красота 
ще rръйне въ нейния чистъ блъсъкъ. 
Може би ... 

Тази нова книжка на Ламмеръ заслу · 
жава най-радостно отбелязване въ пла
нинарската литература. И ·това ние пра
вимъ съ удоволствие. 

Една друга, еднакво хубава . книжка е 
излъзла въ книгоиздателството на Юни
онъ Дойче Ферлаrсанщалтъ, Щутгардъ. 
Оскаръ Ерихъ Майеръ, сжщо познатъ 
вече на нашитъ чита·тели, е описалъ 
„Годеницатэ. на Монбланъ", трогателната 
история на r-ца Анриета Д'Анжевилъ, по
свети.~rа цълия си животъ на бълия връхъ. 
коrюто е изкачила преди 99 години на 4 
септемврий. Оскаръ Ерихъ Майеръ е по
е·тъ и затова неговото описание е един

ственото, което можеше да проникне не 

само въ беззаветната обичь къмъ единъ 
връхъ, но и въ дълбокитъ вълнения на 
една женска душа. Тази книга издава по
вече отъ тайнствената сила на планината. 
отколко·то стотици описания на първи 

изкачвания и на реномирани писатели. Но 
тя тръбна да се разбере . . . Ст. П. 




