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НАШЕТО ДоЛО И ОБЩЕСТВОТО 

Българскнятъ Туристически Съюзъ и 

п,зи година хвърли своя погледъ на

зздъ, по извървяния въ продължение на 

33 години пжть, за да изтъкне предъ 

българското общество, отбелязанитt. до

сега резултати на положително творче

ство. 

А то не е малко. 

Ако годинитъ до преди посл~дната 

война бt.ха такива на усилия отъ стрэна 

на първитъ дейци на Алековата идея за 

българския туризъмъ да смъкнатъ тзйн

с1 веното буJю що покриваше планината 

и я правtше страхотна, ако това бtха 

години на горещъ зовъ къмъ общество

то дз обикне българската природа и то· 

гава се печелеха истински поклонници на 

rr ;1анината, въ тtзи следъ войната, тури

ститt показаха на дtло, съ невижданъ 

ьъзторгъ и ентусиазъмъ, своята синовна 

с,бичь нз грижи къмъ българската при „ 

рода, както за нейното по-голtмо и че

с:то посещаване, а така сжщо и за ней

ното опазване, въ продължение само на 

15 години, успtха да осъятъ нашит·в 

планини съ десетки хижи, заслони и до

мове. 

Та не е ли това ЦЪJIЪ 110двигъ въ J· 

динитъ , които живtемъ, една организа
ция, едва броеща 5000 души членове да 

нострои 36 хижи, 4 заслона, 11 домове и 
2 високопланински метеорологически на

блюдателници - струващи десетки ми

лиони лева и всички даващи подс,1онъ 

нз стотици поклонници на планината? Да 

построишъ 53 постройки и ги дадешъ 

на общо ползуване, безъ да получишъ 

нуждната подкрепа отъ общество и дър

жава, не говори ли това за най-чиститt 

обществени чувства, които може да проя

ви само БТС? 

И, ак9 днесъ, ние напомняые на бъл

гарското общетсво за неговия ;I,ългъ 

къ~1ъ дtлото на БТС, и на официа.~нитt 

органи и държавата, за да изискаме 

нуждното сериозно отнасяне къмъ наше

то дъло, и създаване необходимитъ ус

ловия за правилното му развитие, ние не 

вt.рваме да останемъ нечути. Нашето 
общество, претендиращо за култура, не 

може да ос·тане глухо къмъ една, не са· 

мо културна, но и чист о национална 

необходимость за племето ни, която дър· 

жавата наистина е длъжliа да подкрепи. 

Асенъ Икономов·ь 

СЪДЪРЖАНИЕ Изъ стария Балканъ - Вл. Георrиевъ; Бft\.дещи прак-

: тически задачи на Б. Т. С. - Георги Георгиевъ; Нан-
(НА ХУДОЖЕСТВЕНАТА ЧАСТЬ) да-Деви - прев. Г. С.; Последни листа (стих.); Изъ 

Мургашъ планина - Лю енъ Георгиевъ; Постройка телено вжже въ Пиринъ - Г. 
Георrиевъ; Най-дългиятъ день (стихотв.). 



СЪЮЗЕНЪ ЖИВОТЪ 
Конференция въ София. Централното 

настоятелство на съюза свиква въ не

дъля, 31 октомврий т. r., конференция въ 
София на клоновитъ председатели, коя
то ще се занимае изкшочително съ въ

проситt, за установяване на единенъ хи
женъ режимъ въ всички съюзни хижи, 

а ClfiЩO така и съ започването на съюз

ната маркировка; по първия въпросъ Ц. 

Н-во излъзе съ проекто-докладъ, който 
е разпратенъ предварително до кJюнове

тt, предвиждащъ установяване на рам
ЕИ, въ които да се двнжатъ такситъ, 
предвиждани отъ отдълнитt, клонове за 
посещението на хижитъ, а освенъ това 
и въвеждане на новъ начинъ за събира
не на хижестроитенлитt, марки, като за
напредъ клоноветt, ще взематъ билетигв 
за хижнитъ такси о·тъ Ц. Н-во и ще за
плащатъ преды~рително дължимия хи

женъ данъкъ. По този начинъ ще се съз
даде въ съюза ёдинъ здравъ хижестрои· 
теJ1енъ фондъ, отъ който ще бждатъ 
подпомагани всички нови инициативи за 

строежъ на хижи. 

На конференцията се очакватъ да при
сжтствуватъ всички клоновои председа

тели и тя да даде новъ тласъкъ за орrа

ш•з:щиошшя и строителенъ животъ на 

съюза. 

Подпомагане хижитt.. Презъ настоя
щата година Ц. Н-во е подкрепило строе
жа на хижитt, ,,Студенецъ" - Чепеларе 
,,Переликъ" - Широка лжка и „Мур
rашъ" - с. Надежда. На новия заслонъ 
подъ в. Юмрукъ-чалъ Ц. Н-во е пода
рило 5 одеала. Плана за новот,о разши
рение на хижата „Планинецъ" на едно
именния софийски клонъ сжщо е одо
бренъ отъ Ц. Н-во. 

Г-нъ Георги К. Георrиевъ, учитель въ 
В-. Търново, изпрати въ редакцията на 
списанието сумата отъ лв. 50, за учредя
в?не на фондъ за постройка на телено 
в:l'iже по р,r;ба на „Кончето" въ Пиринъ. 
Заедно съ това, той прати и статия за 
сжщото, която печатаме въ настоящия 

брой. Редакцията се присъединява на
пълно къмъ хубавата инициатива на r. 
Георrиевъ и апелира сжщо къмъ всички 
съюзни сръдн да п о д к р е пя т ъ този 
фондъ. Ние ще имаме грижата да пра
вимъ известни всички, които еж присъе

диннли усилията си за горната цель. 

Виденъ английски алпинистъ въ Со-

фия. На 24 октомврий въ София присти
га и на 26 с. м ще държи сказка върху 

,,Опититъ за изкачване на Еверестъ", 

Хюrъ Ржтледжъ, водачъ на последни

тъ експедиции къмъ Еверестъ презъ 1933 
и 1936 r. Въ следния брой ще предадемъ 
резюме отъ сказката на този виденъ 

rостъ на българското планинарство 
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клоновъ животъ 

Клонътъ „Безово" въ i Ассновградъ 
отпразднува традциоr1ния день на Безо

во на 19 септемврий. За случая б в орга
низиранъ еднодневенъ излетъ до в. Бе

зов"о. Издаде се туристически листъ „Ро
допско ехо". Деньтъ бt, изпоJ1зуванъ и 
за агитационенъ, за което ц ъ л и я т ъ 
1 радъ бt, окиченъ съ туристически аф·1-
ши и позиви. 

Айтоскиятъ клонъ „ Чу дни скали" въ 
изпълнение поrрамата си за дейность е 

организиралъ два излети отъ които еди

ния еднодневенъ до „Чуднитъ скали" на 
които е наименованъ клона и другъ -
дву дневенъ до в. Чумерна и гр. Е.1ена. 

На 5 септемврий въ турист11ческия 
паркъ стана първата среща между на

стоятелството на клонъ „Чудни скали" и 
това на клона отъ ЮТС, на която среща 
се размъниха мисли по бждещата съв
мъст!'!а дейнсть на двата к,110на. 

Клонътъ „Узана" въ Габрово на 12 
ЮJIИЙ записа още една свътла стран,1ца 
въ историята на организационния си жи

вотъ съ първата копка на новатJ хижа 

,,Узана", която бъ направена сжщия 
день въ присжтствнето на rолъмь брай 
членове на клона и туристи отъ околнн

тъ планини. 

Клонътъ „Бачо Киро" - Дрt.ново на 
Ь августъ отпразднува по най-търже 
ственъ начинъ годишния си праздн>1къ. 

По традиция на този день туриститъ отъ 
града се покланя'rъ предъ свътлага па
мять на щедрия си даритель Никола П. 
Мушановъ и на патрона си Бачо Киро. 
Сутриньта се отслужи панихида отъ 

мъстното духовенство на плаца предъ 

туристическия домъ, а вечерьта на сж

•цото мъсто бъ устроено голъмо градин
ско туристическо веселие. 

Клонъ „Голо Бърдо" отъ Перникъ •Ie· 
ствува петь години отъ построяването 

па хижата си „Селимица". Следъ моле
бена, отслуженъ отъ Н. Високопреосве
щенство епископъ йосифъ, клона бъ ,ю
:,дравенъ отъ представители на софий
скитъ клонове и други организации, на 

които председателя на клона r. инж. 

Броксъ отговори съ прочувствена благо
дарствена речь. До вечерьта присжтству
ващитъ еж прекарали въ забави и весе
лие. 

Клонътъ „Приета" въ Русе се постяви 
въ услуга на Ц. Н-во и следъ похвални 
усилия подготви почва за създаване на 

клонъ отъ Съюза въ града - люлка на 
българския туризъмъ, който откърми 
най-първиятъ и най-добриятъ български 
туристъ Алеко Константиновъ. Въ де
ньтъ на учредителното събрание русен
ския клонъ ще устрои излетъ до Сви
щовъ, въ който ще взематъ участие най-



активнитъ му чJJенове. Отъ страна на 
!.J.. Н-во сжщо ще присжтствува нъкой 
отъ членоветъ му. 

Сливенскиятъ клонъ „Българка" е из
каралъ първия етапъ отъ новострояща

та се хижа „Синитъ камъни", което· е ед
н2 малка часть отъ плана на клона да 

създаде благоустроено лътовище наоко
jJО хижата въ мъстностьта „Карандиля". 
Изпълнението на плана върви успъшно. 
Покрай хижата еж построени вече 11 

петь частни виJJи, съ което пробива е ве
че направенъ и сега съ радость се очак

ва осжществяването на цълия планъ, 
което ще бi!'iде първо по рода си у насъ 
туристическо лътовище. 

ВЕСТИ 

Японска експедиция въ Каракорумъ. 
Насърдчени отъ миналоrодишнит-t си 
успъхи върху Нанда Котъ, японцит-t еж 
направили постi!'iRКИ за разрешаване ед

ш1 нова японска експедиция презъ идна

та година. Тя ще се състои всичко от ь 
6 души алпинисти водена отъ проф. Кимъ 
Кихара, председатель на Японския Ал
пийски клубъ и неrовитъ членове петь 
души студенти отъ университета въ 

Киото. Цельта на експедицията е извън
редно смъла: изкачването на най-висо
кия връхъ на Каракорумъ - К2 или 
Чого-Ри (8610 м.), а въ случай на неус
пъхъ върху него, японцит-t ще ошrтатъ 

единъ отъ двата върха Газербрунъ или 
Хиденъ Пикъ, който бt, цель и на не
сполучилата минаJJоrодишна френска 

експедиция. 

Нови планински филми. Презъ настоя· 
щета лъто най-високия и най-интересния 
европейски алпийски върхове - Мон
бланъ и Матсрхорнъ - еж били окупи
рани отъ ... фи.пмови експедиции. Два
мата най-голъми планински режисьори, 
Д-ръ Арнолдъ Фанкъ и Луй Тренкеръ, 
работятъ за пресъздаването и ху доже
ственото изнасяне първитt, изкачвания 
:~з Монбланъ и Матерхорнъ. 

Луй Тренкеръ е работи.лъ върху вър
ха Матерхорнъ въ продължение на две 

СЕ' дмицн съ 14 филмови участници, ка"Го 
еж правени снимки отъ 7 часа сутриньта 
до объдъ. LUвейцарски водачи еж изнес
.чи тежкитъ филмови камери на върха. 
И който познава ржбоветъ на Мате;:>
хорнъ, знае какво значи това невърпят
но постижение. 

Друrиятъ магьосникъ на ПJJа,шнатз, 

Д-ръ Фш,къ отъ своя страна съ 8 уча ·:r
ници въ продължение на два месеца при 

извънредно бурно и студено време е 
билъ окупиралъ М,онбланъ, като седали
щето му е била обсерваторията Вала. 
Природата сама е дала възмо>Кность да 
се направятъ най-силнитъ сцени на пJJа
нинска буря. 
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Есень въ Балкана Снимка Н. Ив. Божино1 



ИЗЪ СТАРИЯ БАЛКАНЪ 

ВЛ. ГЕОРГИЕВЪ 

(Следсъборенъ иалетъ) 

Слънцето ясно грtе надъ благ::>датна

та българска земя. Залtни отъ свtтлина, 

предпланинскитt възвишения на стария 

Балканъ представляватъ радостна карти

на. Грижливо обработени ниви съ над
виснали тежки класове, 'буйна царевица, 
свежо-зелени градини радватъ ::жото на 

пжтника, извикватъ радостна усмивка и 

върху загорtлото отъ слънцето лице на 

трудолюбивия български селянинъ, до

воленъ, че тая г.Jдина трудътъ му е бо· 

гато възнаграденъ. Далечъ се чернtе го· 

рата. Въ лtво, на хоризJнта, голия хре

бетъ на Св. Никола. . 

Крачимъ доволни и ние всрtдъ тази 

благословена земя, гърдитt широко пое

матъ свежия планински въздухъ, хвърля

ме пJследенъ погледъ къмъ Св. Никола, 

къмъ потъналото въ зеленина село Чер

венъ брtгъ, извиваме надъ Зелено дърво 

и навлизаме въ гората. 

Узана. Обширна слънчева поляна, об· 

градена отъ всич1ш страни съ хубава бу

КJва гора. Отсреща Куруджа. Подъ не
го, !{рай гората, Сl{ромната хижа, до коя

то неуморнитt габровСl{И туристи стро

ятъ вече нова, грамадна хижа, за да за· 

дово,1ятъ тъй нарастналитt туристически 

нужди. Хубаво мtcro за отмора. Следъ 

време туl{Ъ ще израстне най-хубавото 

лtтовище за габровци, коит.J, кой знае 

по 1{31{ВИ причини, до сега не еж обърна

ли достатъчно внимание на него. 

Тъмна, СПОl{,Jйна нощь. Пълна тиши

на. Отъ време на време само полъхва 

r.ечерснъ хладъ и раздвижва гората въ 

тайнственъ шепотъ, примtсенъ съ дале

ченъ звънъ отъ стада. Далечъ свtткави

ци раздиратъ нощната тъма и отново 

БСИЧl{J потъва въ тишина и мракъ. 

Стоимъ до l{,'rlCHa нощь на верандата, 

смълчани предъ особеното настроение на 

планината. Едри капl{И дъждъ по тене

l{Иения ПОl{ривъ на хижата нарушаватъ 

тишината, студенъ вtтъръ .Jблъхва раз

голенитt гърди и ни !{ара да се прибе

ремъ вече за спане. 

Ранно утро. Надъ сiз. Ниl{ола cвt'f · 
лtе. Два часа пжть презъ голtмата Рав

на гора и предъ насъ се открива вели

чествения масивъ на Мазалатъ. Мощенъ 

по строежъ, нап:Jдобява пиринскитt си 

събратя. До него се редятъ Кадемлия, 

Пиргосъ, Бtлиятъ l{ладенецъ, Плочата. 

Оп атъкъ се ниши усамотена Синаница. 

Долу, скрита въ гората, като че ли устре

мила се въ дънъ-земя, шуми Габр,Jвница. 

Човtкъ може съ часове да стои въ за

хласъ и паl{Ъ да не насити душата си 

отъ величието на приоблачния Мазалатъ, 

навжсилъ чело въ тежка размисъль надъ 

r:;tl{oвeтt, отъ изпълнената съ мистич

Н.Jсть бездна на Габровюща, чийто тън

тежъ ви !{ара да помислите, че отъ тукъ 

се влиза може би въ нtl{ОЙ отъ l{р,'\'\гове 

тt на Дантевия адъ. Габровница - кра

сота и тайнстJЗеность, трепетъ и боязънъ. 

Неудържимо желание да потънешъ въ 

нейната бездна, лекъ смутъ въ душата 

предъ чара на нейната неизвестность. 

Малка почивl{а въ съзерцание на тая 

дивна кr,:,сота и Le С1l\щаме :1 ё> ·;доб· 

нr:та п1r,тска отново въ безкрайната го

ра. Отъ време на време излч:н~м~ на 

хубави слънчеви поляни, които ни от

криватъ омайни просторни гледки. Не

наг леденъ е тукъ Балканътъ. Неусетно 

слизаме въ чудно хубавия Лмгътъ, к;•;,. 

дето Росица тече по живописна д·Jлина, 

заграждана отъ една страна отъ сорн· 

ститt склонове на Мусинъ дtлъ и Раз

Jiатица, отъ друга - на Ваталичъ и Бу

хала. Въ п:)дножието имъ, по течение

то на рtката, огласяни отъ приспивна

та и пtсень, се изреждатъ китнитt сел· 

ца Уrорелецъ, Тумбалово, Стокитt, Ба

тошево, Шумата. 

Следъ хубавъ сънь върху прtсно 

окосеното сtно въ голtмия плевникъ на 

бай П. зараныа изпратениятъ за насъ 

отъ ревностно изпълнителнитt уредници 

на събора автомобилъ на „Звtра" ни от

нася къмъ града. 

Севлиево - малъкъ градецъ, останалъ 

твърде назздъ по отношение на благо-
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устройството си, горещъ и безводенъ . 

Въ замt.на на това пъкъ, оставаме 

приятн,) изненадани отъ голt.мата го

стоприемность на севлиевци, отворили 

широко вратитt. си за съборянитt., отъ 

топлотата на тt.хния радушенъ приемъ 

и отъ голt.мия ентусиазъмъ на сев

лиевскитt. туристи и туристки, които не 

еж жалили трудъ и време, за да уре

дятъ събора по единъ несравнимо до

бъръ начинъ. 

Следъ плодотворната работа на съ

б')ра, минала при сравнително спокой

ствие и присжща сериозность, два го

л·вми отобуса отвеждатъ най-голt.мата 

излетна група къмъ Троянския мона

стиръ. Разглеждаме старинната св. оби

тель, правятъ се обичайнитt. снимки и 

тръгваме нагоре "по течението на Черни 
осъмь. При Смt.ситt. групата се раздt.

ля. Голt.мата ч.асть с;71едъ малка I по
чивка поема пжтя за хижа Амбарица. 

Нашата малка групичка, ведно съ тая на 

казанлъшкитt. туристи, избира за обектъ 

Зелениковския М')Настиръ. 

Зелениковецъ е прелестенъ кжтъ въ 

сърдцето на Балкана, суетящъ се самъ 

всрt.дъ вt.ковни буки. Долу съ шумъ се 

провира из1, гжстия букакъ ръката. 

Здрачава се. Слънцето хвърля прощал

ни лжчи и бърза да се скрие задъ при

казната Амбарица. Луната наднича изъ 

задъ гората и придава още по-го,'!t.ма 

красота и тайнственость на тая глуха 

долина. 

_Хладно утро. Тихо, безоблачно небе. 

Пълзимъ наr.')ре по Дълги дt.лъ. Скоро 

сме предъ новата хижа Амбарица -
двуетажна каменна постройка, добре об

заведена съ легла. , кухня, особено nри

казливъ пазачъ и . . . радио. 

Следъ хубава баня на студения из-

uредизвестяватъ. за наближаваща буря 

Отказваме се отъ върха и по стръмния 

склонъ на Купена се спущаме къмъ 

единствен.ло въ Балкана езеро. Задъ 

превала дъждътъ ни настиг·а. __ Притуля
ме се подъ една скала. Дълбоко подъ 

насъ е хижата. Гледаме какъ гжститt. 

водни струи я наближаватъ, забулватъ 

Дюсъ чалъ и отминаватъ къмъ Юмрука. 

Използуваме 1\ратковре/Меннюто спиране 

на дъжда и забързваме над,')лу. Бързо 

разразилата се буря ни заваря току що 

стигнали близката мандра. 

Свt.ткавици раздиратъ потъмнt.лото 

небе. Проливенъ дъждъ се излива като 

изъ ведро. Дъсчената постройка скър· 

ца, .')rъва се подъ силния напоръ на вt.

търа, като че ли всt.ки мигъ може да се 

събори. Вжтре огъньтъ весело пръщи. 

Наобиколили го, съ нетърпение очаква

ме да мине бурята и съ любопитств,:, 

наблюдаваме какъ сржчно майсторътъ 

отъ ма,ндрата изтегля на дълги равни 

конци приготвения вече кашкавалъ и го 

изпитва дали е втасалъ. 

Хижа ЮмрУ(къ-чалъ препълне,на съ 

туристи. Главната грижа е какъ да се 

намt.ри мъсто за спане на всичю1. К.:!р

ловскитt. туристи можеха да предвидятъ, 

че следъ съб')ра ще има много из.Т1етни

ци и да не допускатъ поне за н·вколко 

дни въ хижата си лътовници. Сжшиятъ 

случай имахме и миналата година в ь 

хижа Демяница следъ събора въ Лжд

жене. Хижата пълна съ v1t.товници, а 

мноrобrпйнитt. туристи, изморени отъ 

дългия пжть, трt.бваше да търсятъ мt.

сто за нощуване по тавана .);! друг:ще и 

да спятъ на голитt. дъски по пода. Лr;

ша практика се въвежда. Нашитt. хи

жи ще се обърнатъ на лt.т.')вища и вра

титt. имъ за организиранитt. туристи ще 

и.зворъ подъ хижата, припичаме се на останатъ затворени, ако се върви по 

топлото слънце и се любуваме на хуба- тоя пжть. 

вата гледка, която се открива предъ 

насъ. Далечъ долу се бt.лt.е монастирътъ, 

от~;реща Купенътъ настръхналъ pt.e 
остр.)върхото си чело въ мъгли, отсаМ"D 

Амбарица се припича, изтегнала снага 

и тя на слънцето, унесена въ спомени и 

мечти. 

Тъмни облаци се носятъ откъмъ Ве-

Кой спалъ, кой не, рано сутриньта г1-

рата надъ хижата се оглася отъ тура

етическото „ехо". Забравили скоро не

сгодитt. отъ вечерьта, добродушнитt, 

туристи прощаватъ непредвид.Т!ивостьта 

на карловскитt. си другари, изпращатъ 

-веселото си „ехо" на кокетната хижа, 

която тая нощь не М')Жа да имъ даде 

женъ. Глухъ тънтежъ и лекъ хладъ нуждната почивка и сънь, прощаватъ се 
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с ь Ботевъ и Левски и въ дълга върво

Jtица пы1зятъ край Дюсъ чалъ къмъ 

първенеца на Балкана. 

Като че ли за да докаже своет.'J пра

во на сжществувание и необходимость, 

новиятъ заслонъ подъ Юмрука П'Jдсло

нява тъкмо на време многобройнитъ ту

ристи. Едва свалиJIИ раницитъ и вънъ 

дъждътъ започва. Но кой ти г.1еда дъж

да. Още не престана.1ъ ;,i нет ьрпе.1ивцитъ 

се измъкватъ, запъ.1зяватъ П'J височини-

1ъ и се изгубватъ отъ погледа на не

щастния засJюнъ, обиденъ като че JIИ 

отъ пренебрежите.1ното отнасяне на не

признатеJ1нитъ кжсогащници. Нашата 

мадка група му направи уд,'JВОдствието 

да подежи върху неговитъ нари и пакъ 

подъ тихия ромонъ на ситния дъждъ се 

прости съ него и изчезна къмъ върха. 

Нъмахме щастието тоя день погледътъ 

ни да ,'Jбхване широкия кржгозоръ, кой

то въ ясно време се открива отъ Юм

рукъ-чаJiъ отъ едната границата на на

шето малко отечество Дунава, до 

другата - Р.'Jдопитъ. 

И хижа Тжжа препъJiнена съ тури

сти. Тукъ мъсто за спане достатъчно, 

макаръ и върху гоJiитъ дъски на потъ

надия въ прахъ таванъ. MaJiкo папратъ 

и легдата еж готови. Предвиждаме ху

fiавъ сънь. Разочарованиет'J, обаче, на· 

стжпи скоро. ИзrJiаднъдитъ плъх о в е 

като вежJiиви домакини ни навъстяваха 

нрезъ цъдата нощь съ неудържимо же

лание да надникнатъ въ нашитъ рани

ци, коит) ни служеха и за възглавници. 

Тръбваше да се спи заешки сънь. 

Спускаме се по долината на Тжжа. 

Прекрасна доJiина. Ръката тжжно шуми 

всръдъ високи, гористи скJiонове, нъ

кжде се губи, пропада П'JДЪ земята, за 

да излъзе отново и продъджи пъсеньта 

си. Въ дъсно Козята стена - усам,)Те,ш, 

БИС'JКИ, непристжпни скали, на,щшснади 

надъ ръката, като че ли искатъ дu ш1д· 

никнатъ въ нейнитъ тайни. Оставяме р:;,

ницитъ и по мжчно проходимата Кадем

лийска ръка, протичаща всръдъ грам,ад

ни !<' а ме:ти блокове, се отзоваваме предъ 

чудния КадемJшйски водопадъ, хвърлящъ 

Бъ пропастьта отъ стотина метра височи

на голъми водни маси, които се разби

ватъ въ обдакъ В'Jдни капчици. Стоимъ 

въ захдасъ предъ хубавата гледка, по

ГJ1едътъ не може да се откъсне отъ тая 

затворена за свъта красота и не сещаме 

какъ времето минава. 

Съ студения си изворъ и необятенъ 

пр'Jсторъ Светицата ни примамва на по

чивка. Скоро, по голитъ сипеи, върху кои

то самодоволно се припичатъ мн'Jrоброй

ни гущери, сме въ Голъмо село, кждето 

стариятъ, но събуденъ и предприемчивъ 

дъд'J Н. ни показва примитивната си 

фабрика за малцови произведения. 

Снабдяваме се съ по нъколко кутии 

отъ тъхъ и сдедъ поJювинъ часъ сме на 

добре обзаведения пчелинъ на стария 

пенси.Jнеръ Х., сrушенъ въ политъ на 

Балкана и огласянъ отъ шума на буйния 

потокъ, протичащъ сръдъ него. Хубава 

вила, образцово обзаведенъ зайчарникъ 

съ анr.Jрски зайци, модерни кошери пче

JIН, малко басейнче отъ бистр,а балканска 

вода, хубава, съ вкусъ подредена rра

.,щнка. Не липсва и „плажъ". Тукъ еж и 

останки отъ висящитъ градини на Семе

рамида, кждето въ пъдна само·т,а санти

менталниятъ стопанинъ е сподъдядъ съ 

бъбривия п:)токъ споменитъ си отъ мла

достьта. 

Привечерь кодата (съ два катъра) на 

будя Минковица, тържествено ни прекар

ва презъ „стъргалото" на Паведъ баня 

за показъ и разнообразие на прозяващи

тъ се ,:этъ скука лътовници и сръдъ нощь 

спира на глухия пдощадъ въ отдавна за

спалия вече Кшзанлъкъ. Две нощи и единъ 

день, подъ особенитъ грижи и госто

приемство на туристическот.:э семейство 

Чолакови, нераздълнитъ ни съпжтници 

презъ време на цълия ни излетъ, сме го

сти на приветдивия и бързо разрастващъ 

се Казан,1ъкъ и на втория день рано сут

риньта, подъ водачеството на особено 

дейнитъ туристки г-ци Димитрови, пое

маме презъ с. Крънъ за Бузлуджа. 

Кацнала подъ самия склонъ на върха, 

дг.уетажната каменна п:)стройка, добре 

обзаведена, прави впечатдение съ голъ

мnта си чистота. До самата нея еж двег13 

гробници, кждето почиватъ останкитъ на 

борцитi; отъ четата на Хаджи Димитра. 

Бузлуджа - свето мъсто, кждето на 

18 юлий 1868 година е осъмналъ Хаджи 
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Димитъръ съ четата си и 0ще сжщип 

день всички сж намърили смъртьта си въ 

неравната борба. 

Часъ и половина спущане презъ го

рата и предъ насъ изпъква съ цълата си 

rрандиозность величествения паметникъ 

на Св. Никола. Отъ неr::>вата кула се от

крива широкъ просторъ. На северъ гори· 

ститъ гънки на . Стара пл-анина, които се 

rубятъ въ синевата на Дунавската равни

на, на юrъ просторнот':> Пловдивско поле 

и Розовата долина презъ която се вие ка

то б·вла лента Тунджа, Сръдна гора съ 

Б':Jrданъ и Братия, по далече Родопитъ. 

На изтокъ Бедецитъ, Бузлуджа и въ да

лечината Чумерна. На западъ Малуша, 

Мазалитъ, Мара Гидикъ. 

Пловдивъ 
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Св. Никола не е само добъръ изле

тенъ обектъ за туриститъ. Той е и мъсто 

за поклонение предъ паметьта на шепата 

опълченци, ':>бичащи безэаветно родината 

си и дали живота си за нея по начинъ 

не отбелъзанъ въ историята на никой още 

народъ. Епопея, коят':> ще се предава отъ 

поколъние на покоJ1ъние и ще живъе ка

то легенда всръдъ въковетъ. 

Привечерь сме въ Сок':>лския мона

стиръ. Гъмжило отъ лътовници, шумъ и 

свирки отъ автомобилни коли, джазъ и 

танци, долу въ rолъмия хотелъ or ласятп 
глухата нъкоrа планинска долина, въ 

кuято сж търсили смирение и самота бл :сJ · 

rочестивитъ християни. 

Времена! 

Рис. Б. Деневъ 



Б.ЖДЕЩИ ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ НА Б. Т. СЪЮЗЪ 
Г. ГЕОРГИЕВЪ *) 

Колкото и да е странно, но безс:10-

ренъ фактъ е, че планинарството и ту

ризма, които въщuно иматъ видъ на без

целно бродене, присжщо повече на пър

вобитния човъкъ, еж се появили ке1то 

организирано и масово явление въ срав

нително къснитъ стадии на човъшкия на

предъкъ. Причинитъ на това закъснение 

не еж случайни. Тъ се коренятъ въ сво~

образното развитие на човъшката обще

ственоtть. 

Знае се, че презъ въковетъ по-висши

тъ форми на културата постепенно от

чуждаваха човъка отъ майката-природа 

и го откжсваха отъ нейното пръко въз

дейс·твие. Когато по-късно пакостннтъ 

отражения на сжщата тая култура ct: 
проявяваха застрашително за физичес

кото и духовното здраве на човъкг, то 

nакъ тя, по силата на една диалектическа 

необходимость, създаде и вжтрешното 

противодействие срещу тая а н о м а л и я 

ярезъ отново породения стремежъ у кул

турния чов·вкъ за общуване отъ приро

дата. Вр~мето присъедини къмъ тия об

ществено-предпазни подбуди и естетичнh 

и нравствени мотиви и съвокупностьта 

отъ тия усJювия отпосле стаЕа основа на 

съвременното планинарство и туризъмъ. 

На българската почва туристичното 

движение се пренесе отъ чужбина въ 

края на миналия въкъ, почти едновре

менно съ голъма идея на кооперацията, 

защото по това време вече бъха назръ

ли и у насъ обективнитъ условия за 

единъ по-сложенъ и по-богатъ отъ къмъ 

културни и стопански потръбности жи

нотъ Нашето недостатъчно национално 

благосъстояние и относително по-ниско

то ни културно равнище постепенно съз

дадоха особени самобитни черти на бъл

гарския туризъмъ, който подъ това влия

ние идеологично се очерта преди всичко 

като своеобразна система за превъзмог

ване на н·вкои наследени отъ робството 

~~алоценни качества на българския духъ 

и превръщането имъ въ положителни 

*) Сказка, четена предъ Софийския 
клонъ „Планинецъ" на 27 септ. т. г. 

граждански добродътели подъ пръ:<uто 

въздействие на българскитъ планини. 

Но българскиятъ туризъмъ, макаръ и съ 

цената на пръкомърни усилия и жертви 

можа самъ да преодолъе тру дноститъ на 

своя детски периодъ. Днесъ, следъ бли

зо 40 години, той се утвърди окончател
но въ българското съзнание като общr

призната ид~я и като единствена култур

на придобивка съ голъиа обществена 

sначимость, която се зароди спонтанн:>, 

згкрепна и израсте безъ пръката подкре

па на публичнитъ власти. 

Неговата досегашна дейность съ ара

во може да се характеризира като „ге

роиченъ периодъ" въ развоя на българ

ския туризъмъ, защото е преизпълнеаа 

съ удивителни примъри на лични ~.:амо

жертви н безкористна служба на единъ 

обшественъ идеалъ за повече живJrъ и 

културенъ напредъкъ. Трогателна е, на

примъръ, историята на нашето хиже

строене и на начинитъ на извършва!!е 

строителнитъ работи и набиране ср вд

ствата за тъхъ. Отъ глед1:1щето на не

сломимата воля, съ която се изграждаше 

това милионно богатство на съюза и на 

готовностьта, съ която хиляди скромни и 

Нl'Извес rни труженици предлагаха драго

волно усилията си, наистина нашето хи

жестроене се очертава като чисто бъл

гарско творческо дъло, което по своитъ 

идейни подбуди нъма равно на себе с11 

въ нююе друго национално туристическо 

движение. 

Днешнигв материални и морални до

с1 иженин въ разнитъ области на нашата 

дl'йность еж известни Тукъ съ бегли ду 

ми ще се опитамъ само да набележа нt.-

1:ои бждещитъ задачи отъ чисто практи

чески характеръ, които се налагатъ съ 

неотразимость на БТС. 

Безснорно е, че планомърната излет

на дейность, като най-сжщrствена це.1!:> 

на туристичната дейность и широки rъ 

r-.:уJпурно-просвътни почини въ духа на 

общата туристична идея, ще следватъ и 

въ бlr'iдеще, но съ още по-засилень 

темпъ и съ особено подчертанъ стре· 

межъ къмъ по-дълбок') осмисляне. Круп-
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нитt. научно-куЛ1 урни мt.роприятия отъ 

~:,ода на изrраденитt. вече високопланин

ски наблюдателници, които спечелиха за

видно име на нашия народъ всрt.дъ ев

ропейския свt.тъ и въ бждеще ще б,Уi· 
датъ JIОзунrи на нашата творческа деп

телность, макаръ осжществяването имъ 

да е свързано съ огромни материалн<1 и 

морални жертви. Зрt.лиятъ периодъ, 1JЪ 

който навлиза организацията, трt.бза да 

се характеризира съ повече почини отъ 

тоя родъ. 

Но по начало сжщностьта на туризма 

не се начерпва само съ непрестанното 

движение, или съ борбата за преодоля

ването на разни физически препятствия, 

както това е при повечето спортове. 

Тукъ движението пред с та вля в а само 

външната, вид'f,1мата страна на туристич

н&та дейность, или по-точно, материална

та основn, върху к-оято никнатъ и се раз

виватъ естетичнитt. преживt.вания и лю

бознателнитt. интереси на туриста. Ко,1-
кото и да е rолt.мо здравното и възпи

тателното значение на туризма, все пакъ 

дълбокиятъ му смисълъ трt.бва да се 

дири, преди всичко, въ естетичнитt. чув

с1 ва и въ научнитt. ползи, които той тъй 

щедро доставя на културния човt.къ. 

Относно научнитt. ползи трtбва за 

жалость да признаемъ, че бъ.лrарскиятъ 

туристъ )f днесъ разполага съ крайнu 

оскждни и повърхностни знания за на

шит-в прекрасни планини, особено за Пи
рша и Рила, които съ внушителния ;:и 

злпийски стилъ бу дятъ живъ интересъ ,f 

пттатъкъ нашит-в граници. Когато се 1з

иирамt въ тt.хнитt. недра, ние се задо

воляваме само да съзерцаваме величието 

и крас-отитt. имъ, безъ повечето пжти да 

проявимъ желание за по-подробно н по

близко опознаване. А въ сжщность тъ 
J(рнятъ въ себе си толкова съкровею1 

тайни, които едва ли не очакватъ още 

първитt. си изследователи. 

Разб•.1ра се, че тукъ не става дума зз 

общитt. научни изследвания въ область

та н:~ природознанието и дисциплинwrъ, 

които иматъ връзка съ него, защото тия 

проучвания спадатъ въ rрижитt и кпм

петенцията на специалиститt.. Касае ,е 

д,о ;~о-особени, чисто планинарски проуч

вания на нашит½, планини съ оrледъ 
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r .~авно къмъ практическото изпълнение 

на планинарскитt. ни задачи и на второ 

мъсто до нt.кои общи научни свсдrни?. 

за тия планини, които моrатъ да улеr· 

нятъ, ·подсигурятъ и осмислятъ плани

нарската дейность. Тоя родъ познания 

стдавна еж се обособи,ш въ отдълн21 

п.~анинарска наука. Тъкмо за това почи

ни.тt. за тия плани.нарски проучвания 

трt.бва да изхождатъ предимно отъ под

готвенитt. планинарски и туристически 

ср-t,ди, между които всъкога се намиратъ 

компетеатни по тия въпроси .1ица, поне 

що се отнася до тъхната чисто практи

ческа страна. 

Нуждата отъ подобни знания се чув

ствува «инаги при rолt.митt. и сериозни

тt. излети по високитъ планини, дето поч

ти всt.коrа условията еж коренно различ

ни отъ низинитъ и изненадитъ и опастно

ститt, дебнатъ човt.ка на всt.ка крачка, 

защото тия познания повечето пжти д2-

ватъ сигурна защита срещу опасноститt. . 

Развитието на зимния туризъмъ у 

Р.асъ изисква освенъ тия общи познани5I 

за планинскитъ ни обстановки и дру

ги особени познания, свързани съ зимно

то време и по-rолt.митt. опастности, кои

то то носи. Въ това отношение, наложи

телно е вече да се започнатъ редовни и 

системни нивиметрични наблюдения, за да 

се проучи и установи характера на снъж

ния режимъ въ нашит-в планини, главно 

съ оrдедъ къмъ лавинитъ и други опаст

f!Ости, които представлява cнt.ra и леда

Масовото разпространение на ски-спор

та презъ последното десетилt.тие у насъ 

облекчи извънредно мног,о зимното изле

туване, защото даде въ ржцетъ на бъл

гарския планинарь и туристъ най-мощно

то срt.дство за преодоляване на зимнитъ 

препятствия въ планннитъ. Благодарение 

на скитt., въ Пирин.а и Рила се осжще

ствиха зимни завладявания на такива 

обекти, които и лt.те представляватъ из

вънредно сериозни мжчнотии и опаст

ности и изискватъ солидна алпийска под

rотонка. 

Въ връзка съ тия нови области на 

практическа дейность, предъ организира

ния български туризъмъ се слаrатъ за 

р<1зрешение и нови културни задачи отъ 

по-високъ редъ. На пър~о мъсто налага 



се, да се започне часъ по-скоро планово

то и системно проучване и изследване на 

бълrарскитt. планини въ всичкитt. имъ 

отношения и обстановки. Съ оrледъ къмъ 

това и като по-нататъшно развитие на 

задачата, неотложно се слага и въпроса 

зq една целесъобразна лt.тна и зимна мар

кировка на планинскитt. Пi'i'iтища и Пi'i'iте

ки, която да обезпечи по-rолt.ма неза

висимость и свобода на туриста при дви

жtнието му въ непознати или малко поз

н2ти планински области. Направеното до

сега въ тая посока у насъ е крайно не

достатъчно. Повечето отъ планинитt. C·i'i'i 
безъ каквато и да е маркировка или съ 

незначителна и недостатъчна такава. 

Чрезъ рационалното маркиране, наистина, 

се трасиратъ главнитt. посоки на движе

нието, но съ това не се отстранява на

пълно нуждата отъ опитни водачи къмъ 

отдt.лни обекти по високитt. ни планини, 

които поради Mi'i'iЧHOДOCTi'i'iПHOCTьтa си 

или обширностыа си, не·могатъ да се по

криятъ съ пo-ri'i'icтн.a маркировачна мре

жа. Отъ тукъ нуждата отъ добре подгот

вени и смъли водачи, става все по-нале

жаща и иска своето задоволяване. 

Въпросътъ за основното проучване на 

високитt. ни планини и за общата ориен

тация въ тt.хъ, логично довежда и до въ

проса за създаването на българска пла

нинарска ,картография и особено пжте

водна литература, Съ незначителни из

ключения и въ тая насока досега почти 

нищо НР. е сторено. Установено е, че ту

ристичнитt. и планинарскитt. нужди не 

моrатъ да се задоволятъ напълно отъ та

ка нареченитt. военни карти, които съ

държатъ данни, интересуващи предимно 

народната отбрана и въ които почти ви

наги липсватъ подробноститt. отъ чисто 

планинарски и туристиченъ характеръ. 

Това е заставило планинарскитt. органи

зации въ културнитt. страни отдавна да 

се загрижатъ за създаването на особени 

планинарски и скиорски карти. Опитътъ 

въ ci'i'iщитt. стр.ани е показалъ, че само 

картитt. съ сравнително по-едри мащаби 

(! :20.000 до 1 :25.000), могатъ да ползуватъ 
прак'Тически туризма, защото само въ 

'Тt.хъ могатъ да се изобразяватъ съ най

rолt.ми подробности планинскитt. терени 

и особено скалнитt. формации, които най-

много интересуватъ планинаря и туриста. 

Изrотов.11.ението на наши туристични 

карти, които ще служатъ не само за 

ориентиране въ непознати мt.ста, но осо

бено за подробно проучване и на добре 

познатитt. такива. трt.бва да с.е извършва 

при най-близкото съдействие на БТС, 

ка'То за общата карт,ографна работа се 

използуватъ преди всичко ценнитt. триаh

гулачни и нивелачни измt.рвания на дър

жавния географски институтъ, както и 

най-новитt. му топографни снимки на на

шата страна. 

Но предстоящитt. практически задачи 

н:1 БТС. естествено довеждатъ и до необ

ходимостьта отъ едно по-радикално из

ползуване на нt.кои извънредно ценни по

мощни срt.дства, каквито, напримt.ръ е, 

съвременната фотография. Когато се ка

сае за абсолютна точность и обективность, 

дори и най-тал.антливото литературно спи

сание е немощно да пресъздад,~ въ чо

вt.шкото въображение планински'Тt. кар

тини съ пълнотата и изчерпателностыа 

на фотографната снимка. Обяснението е 

много просто: фотографията по сжщ 

ностыа си е .аналитиченъ изобразителен1-

методъ, докато литературното списание 

е винаги синтетицно. Фотографната 

снимка, поради това винаги доставя мно

го повече видими подробности, отколко

то може да долови и задържи човt.шко

то око и паметь. Случаитt. за практиче

ско използуване на фотографни снимки 

въ планинарската на туристична'Та дей

ность еж неизброими. Като пропаrанденъ 

ориентировъченъ, илюстрационенъ, диа

позитивенъ, документаренъ и пр. мате

риалъ, фотографната снимка е незамt.

ннма. 

Въ връзка съ това голt.мо практиче

ско значение на фотографията за тури

етичната дейность и за да се задоволятъ 

постоянно разтящитt. нужди отъ тури

етични фотографни документи въ всички 

области на нашия животъ, на БТС, въ 

сътрудничество съ другитt. планинарски и 

туристически организации у насъ, пред

стои да предприематъ въ най-непродъл

жително бждеще общоrго1 фiртографно 

снимане на българскитt. планини спо

редъ единъ предварителенъ планъ, съ 

цель да се създаде една обширна сбирка 
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отъ системно изпълнени и вжтрешно 

свързани фотографни документи отъ 

всички по-важни м-вста и обекти въ на

шит-в планини. По разм-ври и значение 

тая иницатива надхвърля любителскит-в 

и професионалнит-в възможности на от

д-влни лица и затова тя тр-вбва да се из

пълни при колективното сътрудничество 

и подъ системното ржководство на съот

ветнит-в организации. 

Следвайки тоя редъ на мисли, ние сти

гаме до друга сжщо важна по значение 

задача, къмъ разрешението на която 

тр-вбва да се пристжпи незабавно щомъ 

ВЪЗМОЖНОСТИТ'В позволятъ това. Думата е 

за създяването на Български планински 

музей при БТС. Надали е потр-вбно да 

се изтъква ползата и значението на една 

подобна инициатива. Музеит-в еж вина,rи 

ценни съкровищници, въ които се съхра

няватъ на в-вчни времена културнит-в бо· 

rатства на народит-в и които въ сrжстенъ 

и наrледенъ видъ даватъ представа на 

покол-внията за ц-вло историческо разви

тие. Нашето движение, макаръ и младо, 

има своя история, която може и тр-вбва 

да нам-ври ярко отражение въ единъ по

добенъ музей, редомъ съ всичко друго, 

което съпжтствува нашето д-вло въ всич

кит-в му отношения къмъ природата и 

бълrарскит-в планини. Добре подредения 

музей е винаги една отлична школа за 

назидание. 

Задача отъ по-едъръ мащабъ, 

тр-вбва да получи разрешението 

Иэъ Рила 
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която 

си при 

най-близкото сътрудничество и на орrа

Н1tзирания български туризъмъ е устано

вяването на една смислена, целесъобраз· 

на и държаща см-втка за известни есте-

1·ични изисквания българска географска 

ломенклатура на туристическит-в обекти 

и бележити м-вста въ нашит-в планини. 

Задачата е сложна и изисква основни 
проучвания, особена находчивость и без· 

тенденциозно отношение, за да не се из

падне въ см-вшни крайности. Началото 

тр-вбва да се сложи съ кръщението ня 

безименнит-в върхове и м-встности, как

вито има доста по нашит-в планини, ю1тс 

имъ се нам-врятъ най-подходящит-в и 

звучни бълrярски имена. Н-вкои малки 

опити въ близкото минало дадоха твърде 

сполучливи разрешения. Имената: Орло

веuъ, Злиятъ зжбъ, Алеко, Иречекъ, r1 

др., съ които се кръстиха н-вкои безимен

ни върхове въ Рила се възприеха ведна

га и днесъ с;,;,; въ широко употр-вбление 

дори и отъ м-встното население. 

Наредъ съ всичко, съкровениятъ иде

алъ на нашата организация, макаръ осж

ществяването му да зависи изц-вло отъ 

материалнит-в възможноси, е постройката 

на обширенъ туристически домъ въ Со

фия - центъра на туристliчна България 

- съ удобни зали за събрания и проек· 

ции, съ административни пом-вщения, 

чита; ·~и и необходимит-в крила за Бъл

гарсю,.1 планински музей. 

(Следва краятъ) 

Си. Bn. Георrиевъ 



Есень Сн. М . Кръшн,къ 
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в. Мазала1ъ 

Сн.Денковъ 

Гората 
"Косица и 



Въ планината Сн1-мкн Н. Еожиновъ 

319 



Замръзнали цвt.тя на Маичу Сн. Д.ръ Ил. Миновъ 

Есень nодъ Рила Сн. л. Стамболски 
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НАНДА-ДЕВИ 

Презъ м. авrустъ отъ мина.1а
та година, една смtсена анrло
американска експедиция (вж. ,,Бъл
гарски туристъ" м. г., стр. 321) 
успt да изкачи върха Нанда Деви 
въ групата Гарвалъ на Хималаитt. 
Нзнда Деви (7820 м.) остава и засе
га най-високия изкаченъ върхъ въ 
свtта. Следващитt редове еж из
вадки отъ сказката на участника 

Тилманъ предъ Анrлийскщ1 Алпий
ски клубъ на 7. XII. 1936 r. · 

Читательтъ ще остане запазенъ отъ 
преrледъ на по-раншни опити за изкачва-

1;1е на върха Нанда Деви, защото таки

ва въобще не е имало. По-ста,ритt пред· 

приятия еж били ограничени върху 

скромната задача да достиrнатъ подно

жието на върха и тази- цель даже бt до

стигната едва въ 1934 r. И тъй като ни
кой не бt направилъ rрtшки, отъ които 

ние да теrлимъ поука, ние не се съмня

вахме много отъ кжде да започне нашата 

атака. Шиптонъ и азъ бtхме изучавали 

презъ 1934 r. върха отъ всичкитt му стра
ни и, следъ като проучихме южния 

склонъ до височината 6100 метра, дойдох
ме до заключениет.'J, че тамъ лежи t::дин

ствената възможность. 

На 8 юлий 1936 r. се събрахме - че

тирима англичани и толкова американ11и: 

Броунъ, Оделъ, Лойдъ, Лумисъ, Хъстонъ 

и Емонсъ (Картеръ бt .,ще .далечъ въ 
Шанrхай и на него вече не разчитахме) -
въ йошиматъ, кждето бtха привършени 

nриrотов.~енията. Официаленъ водзчъ н-r,

махме и само обстоятелството, че азъ по

знавахъ мtстностыа и носачитt, напрс1-

ви щото азъ да играя ролята на rлзвенъ 

наrледвачъ. 

Съ удоволствие научихме, че проrра· 

мата ни предвиждала и научни занимания 

и затова Оделъ - споредъ навика на про

фtс,ритt - дойде съ rолtмо закъснение. 

Докато той пристигне, ние не знаехме 

колко кули (б. р. носачи) ще ни трtб

ватъ, тъй като различни . парчета научни 

апарати отъ цtлия свtтъ трtбваше да се 

стекап, въ Р.анике-тъ. 

Въпрtки всичкитt предпазителни мtр

ки, коит:) азъ предвидливо бtхъ взелъ 

за организацията на транспорта, при пре

минаването на най-труднитъ \1Ъста до 

подножието на планината, ние осъмнахме 

сам.:> съ 15 носачи, съ които заедно тръб
ваше да прена,сяме 56 товара. Това впрег
на и насъ въ носене по начинъ, че вмъсто 

да се отдадемъ на съзерцания, тръбваше 

всичкитъ етапи да ги изминаваме по два 

пжти, за да смоrнемъ да преАесемъ бага

жа си. Въ началот., на авrустъ ние до

стигнахме вече ледниковия езикъ и намъ

рихме една тревиста полянка съ вода, 

която намислихме да обърнемъ въ бази

стенъ лаrеръ. 

Лумисъ толкова се тр.::~гна отъ тази 

възможность, че се счете принуденъ да 

отвори едно шише съ праскова ракия, коя

то презъ всичкото време тайно бъ мък

налъ скрита въ багажа. Това бъ едно из

бързано тържество, но крайното време за 

него 61, на.стжпило, защ)то на другия 

день ние се увеличихме съ осмия членъ 

на експедицията: Картеръ се домъкна 

неочаквано - ние бъхме подценили неrо

витъ сръдства и ВЪЗМОЖНОСТИТ'В на пжту

ванет:) по въздуха. 

Следъ трагикомично Пli\туване по ска

литъ, ние успъхме да достиrнемъ ребро· 
то на южния склонъ до височината 5850 
метра, кждето едва имаше мъст.:> за раз

полагането на една палатка. Тукъ прежи

въхме и разочарованието отъ водачитъ 

(шерпасъ): двама отъ ·тъхъ останаха въ 

базисния лаrеръ, .'Jтъ които единътъ ум

рълъ по-късно отъ дезинтерия. Отъ оста

налитt четири само двама дойдоха до 

лаrеръ 11, Пасангъ и Нима Тсеринrъ." Ту
ка първиятъ получи слъnота, а Нима се 

разболt. Така че, всичката работа отъ 

тукъ нататъкъ тръбваше да бжде извър

швана отъ насъ, сахиб'итъ. 

Въ лаrеръ I се почувствува влиянието 
на височината. Повечето отъ насъ бъха 
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бледи и болни отъ глава. Това пр)дължи 

всичкото време въ височината между 

5800 до 6100 метра. Едно друго неща

стие още повече отежни настроението. 

Дозата съ чай, всичкиятъ, който имахме, 

падна по склона въ Jiедника и въпрtки 

нt.коJ1кото експедиции, които) предприех

ме за търсенето и, тя не бt. намt.рена. 

Ежедневниятъ снt.женъ ваJiежъ ние виж· 

дахме повече като препятствие за нами

рането на чая, отколк:Jто за изкачването 

на планината. 

Следъ тежко катерене, на 12 авrустъ, 
ОдеJiъ и азъ успtхме да достиrнемъ м·в · 
стото на ,1аrеръ II, 6220 метра високъ, 

който представJiяваше една малка пла,т

ф,')рма 2 на 6 метра. Тукъ пристигнаха на 
14 Броунъ и Хъстонъ и потеглиха за 

установяване на - лаrеръ III нагоре, кждето 
ги последвахме съ Оделъ на 18. Остана· 
литt. трима - Лойдъ, Лумисъ и Картеръ 

(Емонсъ бt. останаJiъ въ базисния Jiarepъ) 

- въ т,)ва време заеха Jiarepъ II. 
Тежкото катерене продължи и нагоре 

къмъ лаrеръ III, 6463 м., но тамъ поне 

имахме достатъчно мt.сто върху снt.жно

то седло. 

24 ние можахме да си подадемъ rлавитt. 
отъ палаткитt. и да се издиrнемъ до ла

rеръ IV, кждето се събрахме вечерьта 

петима. Тука на мене се падна задачата 

да опредtля, кои ще нападнатъ първи 

върха. Изборътъ падна върху Оделъ и 

Хустонъ, а ние трtбваше да издиrнемъ 

надъ лаrеръ IV на възможната височина 

единъ помJщенъ бивакъ. Нападателната 

двойка трt.бваше да се бави два дни, 

слсдъ което на третия день щt.ше да бж· 

де смt.нена отъ друга, безразJiично дали 

е ycпt.J1a или не. 

Следъ мжчително изкачвание, ние ус

пt.хме да достиrнемъ съ тежкия баrажъ 

ВИС'JЧИНата 7120 м. и тамъ оставихме 

Оделъ и Хустонъ на собственитt. имъ си

ли, а още сжщия день слt.зохме обратно. 

Мt.стото, на к)ето се раздtлихме нt.маше 

повече отъ единъ квадратенъ метъръ и тt. 

двама е трt.бвало да се катерятъ още 50 
метра до тъмно, докато и най-богатото 

въбражение е могло да открие мt.сто за 

палатка. 

На следващия день тt. цродължиха 

по ржба. 150 м. по-високо тt. намt.рили 

снt.жно петно, единственото мt.сто, кжде-

Височината на отдt.лнитt. Jiarepи бt. то моrатъ да се разпоJiожатъ две па-

опредt.ляна отъ насъ приблизително. Ние 

нt.махме анероидъ, защото нашитt. ,,уче

ни" презираха този простъ инструментъ, 

К'Jйто може да посочи и на единъ идиотъ 

височината. Вмtсто него тt. бt.ха вземали 

термометъръ съ точка на кипене, който 

скоро поJiучи ,Jтъ на·съ название, което 

не бива да бжде напечатано. Този термо· 

метъръ име·нно бt. удобенъ както за науч

нз работа, така и за весели занимания, 

тъй като неrовитt. показния бt.ха винаги 

интересни, но рtдко точни. Следъ нt.

колкоча,сов.') мжчително изкачване, напр., 

бt. възбудитеJiно да се научи, че сме 

с.1t.зли съ 30 метра споредъ него. 

На 19. Оделъ и азъ продължихме раз
учаването нагоре, ,щ:жато друrитt. се дви

жеха между лаrеритt. II и III съ набеля· 
зана.та вече задача, сами да измъкнатъ ба

r ажа. Тъй като ние установихме, че един
сrвениятъ пжть води по едно снtжно 

ущелие, решено бt. да придвижимъ 150 м. 

лагера до него. Презъ следващитt. дни 

ние преживt.хме три снt.жни бури, отъ 

които пос.1едната трая 48 часа. Едва на 
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латки и .Jтъ кждето трt.бва да започне 

нападението къмъ върха. Ржбътъ за· 

вършваше съ снt.женъ куполъ, отъ кого

то започваше последната скална и ледена 

стена къмъ върха. Този куполъ билъ 

края на тt.хн,'Jто изкачване. Когато на 

другото утро въ лаrеръ IV, ние разсжж
дава,хме върху предположението да изка

чимъ къмъ бивака и една втора палатка 

и дали двамата вече еж къмъ върха, 

бt.хме изненадани да чуемъ йодлера (6. р. 
тиролско план·инск.'J провикване) на 

Оделъ, който звучеше като магарешки 

басъ. Той ни се стори толкова близъкъ, 

че азъ помислихъ, какв.J тt. слизатъ ве· 

че, следъ като еж изкачили на предния 

день върха. Изведнажъ, обаче, ни дой

де мисъльта, че това може да еж и ви

кове за помощь. Бивакътъ бt. 500 м. на.цъ 
насъ, но Картеръ излt.зе нагоре и отго

вори. Следъ нt.колко минути той се вър· 

на и продума „Чарли е мъртавъ". Чарли 

бt. презимето на Хустонъ. 

Следъ като се съвзехме отъ ужаса, 

ние п-:>теrлихме нагоре и мжчно преживt.-



вахме нсвъзможностьта да се катеримъ 

бързо. Едва къмъ 14 часа достигнахме 

бивака и се разгада тайната: предъ него 

тържествено бъха забити два пикела, а 

отъ вжтре се чу гласъ: ,,Хала, искате ли 

чай?" Установи се, прочее, че Чарли е 

сам') боленъ. Но въпръки това, той на

стоя да слъзе още сжщия день, за да 

направи мъсто на другиго въ лагера. 

Лойдъ, Оделъ и азъ останахме въ би· 

вака. 

На другия день ние придвиждахме би

вака на височина 7317 м. и на 29 сут

риньта се отправихме къмъ върха. Снъ

гътъ бъ отчайващъ - потъвахме ;щ ко

J1ъне, а жежкото слънце убиваше вС'tкак

ва надежда за достигане на върха. Но 

ние и не бързахме МJ!Ого, почивахме че

сто. Къмъ 13 часа Д')стигнахме послед

ната стена,, отъ r дето оставаше едно 

стръмно скално мъсто, кждето Оделъ во

дt,ше, а азъ следвахъ. 

Не следъ дълr,J ние стжпихме върху 

к."fiсъ, но стръменъ отвесъ, въ който снъ

гътъ бt, добъръ. Следъ напрегващо кате

рене, достигнахме билото подъ върха, . 

Оделъ бt, вече превъзмJГналъ отвеса и се 

движеше къмъ мъстото, кждето азъ сто

яхъ и се готвехъ да продължа по било

то, когат,') изведнажъ прозвуча едно със

кане и по-бързо отколкото може да се по

мисли, се хлъзна една 10-метр::JВа снъж

на плоча отъ билото и изчезна въ уще

лието, отвличайки снъга, по който бъха 

направени нашит½, стжпки. Долу тя се 

разби ка1','J лавина въ закрепения пи

келъ. 

Ние продължихме по билото. Въ 15 ча
са достигнахме върха. Нъмаше вътъръ и 

бt, топло, макаръ че въздушната темпе

ратура показваше - 7. Следъ тричетвърти 
часъ, въ който се мжчехме да пр.Jrледаме 

къмъ наводнения съ облаци Гарвалъ и 

далечнитt, височини на Тибетъ, ние започ

нахме слизането и следъ два часа до

стигнахме бивака. 

Повече нъма какво да се разправя. 

Следния день се събрахме всички въ ла

ГС'ръ IV. Ние имахме храна достатъчно, 

за да екипираме и втора група къмъ 

върха, но на Лумисъ и Картеръ краката 

бt.ха вече замръзнали и нъмаше кой да 

придружи Лойдъ. 

На 31 пристигнахме въ главния лагеръ, 
21 дни следъ като го бъхме напустнали. 

Бt, снъженъ и вътровитъ день, снъгътъ 

- твърдъ и оn,асенъ. Дълго време се мж

чихме, докат,') се смъкнемъ по склона 

къмъ лаrеръ 11.Планината искаше да ни 

направи последнитt, мизерии. И cer,a ми 

става горещо, като си спомня, колко п1nп1 

се плъзгахме. 

Въроятн') тръбва да спомена, че ни

какви мех,анически помощни сръдства не 

бъха употръбени, освенъ прасковата ра

кия. Нашиятъ единственъ кислороденъ 

апаратъ {взетъ за медицински нужд~,~', 

бъхме изтървали още Д')Лу въ ръката, же· 

J~ъзнитъ куки бъха забравени въ базиснин 

л,агеръ, котки и ракети бъха носени тър

жествено нагоре, за да нъма кжде да бж

датъ употрt,бени, а ледникопробивача, 

съ койт,') се бъхме натоварили, бъ единъ 

наученъ инструментъ и изнамъренъ не -
както името му подсказва - за улесне

ние на пжтувания по ледници. 

Превелъ Г. С. 

ПОСЛЕДНИ ЛИСТ А 

Опадатъ сетнитъ листа -
акорди сетни въ пустошьта: 

тt, - сълзитъ на есеньта. 

Акорди сетни - t(расота, 

ридаятъ, стенятъ въвъ н.'Jщьта 

и глъхнатъ въвъ безвес-rностьта 

И чезнатъ въ скут,а на смърьта 

въвъ екота на r.1ъчностьта ... 
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ИЗЪ МУРГ АШЪ ПЛАНИНА 
ЛЮБЕНЪ СТ. ГЕОРГИЕВЪ 

Бt.хме преспали въ горския домъ подъ 

връхъ „Чукава". Юнск.')то утро бt. све

жо и ясно-розово. Единъ здравъ кою, 

пръхти предъ вратата на кантона. На огъ

ня ври котле съ току-щ) издоено овче 

млt.ко. За зла участь, докато закусваме 

и се суетимъ, като изъ невиделица заиз

плуваха мъгли, които полазиха отъ низи

нитt., закриха всички х,ризонти и изпъл

ниха гората. Въпрt.ки това, тръгнахме по 

билото на югоизтокъ: · Мъглата, обаче, не 
прt.чи на красотата на излета. Гората, 

презъ к.,ято минаваме, за да обиколимъ 

връхъ Чукава, ни показва всичкитt. си 

прелести. Нейнитt. огромни буки покри· 

ватъ Шi'iТЯ като тунелъ, а полянитt., кои· 

то се откриватъ, гжмжатъ от ь МН')ГО· 

бройни стада. После билото излиза на от

крито. Пжтеката сt.кашъ върви по нt.
какв, тt.сно мостче, увиснало нздъ едно 

безбрt.жно море отъ млt.чно бt.ла мъгла. 

Това ни кара да разпитваме за пжтя всt.

ки срt.щнатъ пастиръ - тукъ овчаритt. 
носятъ само това хубаво славянс1и име. 

По-нататъкъ ни показватъ рt.дкото яв

ление на „Раздt.лената вода", гдето една 

баричl(а на нък,лко крачки отъ извора си 

се раздъля на две, като се спуска по два

та склона на планината и дава началото 

на два отдълни потока. При Увесо мъгла

та се раздира за нъкоJ1к1 мига и презъ 

разкжсанитъ и воали, се открива незабра

вима гледка отъ ръка Габровница. Тукъ 

мъстото е трудно за ориентация, а мъгли

тt. още п.,вече ни ·забъркватъ. Слизаме 

за нъколко минути до една отъ приказни· 

тъ кжщици на Лt.скова-махала, кждето 

една жена ни отправя за връхъ Бигла. 
При една почивка, ние си спомняме зз 

за описанието на П. Делирадевъ за тая 

околность. Името на този връхъ произ

лизало отъ латинското Вигилия - стража, 

което впоследствие се измt.нило въ Внг
ла и Биг.~а. Останкитъ отъ една разру

шена крепость, наименованието на единъ 

rютокъ Кървава-бара и стари преданип 

разправятъ за голъмъ бой, който царь 

Кал.,янъ t водилъ съ латинцитъ. Карти
ната на древния бой оживъва тъй ясно, че 

ни се струва, какво ей сега ще засвирятъ 

324 

бойнитt. тржби, ще се зададатъ гордитt. 

латински рицари, а срещу тt.хъ ще се 

втурнатъ ка~, буреносни облаци дребни

тt., но жилави конници на Калояна, за да 

ги пометатъ. 

Мъглата отново се сгъстява. Тя не ни 

тревожи толкова МН')ГО, колкото опасе

нието, че може да не се дигне днесъ 

презъ цълия день, пъкъ и утре. Почти на 

слука стигаме Бълева поляна, гдето за 

щастие попадаме на току-щ, настанена 

бачия. Ако не бъхме намърили тъзи при

ветливи и гостолюбиви овчари, сигурно 

дълго щъхме да се лутаме заблудени 

nсръдъ мъгла изъ планината, додето на

мъримъ правия пжть. Въ малката к"Jлибка 

ни предлагатъ сурватка, пръсно сирене и 

млt.ко и се сърдятъ, когато искаме да 

заплатимъ. Сетне едно момче ни завежда 

по нъкакви незапомняеми пжтеки обвити 

въ мъгла чакъ д) Рудеши-камъкъ, кжде

то мъглата отново се разкжсва. Гледката 

е неописуема. Бt.ли вълни лазятъ изъ до

ловетt., достигатъ билот.), после се раз

стилатъ, взематъ най-причудливи форми 

и наново се отливатъ назадъ. Когато бъ

литъ дипли се разгънатъ, презъ малкитt. 

,)твори се вижда ту нъкоя зелена поляна, 

огръна отъ слънце, ту нt.кой самотенъ 

букъ-великанъ, галенъ отъ промъкналъ 

се слънчевъ лжчъ, ту нъкоя скала обрасла 

въ росенъ здравецъ и пъстри цвt.тя. Съ 

жадъ вкусваме ние отъ чара на излиза

щитъ като отъ бездна въковни буки, 

скални зжбери и китни поляни. Тръбва 

човt.къ да напустне душната атмосфера 

на кафе „Ц. Освободитель", да дойде 

тукъ, да се изправи при сто.~t.тнитъ буки 
и да потъне въ мълчаливата самота на 

планината, за да разбере, колко прелесrна 

сила, животъ и бликащо вдъхновение се 

крие въ .~егендарню, Балканъ. 

Но скор., тр-1-.бва да се откажемъ отъ 

съзерцанието и nъзторrа си, за да пое

мемъ вече тежкитt. раници на rръбъ и 

освободимъ коняра, койт, ще трt.бва да 

направи още 6-7 часа пжть, докле се при
бере въ колибата си. 

Все така въ мъгла, ориентиращи се са

мо 111 инстинк1ивно чувствуваната посо-



ка, продължаваме напредъ, докато при 

едно раздtляне на пжтеката тръгваме на 

лtво и - изгубваме правия пжть. Това не 

ни отчайва, защото зн.аемъ че П'J-низко 

или по-високо все ще пресечемъ шосето 

между Ябланица и Врачешъ и по него щt 

можемъ да стиrнемъ отново билото. Така 

и стана. Следъ като сме се стърсвали подъ 

тежестьта на раницитt цt.'iъ часъ на

долу, отново изкачваме ябланския пжть, 

който не е никакво шосе, а едн::> изровено 

и разкопано дере, по което ние П'Jтънали 

въ поть и прахъ, достигаме наново би

лJто. 

Знаемъ, че тукъ сме предъ самия Мур

rашъ, но той все още не може да про

личи презъ мъглата. Тръгваме по пжтя на 

посока, но при първ.'Jто му раздвояване, 

настжпва и у насъ раздвоение на мнения· 

та: на лtво или на дtсно? Сеню, най

бързиятъ отъ трима ни, предрешава въ

проса и тръгва по дtсната пжтека, К'Jято 

изглежда повече билна, но следъ малко 

започва да се спуска въ нtкакъвъ r лаво· 
ломн'J дълбокъ долъ. Значи грtшка! Азъ 

съ накърненото чувство на пренебрtгнатъ 

водачъ, скрито ликувамъ, п::>неже бtхъ 

настоявалъ за лtвия пжть. Връщаме се 

изпотени, малко нервни предъ падащия 

здрачъ и тръгваме по л-ввия пжть. Пър· 

вомъ той върви добре, но следъ н-в1илко 

стотинь крачки и той започва да се спус

ка стремглаво въ единъ rористъ долъ. 

Спираме задъхани, сл'Jмени духомъ. Ос

лушваме се. Дочува се шумъ на рtка. 

Сега вече мtсто за изборъ и двоумение 

нtма. Останали безъ подслонъ и безъ ори

ентировка предъ бързо идващата влажна 

нощь, за насъ е все едно где ще нощува

ме, затова предпочитаме поне да сме край 

вода. Започваме лудо свличане презъ гжс

тата тъмна и стръмна гора. Само Шар

манъ, кактJ шеговито наричаме третия 

членъ отъ нашата дружина, поизостава 

малко надире и мърмори нtщо подъ H'J· 
са си, че било по-добре да r::> послушаме 
и вземемъ още по-нал-вво „кестерме" до 

сам'Jто било, а не да обикаляме по разни 

глупави лtви и дtсни пжтеки. Ние го слу

шаме и гузно се подхилваме, защото 

предусещаме, че е правъ. 

Долу попадаме на буенъ потокъ кой· 

т.1 кой знае що, тече въ посока обр:нна 

на предполага,емата, а край него се изви· 

ва мекъ горски пжть. Cera се объркваме 
всички, включително и Шарманъ. Бtгло 

разглежда!-lе на картат1, кратко съвеща

ние и _решение да 01.:тi!вимъ всичко т1ва 

за утре, защото вече бързо ,:е смрачав,1. 

Хвърляме раницитъ, раз1 ичваме се и 

следъ н-вколко минути :.:ме стr:-уnали цъла 

клада дърва. Скоро лумt>а веселъ и буе~• ь 

оrънь. Край нer'J насrроението ни се нъз

становява. Шарманъ, който н1последъкь 

бъше увеличиJ1ъ традиционното , 11 .?:~кьс

нение съ окол'J петдессть крачки, с~ с ь

живtва, мъкни дърва, асвежава се въ сту · 
денитъ струи на потоl{а и гръмогласно 

декламира. Между две буки Сеню се мi\:, · 
чи напусто да опъне от:-:. едн J малко плат
нище палатка за трима и само се суети 

наоколо. Въ туй време азъ се пържа край 

огъня заедно съ ловд...:,1йскитt на 1ешщи„ 

чийт.'J дразнещъ м,1ризъ изпъ;ша г-:>ра

та. Чаятъ възвира преди да е кипю1J1а 

кръвьта въ жилитъ ми. Нощния rъ мра:<ъ е 

изпълнилъ вече усоята, бавно си доя.:r.1~1е 

и разговорътъ постепенн,J ст;1хв1. Опре

дtляме дежурство за П'Jддържане на огъ

ня, безъ да се запали гората, настанява

ме се удобно край rорящитt пжнове 11 

препичайки се, унасяме се въ тихъ и бла

женъ сънъ ..• 
Презъ нощьта бtше се разведрило. Ут

рото бt свtтл'J и засмъно. Докато за

~..усвахме, единодушно решихме да се вър

немъ на мъстото, гдето се загубихме сно

щи и оттамъ да потърсимъ върния пжть. 

Стръмнината сега изглежда безкрайна. 

Близ'J до ябланския пжть се обръщаме и 

предъ насъ блъсва съ цtлото си величие 

Мургашъ, въ чието подножие сме прека

рали нощыа, край рt,кичката Еловица. 

Ориентирането е вече лесно, но ние CT'J· 
имъ прехласнати предъ гледката, която 

се открива предъ насъ. Предъ насъ се раз

стила безкрайна гора, дълбоки планински 

долове и стръмни възвишения, к'Jито дъ

лятъ началнитt потоци на Ябланската и 

!Зрачешки ръки. Надtсно се издига Калоя

новъ-р,,пъ. Далечъ отвъдъ е връхъ Бал

дуинъ. Сtкашъ и днесъ тt еж изправени 

сдинъ срещу другъ готови за б'Jй, както 

нtкоrа, когато тукъ се е пролtла много 

юнашк.а и рицарска кръвь. Много тайни 

крие Мургашъ, мн'Jrо жажда за свобода 
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е била утолявана въ неrовитt прегръдки. 

За туй за Вазовъ „той е пъленъ съ смът

ни възпоменания за неизвестни витязи на 

отмъщението, rоритt му еж поглъщали 

rласоветt имъ, изв.,ритt му еж прохлаж

д.али гърлата умъ, мжжка сила и енергия 

и буйни животи с;;а; се размахвали въ 

волна мощь изъ самотиитt на забравена

та сега планина". 

По единъ тtсенъ хребетъ, а после 

направо презъ гората, възлизаме на вър

ха едва по обtдъ. Гледайки почти rоли

тt му склонове къмъ Софийското поле, 

ние съжеляваме, че софиянци не бродятъ 

по-чест., изъ севернитt му гънки, за да 

станатъ редовни поклонници на едно 

отъ най-прелестнитt кжтчета на родина

та ни. 

Може би затуй, че панорамата оттукъ 

ни е п.:>зната отъ предишни изкачвания 

или порди палящата ни жажда на върха 

не стояхме дълго. Пжтьтъ ни е на изтокъ, 

но ние слtзохме по южния скатъ на из

вора, до започнатата, нед,,вършена и изо

ставена хижа. Обtдвме съ топло млtко, 

което услужливи овчарчета ни донасятъ 

и приr.,твятъ, поспиваме на припекъ и 

нздвечерь поемаме дългия и неизвестенъ 

ни пжть къмъ горския домъ „Витиня", 

недалечъ отъ Арабаконашкия проходъ, 

r дето смtтаме да пренощуваме. 
По х.,ризонтална пжтека, която върви 

по периферията на гората, а тукъ-таме я 

и пресича, излизаме пакъ на билото при 

Зла поляна. Околностьта е оживена отъ 

веселото грухтене на хиляди евини, от

r леждани тукъ отъ жителитt на село 

Врачешъ, чиито покриви се червенеятъ 

налtво въ низината. По-нататъкъ въ дtс

но въ дола се намиратъ дветt съседни 

села - Чурекъ и Потопъ. П,топчани rо

ворятъ шопски, а чурекчани приказватъ 

на мекъ балкански езикъ. Дветt села не 

се обичатъ много и еж въ вtчни раз

правии. Единъ воловарь отъ Чурекъ ни 

осведоми, че въпрtки близостьта на се

лата, които сега еж въ една община, не 

е било момъкъ отъ едното с~ло да се 

ожени за м.,ма отъ другото. При повече 

време бихме научили още интересни нt

ща отъ този приказливъ rоведарь, но 

слънцето вече е на заникъ. Затова запt

вайки нtкакъвъ маршъ, съ бързи крачки 
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ние минаваме Радинъ-кладенецъ, Маана

тица и Сватбарника, пресичаме щJ здрачъ 

вълшебната Витинска·поляна и навлиза

ме въ единъ усоенъ лабиринтъ, въ кой

то действително човtкъ може да се 

ориентира само по чуд:> или съвпадение. 

Всички срещнати планинци бtха ни пред

сказали, че неминуемо ще се забъркаме 

въ тази безкрайна мрежа отъ пжтища, 

които се пресичатъ на кръстъ или косо, 

застиrатъ се или се раздtлятъ лжчевид

но, понtкоrа чертаятъ нtкакви д;;а;rи или 

омагьосани кржrове върху влажната зе

мя, навремени тръrватъ направо, а после 

неочаквано свърнатъ встрани или назадъ 

и започватъ да се спущатъ въ нt..какви 

тъмни дол.:>ве, въ които вече се таи не

дружелюбно нощниятъ мракъ. Обхванати 

отъ безспокойство, ние се движимъ поч

ти бtrомъ, изпреварвайки настжпващата 

вечерь и нощния хладъ. Сеню е пръвъ и 

души пжтя кат., хрътка. Шарманъ е на 

стотина крачки задъ мене и едва ни до

гонва съ навtхнатото си колtно, а азъ 

благоразумно поддържамъ връзката. Ос

ланяйки се п.,вече на инстинкта си, от

колкото на предварително даденитt ни 

съвети, ние държимъ колкото се може 

по-налtво и зап.:>чвайки, пресичайки 11 

11зоставяйки десетки пжтища, като по чу

до се отзоваваме на една поляна, rдет,) 

H'Jвoro шосе, що съкратява пжтя Ботев· 

rрадъ - София и избtrва стръмнинитt 

на Арабаконакъ, излиза на планинското 

било. 

Единъ керван ь отъ десетина коли е 

спрtлъ тукъ на нощувка. Може би 

стрtснахме съ внезапното си появяване 

изъ гората насtдалитt около огъня ко

лари. Бtха троянци. Пжтуватъ за Со

фия, n.J пазари и панаири да пласиратъ 

плода на своя ржченъ трудъ презъ зи

мата. Tt приказватъ на своя старъ, сла

дъкъ български езикъ, готови еж да ни 

гостятъ съ топла rорбица, но на .'Jтсрещ

ната страна ние зърваме бtлата табел

ка на горския домъ „Витиня" и бързо се 

запжтваме къмъ него. Едва влачейки 

краката си, но пред,волни, че се отър

вахме отъ черната клопка на гората съ 

нейната просмукваща вш~rа, по тъмно 

стигнахме горския домъ. 



ПОСТРОЙКА НА ТЕЛЕНО ВЖЖЕ ПО РЖБА "КОНЧЕТО" 
ВЪ ПИРИНЪ 

ГЕОРГИ К. ГЕОРГИЕВЪ 

Отъ четири години скитамъ изъ Пи

ринъ. Не си правя и илюзия, че го по

знавамъ цълия. Но мисля, че познавам ь 

горе-долу висо:<Итъ му части и то тъзи 

на централнитъ му отдъли. Най-rран

диозниятъ, най-величествениятъ и стра

х,овитъ дълъ на централния . Пиринъ е 

тъй наречениятъ мраморенъ, варовитъ, 

~·а,рстовъ дълъ, нареченъ още Елтепен

ски дълъ. Започва отъ Елъ-тепе и свър

шва съ Разложки С у ход о л ъ, като 

включва върховетъ Елъ-тегiе (2914.69 м.), 
Кутела (2910 .), Бански Суходолъ, Бщова 
дупка (2820 м.), Разложки Суходолъ. 

Тъзи върхове заграждатъ циркуситъ Ка

с'tана, Кутелски циркусъ, Бански Сухо

долъ, Баюва дупка, Каменитица, Разлож

ки Суходолъ. И тъкмо тази чзсть, съ 

изключение на Елъ-тепе, е една отъ най

машю посещаваната, най-избъгваната. 

Въпръки близостьта и до Разлогъ и 

Банско, въпръки нейната шеметность и 

rрандиозность, много туристи я избъг

ватъ нарочно, заобикалятъ я и и се въз

хищаватъ само отдолу, завиждайки на 

орлитъ, които я населяватъ. 

Това се дължи на непроходимостьта 

и опасноститъ за ходене по този 

интересенъ дълъ. Билото на този 

тъй 

дълъ 

представлява една гола страхотна сте

на, единъ гребенъ отъ бълезникавъ мра

М<l1JЪ. На мъста тази стена, този ржбъ· 
се стъснява до половинъ метъръ и пж

туването по него става доста опасно и 

р,:сковано. Още повече, че въ страни не 

може да се заобиколи този ржбъ, защо

то и отъ дветъ страни се спускатъ про

пасти, бездни. 

Най-опасенъ ржбъ отъ това било е 

тъй нареченото „Конче". Това е ржбътъ 

на отвесната стена между стръмната до

.":ина на Влахинската ръка и циркусътъ 

Бански Суходолъ. Тази стена загражда 

отъ юго-западъ циркуса Бански Сухо

долъ. Намира се северозападно отъ в. 

Кутела по посока къмъ в. в. Бански Су

хододъ и Баюва дупка. Нарича се Кон

qето, понеже на нъколко мъста този 

ржбъ тръбва да се обязди като конь, 

или да се пълзи по него на р,,ще и кра

ка, на „четири крака", -за да се премине .. 
Тъкмо това еж и най-страшнитъ мъста. 

Гt, ставатъ още по-страшни отъ шеметни

тъ бездни, 1юито се спущатъ надолу отъ 

дветъ имъ страни. Ржбътъ на Кончето е 

дълъгъ около 150-200 метра. Разбира се, 

ч,~ само на нъколко мъста по 2-3 метра 
тръбва да се пълзи на „четири крака". 

Кончето личи много ясно отъ Елъ-тепе. 

По това било има нъколко кончета, но 

гв не еж опасни, понеже ржбоветъ имъ 

еж широки по 2-3-4 метра и спокойно се 
ходи по тъхъ. 

За Кончето съмъ слушалъ още презъ 

1933 r. После много пжти съмъ виждалъ 
въ хижа Бъндерица и Дамяница тури

сти, които току-що еж минали Кончето. 

Тъ разправятъ съ ужасъ за него и не 

могатъ да спятъ по цъла нощь, отъ пре

живянитъ опасности, кълнящи се, че за 

нищо на свъта нъма да минатъ втори 

пжть по Кончето. 

Други ·такива опасни мъста изъ Пи

ринъ, освенъ билото на Елтепенския 

дълъ съ Кончето, еж ржбътъ, който за

почва отъ в. Елъ-тепе на изтокъ и се 

спуща право надолу къмъ хижа Бънде

рица, стената на Стражитt, и Ушицит-в, и 

донъкжде ржбътъ между Каменишкия и 

Демиркапийски циркуси . 

Въ сжщность, ржбътъ Кончето не е 

така опасенъ и страшенъ. Много тури

сти и туристки го минаватъ най-спокой

но. За хората свикнали съ катерене, съ 

пропас·тит-в и висинит-в, които иматъ нор

мално равновесно чувство, той не пр.ед

ставлява никаква опасность. Пишещиятъ 

лично е виждалъ туристи, които го ми

наватъ прави, безъ да го яздатъ и безъ 

да пълзятъ на „четири крака". Обаче, 

?.а хората съ ненормално равновесно 

чувство, т-взи съ слабъ духъ, на които 

се вие свътъ и не могатъ да изтрайвать 

безднитъ, за тъхъ Кончето е смъртна 

опасносгь, ужасъ, който не се забравя 

никога. Тъкмо тъзи хора създаватъ ле

п,ндата за непроходимостьта и ужаса на 

Кончето. За това повече отъ половината 
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(•тъ туристит-в, които посещаваrъ Елъ

Тt'пе и хижа Бъндерица не см-вятъ да 

минатъ този д-влъ, да посетятъ хижа 

Яворовъ и се връщатъ въ Банско, или 

заобикалятъ ниско по севернит-в по.1и, 

или слизатъ по дългия пжть покрай Вла

хинската р-вка за хижа Яворовъ. 

Нека се знае: има по-красиви и по

nоетични м-вста въ Пиринъ <JТЪ Т<JЗИ 

д-влъ, обаче, той е най-високиятъ. Това 

е най-величествениятъ, ·най-страхотниятъ 

най-грандиозниятъ и дивенъ д-влъ. А 

циркусътъ подъ Кончето - Бански Су

ходолъ - е най-величавиятъ и шемет

ниятъ циркусъ въ Пиринъ. Едно дивно 

творение отъ н-вкогашното заледяване. 

Една идеална, огладена грамадна б-вло-

каменна фуния, финно надраскана съ 

сдабит-в пукнатини на скалит-в. Чудно 

творение издълбано и огладено отъ гео

логичната ржка на природата! Цирку

с1..тъ Бански Суходолъ н-вма равенъ на 

себе си въ Пиринъ. 

Този, който идва въ Пиринъ и не мо

же да мине презъ този д-влъ, не види 

оноре отъ Кончето Банския Суходолъ, 

той не познава Пиринъ. Той не може да 

почувствува величието и шеметностьта, 

страховитостьта, силата и мощьта, ду

шата на Пиринъ. Той не познава най

алпийската часть на планината. 

Ет.о защо, изпращамъ скромната су

ма отъ 50 лева въ редакцията на списа
нието съ молба да се основе фондъ „По

стройка на телено вжже по ржба „Кон-

димъ този д-влъ на Пиринъ, хубавата 

Разложка хижа Яворовъ ще се посещава 

повече и много туристи биха удължили 

маршрута си по билото презъ Даутовъ 

връхъ и в. Пиринъ къмъ каменовжгле

ната мина „Пиринъ", Кресненската кли

сура и т-всната ж. n. линия. Тогава и зи
ме ще стане проходимъ Елтепенскиятъ 

(мраморниятъ) д-влъ. Мисля, че отъ то

ва Банско не би загубило нищо. 

Апелирамъ къмъ всички организира

Нfi турисrи, къмъ всички планинари, лю

бителит-в на природата да внесатъ леп

тата си въ този фондъ, къмъ всички ту

ристически дружества, а особено къмъ 

т-взи въ Банско и Разлогъ, като най

заинтересовани, да взематъ пр~,,сърдце 

инициативата. 

Апелирамъ и къмъ българскит-в вс-в

кидневници да поематъ инициативата и 

да я разпръснатъ между нашата интели

генция. Съ това ще дадатъ своята скром

на дань къмъ българското планинарство. 

Лаская се отъ мисъльта, че въ про

дължение на една година ще се събе

ратъ въ фонда необходимит-в суми за 

теленото вжже на Кончето и български

т-в туристи ще направятъ едно ново за

воевание, едно ново завладяване на ви

синит-в. 

НАй·ДЪЛГИЯ ДЕНЬ 

О, дълъrъ день - безкрай разляна, 

стои, не бъга свътлината 

чето" въ Пиринъ. и с-вкашъ в-вчно ще остане -
Българскит-в туристи биха могли да какъ бавно иде тъмнина,та ... 

събератъ известни сумици, съ които да 

се построи такова вжже на Кончето, по

добно на това въ Мусала. Ако не вжже, 

то би могло да се построи жел-взенъ па

рапетъ. Тогава вс-вки спокойно ще мине 

Кончето, а съ това и най-величавата и 

грандиозна часть на Пиринъ. Всъки би 

се спрълъ на най-опасното м-всто на 

Кончето и надсмълъ се надъ безднитъ, 

ще виси спокойно и увърено надъ т-вхъ 

и ще се наслаждава на дивата прелесть 

на Банския Суходолъ. Ще изпитва чув

ства, които другаде не би изпитвалъ и 

които н-вма да забрави никога. 

Съ това ще стане обитаемъ и прохо-
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О, день на радостьта - вълната, 

залъла всичко въ свойта пяна, -
на слънцет.-:> - на свободата. 

О, день на младостьта засм-вна, 

н.а любовьта - на красотата, 

въвъ лжча златенъ разцъвтяна. 

О, день огр-влъ до дънъ душата, 

отъ толкозъ свътлина пияна -
най-дивний день въвъ ц-вло л-вто! 

Приветъ, ,:> радость - день -
бжди благословенъ! 



) '-

Снимкитt на Пик. lf в. Божиновъ еж. праве

ни съ апаратъ „Лайка" и филмъ .Перуцъ* 


