




ПРОТОКОЛЪ 

на нонференцията на нлоновнт1; председатели, свинана отъ Ц. и-во на съюза . на 
31 онтомврий 1937 r., въ София и заседавала въ салона на Славянсното друже

ство, въ присжтствието на 30 клона. 

Въ 9.30 ч. су1риныа, следъ направе
ната отъ СЕ кре'rаря провърка на присжт
ству1:1ащитt клонове, председателыъ на 
Съюза r. Иванъ Раевъ откри конферен
цията като ·благодари на клоноветk за rо
товностыа, съ която еж се отзовали на 

поканата на Ц. н-во и обяснява мотиви-
1 ъ, които еж накарали Ц. н-во да я с.ви
ка: това е обстоятелството, ЧЕ• и Ц. н-во 
е -трt.бвало да пристжпи къмъ пл:шова 
дейность, която за настоящата година 
предвижда · изработването на закона за 
туризма, чийто проектъ вече се работи 
стъ членове на Ц. н-во, послt провежда
не най-после на маркировката, на трето 
мъсто постройка на съюзенъ домъ въ 
София, за който имаме вече обещано 
мъсто и най-после въвежданt. на общия 
хиженъ режимъ, чрезъ който да се заси

ли борбата противъ неорганизирания ту
ризъмъ и да се даде на съюза една rо

,тtма предст~вителность въ планинитt.. 
Минава СЕ къмъ точка I отъ дневния 

рсдъ: Хиженъ режимъ. 

Докладчикътъ на Ц. н-во r, В. Рздевъ 
обяснява отдълнитъ въпроси и основа
нията на Ц. н-во да ги постави, както и 
разрешенията, които то предлага. 

Въ · дебатитъ взематъ участие : Драrа
новъ . (Бургасъ), Кулински (Костенецъ), 
UЕковъ (Еделвайсъ), Броксъ (Перникъ), 
Чолаковъ (Габрово), предс-rавитель на 
Елена, · Мумджиевъ (Пазарджикъ), Ико
номовъ (Банско), Михайловъ (Самок<>в.ъ) . 
Пt.евъ ( Алеко), Христовъ (Алеко), Зла
т1lревъ (Карлово), Каракашевъ (Плt.вЕнъ) 
Недевъ (Севлиево), Грънчаровъ (Плани
нец-й}; Георrиевъ (Русе), Пъневъ (ЧепЕ· . 
ларе), Шивачевъ (Пловдивъ), Кащ5уровъ 
(Г.-Оръхо13ица), Стефановъ (Варна -
РБ), Юруков-ъ (Ст.-Загора), Радосла-
1ювъ (Фердинандъ) и Меджидиевъ (дуп-
ница). · , 

ПовЕчето отъ тъхъ одобряватъ изцъ
ло · предложенията на Ц. н-во като под
чертаватъ особено: 

Пo-c:i'poro прилагане на правилника за 
1;жтрешr1.ия редъ на хижитt въ връзка 
съ морала, който тръбва да има въ тt.хъ 

По такситъ за хижит-t;: Чолакозъ, 
Златаревъ, Пъневъ и представ. на ЕJ1ена 
настояDатъ такситъ да се опредълятъ 
споредъ районитt., въ които еж хижитt. 
и ·условията за тъзи райони. Михайловъ 
настоява да СЕ · опредъля1ъ само макси· 
малнитt такси, а Недевъ счита въоб
ще о_лредt.ленитt. т.акси за много високи. 
По · отношение пропорцията на такси

тt. за организирани и неорганизирани 
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членове противъ нея се обявяватъ Ку
лински, за да НЕ бждемъ обвинени въ 
еrоизмъ, Л. Икономовъ, който поради 
отдалеченостыа на Пиринъ предлага та
зи пропорция да бжде 1 :1.5, Златаревъ, 
който сжщо поради специфичнитt. усло
вия въ Карловския балканъ се съмнява 
въ резултатитt., Пъневъ, който предлага 
нечш новетt. да се привличатъ по друrъ 
начинъ, а не чрезъ принуда и Радосла
вовъ, който настоява такситъ да бждатъ 
крайно достжпни и да не се прави разли
ка между организирани и неорганизира

ни туристи. 

По въвеждане на предварителното за
плащане на дължимия къмъ хижЕстрои-

1елния фондъ 1 левъ чрезъ купуване на 
билети отъ Ц. н-во, еж съгласни смщо 
повечето от ь представителитt., като Пu
невъ предлага тази вноска да СЕ:. про

порционализира съ огледъ цената на са

митt. билети, Стефановъ (Р. Б.) предла
га 1 левъ да се събира отъ билети надъ 
15 лева, представитЕльтъ на Елена пред
лага отъ събранитt. по този начинъ су
ми въ фонда да се подкрепятъ и хижи, 
които сами не моrа1ъ да се рен,иратъ 

и затова трt.бва да имъ се плащатъ о,ъ 
фонда пазачитt., а Юруковъ (Ст.-Загора) 
предлага обратното: фонда да подпома
га изключително нови хижи. 

Особенитt. мнения, които бива1ъ из
казани, СЕ отнасятъ до таксуването на 

ученицитt. (Чолаковъ), като се прави раз
лика междv ч;nенове и нечленове на Ю. 
Т . С., което бива подкрепено и отъ 
Мумджиевъ, а МЕджидиевъ предлаr.а 
такситt, и вноска1а да се отнасятъ и за 
съюзнитt. спални. 

Следъ приключване на дебатитt rо
ворятъ Ст. Поповъ (Ц. н-во), който обяс
нява процедурата, чрезъ която ще се 

приложатъ решенията, а именно Ц. н-во 
веднага ще изпрати окржжно, въ което 

ще ги съобщи на клоноветt, ,-t, ще съ
обiцятъ опредt.ленитt. отъ тъхъ такси, 
които ще се катеrоризиратъ и за всt.ка 
ка1еrор1щ Ще се отпечататъ отъ Ц. н-во 
билети, коцто ще се изпращатъ срещу 
заплащане · отъ Ц. н-во. · По въпроса за 
разликата между членове и нечленове 

той намира, Че· въпросътъ е сложенч на 
етична основа и разлика между тtхъ 
-трt.бва да се прокара. 

Докладчикътъ В. Радевъ система111зи
ра мненията и предложецията, които се 

свеждатъ до следнитt. четири пункта: 
1. Да Ct настои за строгото прилагане 



11.i)авилника за вж1решнйя редъ въ хи
жит-в съ оrледъ на хижния моралъ. 

2. Рамкитi, за хижнитt такси да се 
приематъ като се намали границата на 
минимума, както следва: 

За легло съ б-вльо за членове 10 лева. 
За нарь съ постилки за членовt 8 лв. 
За нарь безъ постилки за членове 5 

лева. 

Пропорцията въ такситi, за членове и 
нечленове да ос1 ане 1 :2, като само так

сата за денувка бждt еднаква за членове 
и нечленове, а именно само 5 лева и подъ 
денувка се разбира използване на хижния 
инвентаръ. 

3. Билети ще Ct· взематъ отъ Ц. н-во, 
като 1 левъ за фонда Jq1жестроите;1ство 
ще се пJ/аща само върху билетит-в за но
щувw.а, като бжде особено 01беJiязанъ 
върху т-вхъ, а билетитi, за дt нувка и 
одеала сжщо се взематъ отъ Ц. н-во, но 

само срещу заплащане на костуемата 
цена. 

Така формулирани предложенията на 
Ц. н-во, конференцията r.и приtма съ 
опред-влението тi, да вл-вза1ъ въ сила 
отъ 1 януарий 1938 година. 

Председатещ,тъ Раевъ отбеляза още 
вtднажъ смисъла на riзи решения, като 
подчертава особено нуждата отъ спазпане 
на морала въ хижи1-в, както и борбата 
срещу неорганизирания туризъмъ. 

Точка II дневния редъ: Маркировка.' 
Докладчикътъ на Ц. н-во r. Геор

гиевъ обяснява общитi, предпоставки и 
ржководнит-в начала въ предложенията 
на Ц. н-во, като настоява щбатитi, да се 
оrраничатъ само върху общитi, принци
пи, 1ъй като техническитi, детайли мо
гатъ да бждатъ разглеждани два дни. 

Допълнителенъ Аокладъ прави члена на 
Ц. н-во Т. Тодоровъ. Въ дебатитt взе
матъ участие Броксъ (Перникъ), Чола
ковъ (Планинецъ), Кулински (Косннецъ) 
Чолаковъ (Габрово), Стефановъ (Варна 

РБ) и председательтъ Раевъ 
Мненията се свеждатъ до с~едн::> го: 

Броксъ, като поздравлява Ц. н-во, че 
най-после Ct е заело съ този въпросъ, 
предлага буквитi, да бждатъ релефни 
върху жел-взната маркировка и се обявя
ва за комбинираната система отъ знаци, 
Ку.~ински иска да се ·махне ржба върху 
жrъла на ламарината, Чолаковъ · говори 
общо върху ш1ана за провеждане на са
мата маркировка. 

Конферt нциян приема предложенията 
на Ц. н-во въ представения правилникъ 
и техническа·та наредба за маркировката. 

Точка 111 - Разни. · 
П. Хаджиевъ, касиерь 11а съюза, дава 

кратъкъ докладъ върху финансовото по
ложение на съюз~ и досегашната реали

зация на бюджt та, като набляга на не
съответС'I вието въ времето н разходи-
1-в и приходитt за Ц. н-во поради обсто
ятелството, че клоноветi, се отчита1ъ ед

ва следъ изтичането на бюджетната . го
дина и затова много предвидени разхо

ди не мога1ъ да бждатъ извършени. 
Следъ като секретарьтъ обръща вни

манието върху н-вкои необходимости за 
кореспонденцията между клоноветt и Ц. 
н-во, председательтъ на съюза ~ъ нъ
колко думи, въ които отново изказва 

благодарноС'Iь за отзивчивостьта на , кло
новетъ къмъ инициативата на Ц. · н-во, 
заl(рива конференцията въ 14 часа. 

Председатель: Ив. Раевъ 
Секретарь: Ст. Поповъ 

ЕДИНЕНЪ ХИЖЕНЪ РЕЖИМЪ ЗА 

ВСИЧI<И СЪЮЗНИ ХИЖИ 

Въ връзка съ решенията на пред.::еда
нлска'Га конференция на кJLОновит-в 
предсе)',атели, протокола на която печа

тимъ въ настоящия брой, Ц. н0во е изда
ло окржжно № 3 до кл·оноветi,, въ което., 
съобщавайки имъ т-взи решения, ги моли: 

1) Да обърнатъ особено внимание за 
строго прилагане правилника за вжтрЕш

ния редъ на хижиri. 
· 2) Да опредtлятъ за своитt хижи въ 

приети1t общи рамки за хижнитt · такси 
такситt на стопанисванитt отъ тtхъ хи-

жи, които ще вл:затъ въ сила · отъ f!FtY· 
арий 1938 година. 

3) Да ги съобщятъ на Ц. н-во, 1,оето 
ще имъ изпра1и печатанитъ за всичк11 
хижи еднакви билети. 

Отдълно въ тази книжка печатимъ 
най-важнитъ постановления отъ правил
ника за вж'Грt шния редъ на хижитъ, като 
молимъ всички съвъстни и организирани 
туристи да бдятъ и . тъ за .нerOBf?TO _ най
строго спазване. 

СЪОБЩЕНИЕ НА РЕДАКПИЯТА. Поради претрупанъ материал-ь: ~за 
настоящата книжка, отдtлътъ „Клоновъ животъ", както и нзпратенитt 
ни статии - спомени за покойнитt туристи К. Аврамовъ и д. ·живков1-, 
останаха да намtрятъ мtсто въ бр. t на новата годишнина отъ списанието. 



съ1оз1::нъ живоrъ 

Високоnланннскн заслонъ „Грънчаръ" 
въ Рила 

Презъ тази есень нашата хубава Ри
ла и нашия съюзъ се сдобиха с:ъ сще 
една ценна придобивка. Столичната об
щина, която и друrъ Пll'iть с~ е отлича

вала съ своит-в културни и социални дt
:1а, ценейки ползата отъ и.з,1етувз11ето i1 

за да даде възможность на туристит-в да 
бродятъ безпрепятствено изъ рилската 
планина, напра.ви една хубава и удобаа 
Пll'iтека отъ върха Муса.1а презъ !3лиз
нацит-в край в. Марица и Ю.рушки-чалъ 
дори д:о Грънчарск,ото езеро подъ в. Су
ха вапа, на бptra на което построи, по 
планъ отъ нашия съюзенъ архитектъ r. 
Генчо Скордевъ, единъ високопланински 
засл,онъ. Заслонътъ е построенъ на JOR 
кв. метра, съ една rолъма стая съ три 
на.ри, коридорче и друга по-малка стая, 

която служи и за кухня. Заслонътъ съ· 
бира спокойно 35-40 души, а при нужда 
11 повече/. Пll'iтекатз · е струвала на Сто
.1ичната община 24.000 лева, а заслонътъ 
110.000 лева, или всичко за това тури
стическо д-вло, Столичната община е 
разходвала кpll'irлo сумата 134.000 лева. 
Къмъ та"зи сума трtбва да се приб.ши 
н сумата 20.000 лева, к,оято пакъ Столич
ната община отпусна на Съюза ни и по
следниятъ съ нея обзаведе заслона съ 
цtлия потр-вбенъ инвентзръ - дюшеци , 
одеяла, кухненсl{и инвентаръ и т. н. 

Освещаването на заслnна се извърши 
отъ нашия добъ.ръ приятель и съюзrнъ 
членъ, Стобийския епископъ д-ръ Ки
рнлъ, секретарь на Св. Синодъ на 1.XI. 
т. г. при стечение на множестно турнсти 

отъ самоковския и софийски съюзни кло · 
нове, повечето отъ които дойдоха на за
слона презъ хижата 1\ върху Мусала, кж
де'I'о б-вха спали предната вечерь. Сл~дъ 
службата, епископъ Кирилъ произнесе 
вдъхновено слово за полезното д-вло на 
Столичната община и за смисъла и го
л-вмото значение на туризма за нашия 
народъ. Заслонътъ биде официално от
критъ отъ името на СтоJiичния кметъ отъ 
столичния пом. кметъ r. д-ръ Хр. В. Ра
дославовъ, който Cll'iЩO произнесе въз
торжена речь за туризма и з~ туриститt 

н обяви, че Столичната община предава 
зас,юна за управление и стопанисване на 

Българския туристис.ески съюзъ. На
шиятъ с ъ ю з е н ъ председатель r. Ив. 
Раевъ съ сърдечна речь б.1аrодари на 
представителят-в на Столичната община 
както за постройката на заслона, така и 
за дов-врието, което се оказва на съюза 
ни, като му се повtрява заслона за сто
панисване. Говориха и поднесоха П()З· 
д р а в л е н и я още и прис111.тствуващит-в 
председатели на самоковския съюзенъ 

клонъ, на сgф·. клонъ Алек,о", на спорт· 
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ния клубъ „Срtдецъ" на служителит-h 
при Столичната община. на Българския 
ски клубъ, на ЮТС и др. Следъ освеща
!!ането, се сложи народна трапеза, на 

която получиха по нtщичко всички 
гости. 

По едно щастливо съвпадение, на ос
вещаването лрисll'iтствуваха много пред

седатели на нашит-в клонове отъ про
винцията, които предния день бtха събра
ни на съюзна председателска кG1нферен
ция въ София. Това придаде на търже
ството общосъюзенъ характеръ. 

На това мtсто тр-вбва още веднажъ 
и публично да блаrодаримъ на Столич
ната община, въ лицето на кмета и по
мощницит-в му. за този цею~нь приносъ 
за нашето дtл,о. Чрезъ заслона „Грън
чаръ" се осигурява както л-втния, така 
и зимния обходъ и лреходъ на таз!'! 
централна часть на Рила отъ Белмекенъ 
лрезъ Заврачица - Мусала - Грънча.ръ 
- за къмъ Налбантъ - Канарата - Риб
нит-в езера - Рилския монастиръ. Нека 
се над-вваме, че проектит-в на Столнч
шпа община да лроцължи започнатат.1 
Пi'i'iтека дори до Рибнит-в езера и да по· 
строи и на посл~днитъ единъ заслонъ 
Ci'i'iЩO ще се ос<'i'iществятъ - Столична
та община е ,д;оказала, че много· може -
и тогава ц-вла Рила - дори до южния 
Ай-Гиликъ и свещена·та Рилска обит~ль 
- ще бi'i'iдатъ достi'i'iпни за зсички ту
ристи. 

Въ знакъ на блаrода,рность къмъ Сто 
линчата управа, Ц. Н. въ заседанието си 
отъ 20. Х. реши да поднесе почетни
тt съюзни значки на СТОЛИЧНИТ'В ПОМ, 
кметове М II но л о в ъ, инж. Михайлов'!:> . 
Стоиловъ, Радославовъ и Лtкарски, на 
юрискон.сул,а r. Доброволски и на ди
ректора- на водопровода Рила - София 
ннж. Гоцевъ, пр-вкъ иющиаторъ и ос<'i'i
ществитель на това истинско туристи

ческо дtло на Столичната община. 

ГОСТУВАНЕ НА Г. РЖТ ЛЕДЖЪ_ ВЪ 
ВЪ СОФИЯ 

На 24. Х. т. r. въ София пристигна 
видни;я анrщийски алшtнистъ, водачътъ 
ка последни1-в две английски експедиции 
къмъ Еверестъ, r. Хюrъ Рll'iтледжъ. На 
гарата той б-в поср'l,щнатъ отъ членовt· 
т-в на Ц. н-во r. r. В. Радевъ и Ст. По· 
повъ и поздравенъ от ь името на бълrар· 
скит-в туристи. На об-вда, да,денъ отъ се
кретаря на английската легация r. Стър
:1инrъ, r. Рll'iтледжъ 6-в запознатъ отъ съ
юзния секретарь r. Поповъ съ раввоя и 
постиженията на бълrарскит-Ь планинари. 
.а на 26 с. м. въ салона на Алиансъ Фран
сtзъ предъ многобройна публика r. Pll'iт· 
леджъ изнесе сказката си за „Опитит-в 
за изкачване на М.-Еверестъ ". Сказката 



б'h преведеаа въ резюме отъ съюзния се
крt тарь и последвана отъ два филма на 

експедициитв. Сказката остави отлично 
впечатление въ присжтствуващитt., следъ 
което r. Ржтледжъ бt. поздравенъ и отъ 
съюзния председатель r. РаЕвъ. 

На 27. Х. следъ обt.дъ въ залата на 
„България", Ц. н-во на съюза даде чай 
На r. Ржтледжъ, на който б:вха покане
ни и секретаря на английската легация, 

както и представители на Българския ал
пийски ~:лубъ. На чая съюз:шятъ секретаµь 
поднесе на r. Ржтледжъ едно течение 
отъ съюзното списание „Български Ту
ристъ ", rод. 29, въ което еж описани на 
български опититв за изкачване на Еве
рестъ, както и съюзната значка. Видимо 
доволtНЪ, r. Ржтледжъ предаде изнена
дата си отъ много любезния приемъ на 
българскитt, туристи, чийто ръстъ и дей
ность той не е и подозиралъ. 

Г-нъ Рмтледжъ замина нir 28 сутринь
та отъ София, изпратенъ отъ съюзния 
секретарь, следъ като още ведна,жъ бла· 
годари за голъмото вниманиt, указано 
му презъ време на неговото г-остуване въ 

София. 
Въ настоящия брой даваме преводъ 

отъ сказката на r. Рi'i'iтледжъ. 

Д-РЪ КАl>ЛЪ ДИМЪ ПРИ &. Т. С. 

На 28 октомврий т. г. д-ръ Карлъ 
Димъ, известниятъ германски специа
листъ по физичtско възпитание, пребива
ващъ официаJ1но въ нашата страна, при
друженъ отъ началника на физическото 
възпитание при М-вото на народната про
свt.та г. Ер. Василевъ и д-ръ Н. Кара· 
И!iа~въ, посети съюзната к',э.нцелария. 
Той бt. посрt.щнатъ отъ съюзния секре
тарь и съюзния касиеръ и поздравенъ 

отъ името на българскитъ туристи, следъ 
кщто съюзниятъ секретарь въ продъл

жение на единъ часъ даде всичкитъ не· 
обходими освътления на високитъ гости 
за дейностьта и нуждитв на българския 
туризъмъ. На г. д-ръ Карлъ Димъ бt. 
вржчено едно течение отъ списаниио ни 

„Български туристъ". Гостътъ изказа 
особеното си задоволство отъ резултат

ната дейность на българскитв туристи. 

Нз дадената вечеря отъ г. м-ра на на
родното просвt.щение r . Д-ръ Н. П. Ни
кол2.евъ Г!рИСi'i'iТСТВува и съюзниятъ пред· 

седатель г. Ив. Раевъ, въ разrоворъ съ 
когото г. К. Димъ е подчерталъ особено 
високото си мнение за дейностьта на 
българскитъ туристи. 

Эд РЕДА ВЪ ХИЖИТЬ 
(Извадки отъ правилника за вжтрешния редъ на съюзнитt хижи) 

Изъ чл. 31. Не се допуска използуването на хижата за Л!Ь
товище / Пренощуване на едно лице повече отъ ~ри ве
чери наредъ се допуща само, ако мtстата не еж заети 
отъ новопристигнали или ползували се една или две ве

чери посетители. 

Изъ чл. 32. Посетителит,ь с,к длъжни още съ влизането си 
въ хи:жата да се запишатъ въ книгата на хижата, 
1<amo заплатятъ и опред1Ьлената такса ! 

Изъ чл. 37. Забранено е пушенето въ спалниm!Ь, на тавана и . 
по наровеm!Ь за спане въ общата cmafl / 

Изъ чл. 38. Продажбата на спиртни питиета въ хижата е 
забранено/ 

Изъ чл. 39. Отъ 23 часа вечерьта до 6 часа сутриньта въ 
хижата и около нея тр1Ь6ва да се пази пълна тишина / 

Забранено е на хижнитrь пазачи да получаватъ да
рове отъ посетителиm!Ь на хижата подъ каквато tt да 
била форма/ 

ОРГАНИЗИРАНИ ТУРИСТИ! БДЕТЕ САМИ ЗА 
СПАЗВАНЕТО НА МОРАЛА И РЕДА ВЪ ХИЖИТЪ! 
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-ЗА ТЕЛЕНОТО ВЖЖЕ ПО КАРСТОВИЯ 
- РЖБЪ _ НА ПИРИНЪ 

Че това ще се осжществи, въ това не 
се · съмняваме. И ние очаквам-е деня въ 
който влакътъ София - Горна-Джумая 
- Симитлий - Банско, ЩЕ· спре предъ 
специалната за туристи спирка предъ rо
лi;мот•о шосе Банско - Бъндерица. Ху
бави автомобили отвеждатъ за 1 часъ 
множеството пжтющи до станция Бънде
рица, от:ь която 3 пжти на день потегля 
нагоре за върха Кутело, въздушна же
лi;зница, която - издигайки Cf.• надъ 
страхотнитi; казани въ по-малко отъ 20 
мин. - ви поставя върху домена на Пи
ринското карстово било вр. Кутело 
2910 м. надъ морското равнище. Единъ 
показалецъ сочи по направление на опъ

натата къмъ западъ триредно телено вж

же и върху него пише „За КончЕ'.то -
20 мин." Тръгвате по добре изрi;зано 
върху билото шосе, може би и павирано 
но ... скоро шосето се стеснява въ пж
rека широка едва 2 МЕ'.тра и почва да ви 
се вие свi;тъ. Вие политате върху дi;с
ната страна, съзирате огромната пропасть 

на Банския суходолъ и . . . за щастие 
ржката ви се улавя за теления парапетъ. 
Продължавате'. Ето и „Конче·то", Казватъ 
че нi;кога това мi;сто е било толкова 
тi;сно, че за да се мине е трi;бвало да 
бжде яздено като конь. Не еж малко и 
случаитi; на тежки психопатични състоя
ния у туриститi;, отбелязани презъ ди
витi; времена, когато надъ това Конче 
прелитаха само орлитi;. Но днесъ не е 
така. · ,,днесъ всi;ки може спокойно да м_и
не Кончето, съ това и най-високата и ве
личава часть на Пиринъ. Всi;ки се спира 
на най-опасното мi;сто на Кончето и се 
надсмива надъ - бtзднитi;, виси спокойно 
и увi;рено надъ тi;хъ и се наслаждава 
на дивата прелесть на Банския суходолъ. 
Изпитва чувство, което другаде не е 
изпитано и което нi;ма да забрава въ жи
вота · си". Върху теления парапетъ има за
качалки, вие , поставяте палтото и чадъра 

си спокойно, и правите великолепна сним
ка съ вашия апаратъ къмъ пропастьта. 

Ще чуете наоколо си възклицания: Това 
е чудесно, та само преди нi;колко годи
ни тоя пирински ржбъ е билъ съвършен
но голъ. До тукъ не t '- имало нито пжте
ка дори, нито дори метеорологическа на

блюдателница, зиме това мi;сто е било 
непристжпно поради оrромнитi; снi;жни 
ю~-двi;си, които еж „разваляли" изгледа 
на -ржба. Но времето е студЕНО и вие вли
зате въ огромния локалъ, поставенъ вър
ху изрi;заната плоскость на „Кутело", за
р.уiчвате си _ виенски шницелъ, обi;двате и 
следъ тсiва преди да СЕ.· спуснете съ вж
жената 1;1агонетка къмъ станция „Бънде-

рица" поглеждате и „Елъ-тепе". Но той е 
неприветливо сърдитъ, по н1:говия казан

ски склонъ се събарятъ снi;жни маси, 
които прi;чатъ съ пушека си на иначе 
б'лi;стящата картина. Но по тая с''Грана 
сжщо скоро ще има телено · вжже ... 

Знамъ много добре какво ще каже чи
тан льтъ: Компилация отъ бр-ой ... стр. 
... на списанието „Ла монтанъ" 1934 г. 
Признавамъ: идеята не е моя, тя е на ав
тора на статията отъ „Ла монтанъ" но! 
Докат-о г. Пиеръ Далозъ ~ редакторъ на 
„Ла монтанъ" посочи на цi;лия свi;тъ 
въображаемия видъ на неговия осака
тс,нъ „Ла Мейжъ", моятъ добъръ прия
тел1t г. Сп фанъ Поповъ, апелира къмъ 
всички съюзни срi;ди да покрепя-тъ ини
циативата за поставяне телено в<УiЖе вър
ху Карета. 

Потърсихъ моитi; приятели. Г-нъ Ни
кола Миронски: ,,Вие зна·ете ли госпо
динъ Миронски, че на ржба ще с0 строи 
желi;зенъ парапетъ ?" Г-нъ Миронски за
вира носа си въ вдигнатата си яка: ,: да, 
разбира се, тъкмо удобенъ случай да за
,;еда леля си която страда отъ тежка по

дагра". А уважаемиятъ г. Божидаръ 
Стоичковъ завистливо слуша разговора 
ни. После ми казва: ,,Б1?лrарскиятъ ал
пийски клубъ може да прати членоветi; 
си да чистятъ „вжже10" отъ снi;гъ и да 
продаватъ картички по ржба. По тоя на
чинъ, скоро ще се събератъ пари и за 
обтягане отдавна желания желi;зен„ 
тель върху казанската стена на Елъ
тепе". · 

Любенъ Телчаровъ 

PRO DOMO SUA 

Д-ръ Л. Телчаровъ, ценениятъ ни съ
трудникъ е закачилъ - не менЕ.! - ·а 
идеята· за поставяне телено вжже върху 
ржба на Кончето. 

Нито като Ст. П., нито като редактор1;>. 
на списанието считамъ неговата критика: 
н-апълно права; 

Наистина, и азъ сподi;щ1мъ мнtнието, 
че огъньтъ на опастностьта въ планина

та заварява най-добре споменитt отъ 
нея. Сп0дi;лямъ даже крайностьта на 
Ламмеръ, който иска планиюrrt да бж
датъ очистени отъ всi;каква загрозяваща 
човi;шка култура. 

Но тука въпросътъ е друrъ. Въ ви
сокото планинарство има една чисто -тех

ническа ДЕ йность - коване на гвоздеи 
напр. - самата която не е изворъ на 

никакво особено преживi;ване. И по тази 
причина не рi;дко въ чужбина използватъ 
забититi; отъ другъ пирони или поста- · 
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пятъ в111.Жет11 no особено оn11сни мilст11. 
А отъ едН'о вжже до ви,енски шнищ.ли 
(наздраве, Елъ-тепе !) и закачалка има 
твърде много разстояние. 

Азъ си спомнямъ напр., какъ въ 1931 
r. съ Телчаровъ заедно се движехме по 
в111жето на малкия Глокнеръ, гледайки 
отъ „шартето" къмъ хи.лядометров,пt. 
отвеси отъ дветt. страни. Това вжже из
лишно .ли е било, щомъ като австрийска
та е.литна организация го е поставила 

тамъ? А спомнямъ си и за изкачването 
на Муса.л.ла презъ Новата година на 1932 

xr., коrато обтеrнатото вжже ни пoSBQJIИ 
да не правимъ излишни фокуси въ снt
га и скалитt. 

Въ нашитt планини, с.лава Боrу, има 
още достатъчно мtста за тtзи, които 
презъ собственото дtло искатъ да посеr · 
натъ къмъ звездата на върха. Не бива да 
се изпадне въ крайностьта, нито на м1tно
политt, нито въ тази на профанирането 
чистотаtа на планината. 

Кесаревото Кtсарю, Божието 
liory! 

Ст. Поповъ 

Излtзе отъ печатъ НОВАТА КНИГА на ПАВЕЛЪ ДЕЛИРАДЕВЪ 

РОДОПИТD - географско~-историко • туристически очеркъ 

По случай наближаващитt праздници, когато пжтуванията се уве
личав_атъ, единъ полезенъ справочникъ за РАЗПИСАНИЕТО НА ВЛАКО
ВЕТ-в и какъ намаленията могатъ да се използуuатъ е 

ДЖОБНОТО РАЗПИСАНИЕ - ЦЕНА 5 ЛЕВА 
Пжтникътъ е сигуренъ . дали нtкой влакъ, който е циркулиралъ 

презъ лtтото, циркулира и сега. Той може да вземе решение кжде да за
мине и то съ кой влакъ най-удобно 1 

Разписанието е въ сила до 15. V. 1938 година. 
Продажби: по гаритt, пж.тнич. бюро „Балканъ ", ул. АJI'абинска и 

вестникарскитt будки. 
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ПЛАНИНСКИ ДНИ 

ПАРАСКЕВА ЛАДОЗОВА 

· Есеньта не бt.ше още дошла, а обла

цитt. и мъrлитъ се бt.ха спуснали тол

кова низко и дъждътъ отъ нt.колко дн11 

така плющt.ше по плочитt. на покрив:-1-

тt, че отъ хубавото настроение, съ кое

то дойдохме не бt.ше останало нищо, а 

неудържимото ни желание да бждемъ 

тt.зи нt.колко дни високо въ планината, 

се бt.ше превърнало въ отчаяние. Денt. 

С(: утt.шавахме съ надеждата, че „утре·' 

с.1rьнцето ще блъсне (защото все така 

показваше барометъра)! а нощt. съну

Еахме върховетt. далечни, сини и недо

стижими - такива, каквито ги раждаш~ 

въображението ни преди години отда

лече! Но азъ се молъ·хъ всt.ка нощь эъ 

името на тази любовь къмъ планината, 

която ни бt.ше довела тука и за мое 

щастие (мое, защото друrитt и безъ 

това щt.ха да бждатъ щастливи) времето 

се оправи. 

Kora1 о тръгнахме, бt.ше следоб-вдъ. 

Небето бt.ше такова чисто и синьо, че 

дери бt.литt. пухкави облаци, които оби

кновено следъ дъждъ се влачатъ по вър

ховетt., 1·и нt.маше. Радостьта се бt.ше 

пробудила не само у мене, която я ча

кахъ, но ето: и въ тt.зи сочно зелени 

ливади, кждето и хора и животни благо

славяха заедно слънцето, и въ тtзи ти

хи гори, кждето букитt. мълчаха, а само 

п:тичкитt. пt.еха, и въ синит-h върхове, 

които трептtха подъ слънцето далече 

надъ rоритt. . . . Пжтеката ни водt.ше 

презъ букови ~ори - презъ тtзи свt.тли 

букови гори съ много слънце и много 

небе въ тt.хъ, които никога не ще забра

вя - следъ това, презъ цвtтни планин

скц поляни, презъ хребети и долове а 

тrка - докато слънцеi'о залt.зе. Юмру

кътъ, Купенътъ и Амбарица още св-в

т·вха, когато вечерьта обхвана долинит-в, 

а здрачътъ падна, коган> вече бtхме 

на хижа „Амбарица". Тази хижа запом

нихъ съ две н-вща: първо, съ компетен

тния по всички въпроси бай Колю-Паза-

. Зимата nор-ьсн nпанннвта 

си. r. r еwев-ь 

ча, който не говори само презъ нощьта 

когато спи и второ, съ радио·то, коет·J 

било поставено споредъ него, отъ упра

вата на дружеството да свири на rocrn
тt., а на него да създава ядове. Не мо

жахме, обаче, да разберемъ едно: на 

Управата ли го б-вше повече ядъ или на 

радиото - защото се ядосваше веднага, 

щомъ му заговорt.хме за едното или за 

друг-ото. 

Когато СJ!едъ вечерята излt.зохме на

вънъ, нощьта бt.ше обхванала вече :JЛ;]· 

г!Ината. Планинска нощь! Ние не можех

л1е освенъ да замълчимъ и нt.ми да съ

Зf.рцаваме безкрайното величие на небе

rо, кждето вс-вка звезда сt.кашъ треп

тt.ше въ унеса на нt.каква приказка, въ 

която и нощьта и планината. се бt.ха 

Rаслушали. При тази свещена тишина да

леко на изтокъ изгрt.ваше задъ облаци 

.1уната - огромната червена луна на 

къснит-в есенни вечери въ планината, ко

sпо малко свtти, а много разказва . . . 
Луната е 6ИJIЗ винаги моята романтичн :1 
сш1,тница и за1ова надъ моитi; спомени, 

когато не rpte слънцt·, свtти винаги лу

на! . .. Когато се прибрахме въ хижата, 
луната се бtше издигнала високо, нощь

та 6-вше станала по-свtтла и - тишина

та по-дълбока: Въ с1аята никой не го
вор-вше и никой не разбра, кой кога за

спа, защото всtки заспиваше унесtнъ въ 

мечтит-в си за утрешния день . 

Деньтъ започваше рано съ очарова

нието на едно тихо планинско утро: съ 

меки свtтлини и сtнки, съ розови мъгли 

и облаци надъ върховет-в и съ много 

слънце, коt10 много блtст-hше, но малко 

топтвше. Пжтьтъ ни до Амбарица и Ку
пенътъ не бt. дълъгъ и труденъ. Б-вше 

още твърде рано, когато спрt.ли надъ 

езерото се питахме: кжд;; има повече 

красота: - въ хилядит-h блt.съци и св-вт
лини на вълнитt на това малко езерце 

или въ сивобt.литt вуали, които като 

призраци се нос'hха. високо- по билото- на 

Купена? ,,Високото и да;rечното е винаги 
по-добро" - и затова нt.що ни затЕгли 

нагоре къмъ камениститi; змбери на Ку-
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пена. кждrто все още прииждаха и чr.з

нtха мъглитt. Когато задъхани излt

зохме на малкото му бйло грtешЕ- само 

слънцето, а мъглитt се бtха струпали на 

Юмрука. Завладt ни ново чувство: ние 

отново замълчахме предъ нtмото нели

чие на просторитt, а чудния свtтъ на то

ва планинско царство бtшt събудило въ 

душитt ни най-съкровени трепети ... 
Синитt върхове, които нtкога гледахъ 

отъ далече не б-вха вече видения отъ \IОИ· 

тt сънища, а една нова действителность, 

която бtше дошла да замtни съ една 

истинска красота предишната красота на 

мечтитъ и на сънищата ми. Колко стоях

ме горе и какъ слtзохме долу не помня. 

Помня само, че една безкрайна радость 

бtше ме изпълнила цtла и че и днес1, въ 

душата ми има нtщо останало отъ тога· 

ва, което не ще забравя никога .. . 

,,ПЖ ТЕВОДИТЕЛЬ" 

ИНЖ. Н. НАНЧЕВЪ 

Ако сте намислили да отивате на !Ом

рука презъ Карлово, върве,:е, нtма да ви 

разколебавамъ, защото тамъ е дtйстви

телно много хубаво. 

Преди да тръгне1е отъ града рано 

сутриньта, тръбва непременно да се vвt

рите, че слънцtто ще бжде презъ цtлия 

день ясно. Безъ него не ви гарантирамъ 

пълно и неизчерпаемо наслаждение отъ 

планинитt и отъ усилието ви да ги по

стигное и завладtете. 

Отъ града до Юмрука има само 8 11аса 

непрекжснатъ пжть. Какво еж 8 часа 

пжть за трима млади хора като васъ? 

На всъки се пада по два часа и две 

трети. 

Макаръ това разс1ояние за нашия 

устремъ да е незначително, не пропус

кайте да пазарите Али Аса съ магарето 

си, за да ви изнесе раницитъ до горе. 

[Це видите, Чt· изъ голtмитt наклони то

ва дългоухо животно ще ви стане неиз

казано мило и вие ще го обикнете. 

Стръмната пж'!'ека между нависналитt 

съ nлодъ лазя, нtма да ви утекчава. 

Всtки лозовъ храстъ въ вашt то крилато 

въображение ще представлява единъ об

кнченъ съ зеленина Бакхусъ, награб 1лъ 

набъбналитt гроздове. Ще ви се дояде, 

особено на връщане, но пждарьтъ нtма 

да се умилостиви. 

Крачете нагоре, пжтьтъ е разнообра

зенъ. Следъ непродължителния много 

стръменъ наклонъ, ще влtзете въ дефи

лето. 
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Рtката, макаръ късно презъ л-втото, е 

много буйна; вироветt еж зелени и дъл

боки, спокойни и романтични; мостоветt 

кои10 прекосватъ на много мtста ръка

та, макаръ че Ht• дотамъ отговарятъ на 
изискванията на Нютоновата механика, 

еж много едегантно разперени надъ шум

ния потокъ. 

Всичко това е заградено съ много ви

соки, много наклонени скалисти стени, 

обкичени 1укъ 1амъ съ тънки бtли брt

зички съ cpt бристи листа или пъкъ съ 
разкривени, прегърбени отъ бремето на 

вtтъра неразвити буки. 

Хоризонтътъ на вашия погледъ е тt

сенъ, но затова пъкъ вашиятъ копнежъ 

къмъ високото и широкото е голtмъ. 

Слtдъ 2 часа ще стигнете хижа „Ху· 

бавецъ". Не се смущавайте отъ нейното 

название, тя никакъ не му подхожда, тя 

е и много неприветлива, защото е затво· 

рtна. Още следъ 1 часъ ще стиrне1е до 
друга хижа, тази на дружество „Червенъ 

кръстъ". Тамъ една самотна rocnoжиu:> 

ще сантименталничи, унесена отъ шепот~1 

на разбивана изъ голtмитt камъни рtка 

и захласната въ близкия скалистъ върхъ. 

Дефилето почва да ви Ct вижда вече 

малко скучно, особенно поради това, че 

къмъ неговия край почватъ доста тлъс· 

тички „баници". Но на 9200 метра далечъ 
отъ града, маркираниятъ отъ усърдни

тt карловски турис1и пжть се свършва и 

вие сте при хижа „Юмрукъ-чалъ". За

помнете, Ч(' · това е само хижа _ ,,Юмрукъ· 



чнлъ", и до самиятъ връхъ има още до

ста усилия. 

Нали, когато тръгвахте отъ кжщи, вие 

се помолихте на Бога съ следна1а ~1uлит

ва: ,,Боже дай ни животъ, здраве и ху

баво време". НИЕ· предполагаме, вашата 

молитва не е останала нечута и вие 

следъ четиричасовия пжть и следъ дву

часовата почивка, с1е достатъчно бодри, 

а и слънце10 е ОЩЕ достатъчно силно и 

високо на хоризонта. 

Ходомъ маршъ! - Съ бавни 1,.рачки 

по много стръменъ склонъ. 

Ето ви вече простора, за който тол

козъ много мечтаехте и се стремихте. 

Тамъ долу е бЕзбрtжната долина, потъ

нала въ своя дtлниченъ сивъ моно1оненъ 

костюмъ. Край васъ еж колоситt на Бал

кана, надъ васъ еж синьото небе и ясно

то слънце, а въ васъ победния химнъ на 

широкото въодушеление. 

Ние всички сме бъ,7!rари и въ нашата 

прtдстава ликоветt на безсмъртнитt 

борци за народната ни свобода - Лев

ски, Ботевъ, Бенковски, еж изправенl-f съ 

сжщо10 величие, както днесъ е изправилъ 

предъ васъ своето гранитно чело ~..оло

сътъ на срtдния балканъ невъзмутимъ, 

нtобятенъ, величественъ. 

Вие дращите бавно по неговия склонъ. 

Слънцето, червено като доматъ, клони 

къмъ западъ и наближава да се скрие. 

Но отъ това изглежда, че и вашия .люби

мецъ е недоволенъ и една неразгадана 

сила помрачава негово10 чело. Отъ без

днитt неочаквано избликватъ мрачни 

облаци, разперватъ своитt зловещи кри

,1е и обхващатъ и гиганта и слънцето и 

·11асъ. 

Но това е за кратко време Настжпва 

пакъ спокойствие, тишина, вtчнос1ь. Лу

ната, разнежена и ленива се разполага 

между пъргаво трепкащитt звезди. Мо

же би тя е, която умилостиви духа на 

гранитния върхъ. 

ВИt· сте на върха. Той е величестЕенъ 

и широкъ. Картографическия1ъ инсти

тутъ при поставянето на своитt триан

гулачни знаци е уважилъ тtзи неr·ови 

качества и на неговото теме еж поставе-

ни две мирамиди, а не една, как10 пра

вятъ на другитt върхове 

Въ далечината блещукатъ свtтлинитt 

на Казанлъкъ, Плtвенъ и други дребни 

селища. 

Вие ще с,1tзете малко на западъ, пакъ 

ще се качите на върха, слtдъ това пакъ 

ще слtзете малко на изтокъ и ще видите 

силуе1итt на неговия хребетъ, на три-

1f,rълнитt пирамиди и на вашия другс1рь, 

който играе на върха индийския танцъ 

,,Бухта-барахта". Ще имъ видете силуети

тt черни въ блестящо сребърния фондъ 

на още не напълно затъмнения нtб~сенъ 

сводъ, като че ли тt еж изплавала 01ъ 

приказното царство на детската литера

тура. Това е защото и вие се радвате ка

то деца. 

uie постоите горе единъ ИJJИ два часа, 
защото времето позволява това и ще 

слtзете на засдона, заслуга пакъ на кар

ловскитt туристи. Тамъ ще спите тази 

нощь, предоволни отъ изминалия день. 

И рано сутриниа, по друrъ пжтъ, по 

билото, отъ връхъ на връхъ, отъ ек-ала 

на скала, отъ поляна на поляна, вие ще 

тръrнtте за „Купена". 

Сутриньта въздухътъ е свежъ и по

г ледътъ ви прониква далеко. О1ъ първия 

върхъ вие отправяте вашия взоръ на за

падъ и тамъ се изненадвате отъ релеф

ния изгледъ: изрtзани отъ сребърна тъ

кань, блещукатъ върховетt на Пиринъ, 

отъ 1ъмно синьо кадифе върховетв на 

Рила, а пъкъ Витоша се е излегнала спо
койно. 

,,Купена" е нервенъ, настръхналъ, про

точилъ шия. Искате ли да се качите го

ре, всички алвиоли на вашитt дробове 

ще взематъ живо участие, сърдцето ви 

ще тущи отъ усилие и отъ вълнение, но 

горе ще видите Юмрука. 

Подъ него има хубава вода, тамъ ~ 
последната закуска, последната почивка и 

последната наслада отъ голtмитt про

сторни и хубави планини. 

Вие сте доволни, благодарни на Бога, 

на планинитt и на карловски1t туристи, 

заради тtхнитt хижи. 

Азъ ви препоржчвамъ: тръгнете! 
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Б.Ж.ДЕЩИ ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ НА Б. Т. СЪЮЗЪ 

Г. ГЕОРГИЕВЪ 

(Продължение) 

За жалость, агитационнитt, срt.дства 

на всички културни организации въ стра

ната, включите;шо и Б. Т. С. презъ вре

ме на така нареченитt, агитационни сед

мици, по много причини еж твърде огра

ничени и недостатъчно резултатни. При 

днешнитt. условия на културния животъ, 

устната и писменна пропаганда не указ

ватъ особено внушително въздействие, 

поради чрезмt.рно засилната активна дей

ность на другия важенъ органъ на на

шитt. възприятия: окото. Живото слово 

не действува върху ума съ по-раншната 

си сила, а литературнитt. изложения . че

сто ни отекчаватъ, защото еднитt, и дру

гнтt, изискватъ винаги голt.мо умствено 

съсрt.доточаване и напрежение, които въ 

днешния нервенъ вt.къ еж значително 

отслабнали. Съвременниятъ човt.къ, умо

ренъ отъ живота, предпочита да полу

чава чрезъ картини и други нагледни об

рази, готови и напълно обработени пред

стави, вмt.сто да напряга ума си, за да 

дешифрира често пжти отвлt.ченитt. и 

иероГJrифни форми на мисъльта. 

Държейки добра смt.тка за тия осо

бености на нашето време, Централното 

настоятелство на БТС реши да ознаме

нува 40-годишния юбилей на организира

ния български туризъмъ, който ще се 

чествува презъ 1939, между другото и съ 
уредбата на една внушителна планинар

ска и туристична изложба, съ участието 

на всички провинциални клонове. Непо

срt.дното въздействие и ефикасна убеди

теJrность на една подобна публична мани

фестация е надъ всt.ко съмнение. За да се 

достигнатъ максимални резуJLтати, обхва

тътъ на изложбата е. твърде разширенъ. 

Чрезъ едно планово и системно подреж

дане, на всt.ки любознателенъ посетитель 

ще се даде широката възможность да ви· 

ди нагледно: орографията, геологията, 

хидрографията, спелеологията( науката за 

·пещеритt.), метеорологията и картогра

фията на българскитt. планини въ реле

фи, модели, картини, снимки, профили, 

скици, карти, диаграми, петрографии, ме-
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наролоrични, палентологични и др. сбир

ки, които, поставени въ опредt.лени съ

отношения, ще даватъ свързани предста

ви за генезиса на нашитt, планини, тt.х

ния развой, днешната имъ природна 

скулптура и формови особености. Въ тия 

отдt.ли ще моrатъ да се видятъ така еж

що и важнитt. представители на фауната 

и флората въ бы1rарскитt. планини, алпи

неумитt., залесителнитt, и укрепителнитt. 

работи по гвхъ, r<акто и природнитt, бо

гатства съ начинитв на иползуването имъ 

въ миналото и сега въ връзка съ общото 

имъ значение за българското народно 

стопанство. 

Ло-непосрt,дственъ интересъ за тури

ста и ш1анинара ще представляватъ от

дt..rштt., отнасящи се до историята на ту

ризма и планинарството въ България въ 

картини, диаграми, снимки, вещи съ исто

рично значение, документи по учредява

нето на първитt, туристични организации, 

Jrичнитt, и коJrективни усилия за успt.ха 

на движени·ето въ страната, прояви на 

подвизи и благородни дt.ла въ нашитt. 

планини, планинарството и туризма като 

помощни възпитателни дейности, днеш

ния ръстъ на движението, исторически 

паметниц11 и забележителни мt.ста въ на

шитt, планини и пр. 

Централното мt.сто, обаче, ще се зае

ма ~тъ отдt.литt, за планинарската и ту

ристична праК1 ика. Тукъ не може да се 

види .ретроспективно развитието на раз

нитt, видове планинарски и туристични 

снаряжения, екипи и принадлежности, 

маркировъчнитt, системи и знаци, уреди

тt. за планински измt,рвания и ориентация. 

планински излетувания и живота въ пла

нинитt,, ледниковата и катерачна алпий

ска техника, сигналнитt, приспособления 

н спасителнитt. служби, опастноститt, въ 

· п.~анинитt, и срt.дствата за предотвратява
нето имъ, медицинска помощь въ плани

нитt,, ски-техника и екипировка, практи

ческитt. внушения отъ голt,митt. хима

лайски експедиции и пр. Въ тt,сна връз

ка съ планинската практика се намиратъ 



и отдt.литt. за планинската архитектура 

и строежи на хижи, заслони, спасителни 

домове, почивни станции, временни бива

ци, горски домове и пр., както и вжт

решната мобилировка и удобства въ 

тt.хъ. Както и завоеванията .на българ

ския туризъмъ въ родни планини въ чуж

бина на практика. 

Особенъ отдt.лъ ще даде представа за 

романтиката и поезията на българскитъ 

nланини въ живописни картини на наши 

художници, художествени фотографни 

снимки и обширни панорамични изгледи 

отъ голъмитt. планински дълове, снети 

отъ земята и отъ въздуха и пр., както и 

сжществуващата научна и изящна лите

ратура върху българскитt, планини. 

Накрая изложбата ще приключи съ 

отдъла за планинската мартирология и 

жертвит·в на българскитt, планини, като 

изразъ на почить къмъ памятьта на ония, 

които принесоха най-ценното си блэ.го въ 

жертва на планинарската идея. 

Юбилейnата изложба с,r;що тръбва да 

се причисли къмъ категорията на крупни

тt. бждещи задачи на БТС, макаръ и отъ 

краткотраенъ характеръ. За нейното спо

лучливо изнасяне еж започнати сериозни 

подготвителни работи още отъ сега. За 

да се обезпечи пълния й успъхъ пред

вижда се да се привлt.катъ къмъ съ·труд

ничество при уредбата освенъ нашитъ 

клонове, но и видни специалисти изъ 

сьответнитt. научни области. При дъл

бокото съзнание за важностьта на това 

дtло и rолъмитъ усилия и материални и 

морални жертви, които ще се положа-гъ 

за нег.овото осжществяване, можемъ да 

очакваме ценни резултати и нови придо

бивки за преуспъването на туризма въ 

Б,лгария. 

Очертанитt, въ рамката на тая малка 

беседа задачи отбелязватъ общата наоо

ка къмъ която ще се ориентира тепърва 

практическата дейность на БТС. По есте

ството си тая дейность е отъ по-висшъ 

редъ и отговаря съответно на зрt.лата 

възрасть, въ която стжпа по-нататъшно

то развитие на българския туризъмъ. 

Нека не се забравя, че БТС, по своя

та сжщность си остава пакъ най-демо-

1,ратичната обществена организация у 

насъ, която притжпява и уравнява со

циалнигв и интелектуалнитt, различия нз 

своитt членове, като откр\оlва широко мъ

сто и неограничени възможности всt.ки

му да твори споредъ силитt и възмож

ноститt, си за общото дtло. 

На края, като канимъ всички наши съ

чувственици, които досега не еж влt.зли 

въ нашитt, редове, ние имъ предлагаме 

не съблазнитеJIНИ облаги, които може да 

имъ донесе организацията ни, а нашата 

г.речиста идеология и нашитt. открити 

сърдца, въ които пуJiсира несJiомимата 

воJiя за по-смисленъ животъ и нескончае

мия поривъ за по-високъ културенъ на

предъкъ. 

Елате всички при насъ! 
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ИЗЪ НЕПОЗНАТ АТ А РИЛА 

В. А. РАДЕВЪ 

Слънцето скJiони свътJiата си ГJiава 

к1,мъ широкия масивъ на Шишковица. 

когато азъ поехъ шr.тя изъ доJiината. 

Отъ кога JIИ не бъхъ минаваJiъ отъ 

тукъ, край тази вeceJia и бъбрива рt.

кичка - и кой знае дали това нъма да 

бсiiде пе>сJ1едното ми минаване. Защоте> 

електрическитъ машини на културата и 

желъзнитъ търнокопи на здравата бъл

rнрска работна pciiкa неспирно творъха 

и 'I'ОЗИ день начаJiото, основитв на едно 

грандиозно дъл о, което следъ две-три 

само години ще направи отъ долината, 

по която сега лсiiкатуши бълата р·вк:J 

дъно на най-голъмото и, може би, най

красивото рилско езеро, въ което ще се 

г.JJеждатъ небето и звездитъ и чеJ1ата на 

Шишковица, на Налбантъ и на 1-()руш:ш

чалъ. И тогава сигурно нъма .:i.a има 

нужда отъ една сксiiпа бележка на июк. 

Велевъ съ проститъ, но многозначущи 

думи: ,,Свободенъ да мине по ръкага -
услужете му", - отправени до двамата 

н~-,аграничени господари на зоната - но 

съ една лека и удобна ПJiатноходка ще 

довлечешъ морно·rо си тъло чакъ до 

подножието на Канарата. Отъ тамъ вече 

ше поемешъ Псiiть било въ лъво, за да 

минешъ презъ сръдата на Налбантско

то било, да възкачишъ Канара·га и следъ 

почивка въ 

Налбантъ, 

ЕJJИЗнацитl; 

съзерцание назадъ - презъ 

Суха вапа, Юрушки-чалъ, 

дори до Мусала, до Ксiiдето 

!!оrледътъ ти стига - да се устремишъ 

шшредъ, къмъ западъ, за да слъзешъ 

край Кадиинъ гробъ и покрай Мермера 

и Кйоравица въ Рибнитъ езера; било въ 

дъсно, по гърба на Шишковица, да я 

възкачишъ, за да хвърлишъ погледъ на 

ссверъ, къмъ Крива ръка, къмъ Скакав

цитt., йозоJiанъ и равната снага на Су

чалъ и следъ това по билото що за

гражда Маринковица отъ юrъ да се пре

хвърлишъ чакъ до йосафица и отъ нея 

- ако краката ти държатъ - да се 

спуснешъ на долното рибно езеро; било, 

Еай-после, ща хванешъ ,по сръдата -
между Канарата и Маринковица - · спо
койно д::~ прехвърлишъ водод·в ,1а между 
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Егея и Черното море и по Jiсiiкатушната 

Псiiтечка да се спуснешъ на езерата. Из

бирай си каквото искашъ - и ако на 

долното рибно езеро те чакатъ дветt. 

удобни н комфортно мобеJiирани палат

ки на rазейцитъ, както що ме чакаха 

мене онази вечерь - и ако край буйно 

пламтящия огънь предъ палаткитъ въ 

в1::чернип сумракъ раз.1ичишъ силуетит-h 

на добри приятели, като напр. на бай 

Митко Кокошковъ, байко Цвътанъ, бай 
Борисъ, бай Начо и прочее, и прочее, -
тr.ка както азъ ги различихъ ссiiщата ве. 

черь - е, тогава хал а.1ъ ти радость и 

rръхъ ти на душата ако откажешъ, ч~ 

ссiiдбата ти е изсипала на ГJiавата и на 

сърдцето само удоволствие и щастие. 

Съ удоволствие и щастие прибли

жихъ и азъ огъня на rазейцитъ тази ве

черь и за половинъ минута се кръстихъ 

въ тъхната вода - ка10 да съмъ оилъ 

съ тъхъ още отъ вчера и да съмъ уча

ствувалъ въ увеселението на Грънчаръ , 

устроено отъ групата самоволни изпра

щачи и отъ СJ1авния Атаманъ на царь 

Кърчо. Така настана нощь - една тиха 

нощь, подъ звездното небе на великата 

рилска планина. Наоколо бъше тишина 

и само слабиятъ плъсъкъ на дребнитt. 

езерни вълни и на потона, който тръгва„ 

ше презъ скалитъ за широкия Божи 

свътъ напомняха за живота. И отвреме 

навреме звънчето на заръяния изъ тъм

нината ширъ катъръ на бай Василъ Ар

нау·тина. 

Може би имаше десеть и повече r<J
дини отъ когато поrледътъ ми не б-вше 

се плъзгалъ по тъмно-синята повърх

ность на Смрадливото езеро. Затова съ 

ожесточение увъщавахъ цълата малка 

група, излъзла само съ по една круша 

HG приятна разходка до билото между 

Рнбнитt, и Смрадлйо - че спускането, 

;to последния е проста работа, че изкач

ването ппсле къмъ Джендема е въпросъ 

само на половинъ часъ и че следъ това, 

като хв,шемъ билото въ лъво, въ лъво. 

в ь лъво - ще се спуснемъ при нашитt. 

рибари рано, рано, преди объдъ и нъ-



Снимка Д-ръ Минковъ 

ма да изпуснемъ пастървата. Уви, - на 

н;v;дицата се хвана само моятъ драгъ 

приятель и съгражданинъ бай Георги 

о·тъ семинарията. Тръгнахме. И тъкмо 

бай Георги е свидетель, че наистин а 

спускането бt.ше проста работа. Е, раз

бира се, имаше тукъ-тамъ „ловене за 

барчето", тукъ-тамъ участвуваха в ъ 

маршрута освенъ краката и pil"iцeтt. още 

и н·вкои други части на тt.лото, тукъ

·тамъ иыаше напредване система „Пепи 

Енглишъ" - но всичкото това най-после 

не попр·вки ни на двамата „алпинистп" 

да се доближимъ до спасителния брt.гъ 

на най-голt.мото рилско езеро и на въл

шебната поляна край сжщото да се опи

ваме отъ синитt. му води. ,,Да се опива

ме" - значи, да го гледаме: за истин

ско опиване си имахме други води и то 

не въ езеро. 

Бай Георги пресмt.тна, че и за кач

ването до Джендема не бt.ше стигналъ 

само половинъ часъ, но азъ му възра

зихъ. че другиятъ половинъ часъ, който 

ни бt.ше потрt.бенъ, се е притурилъ по 

негова вина. Защото - да си признаемъ 

Въ планината 

истината - бай Георги се бt.ше извъ

ДИJIЪ единъ фотографъ и то не само съ 

:шаратъ, но и съ триножникъ . За'!'ова 

азъ дълго време преди него, стжпихъ на 

билото на Джендема~, броехъ мноrо

бройнитt. красиви езера по циркуситt. на 

западъ и на северо-западъ предъ него и 

Ct унасяхъ въ спомени по назжбенитt. 

и ве.,rич~ствени отъ тукъ върхове на Ру

питt. - Иглата - Орловеца - Елинъ 

върхъ и Малйовица. Самъ - пригла::я

ше ми само чудната тишина на планин-

ския всемиръ и 

Рилската ръка. 

далечния шепотъ на 

После съ бай Георги преминахме „по 

математическото било" Джендема съ 

разтрошенитt. му и немирни скали, над

весихме се надъ Илийната ръка, оби

колихме отъ югъ красивия Смрадлйо, 

с.тъ Кйоравица отправихме захласнатъ 

погледъ едновременно и къмъ Рибния 

цириусъ и къмъ Смрадлйо, и къмъ Мер

мера и къмъ Канарата - а по-далечъ, 

на югъ - и къмъ Кадинъ гробъ и къмъ 

Анге.,ювъ връхъ, по посока къмъ далеч

ния Ай Гидикъ - и на изтокъ къмъ Ма-



ринковица и къмъ йосафица. Кой ли 

1-!змисли това име - Кйоравица - на то

ва малко връхче на вълшебни панора

ми отъ Рилската пустиня - и дали го 

бt.ше направилъ това сериозно ИJJИ пъкъ 

на см-вхъ, че наистина е ослtп-влъ отъ 

възторгъ по гледката, която се ,открива 

отъ тукъ? 

* 
Съ байно Цвътанъ и съ бай Начо 

крачимъ бавно-бавно къмъ Мермера. 

Бай Начо освенъ голъмо коремче си има 

и гол-вми други тълеса (справка Атама

на) - и затова керванътъ върви бавно. 

Бавно, но сигурно задъ насъ се откри

ватъ ~се по-широки и по-широки хори

зонти. Подъ яркит-в лжчи на слънцето 

блестятъ водит-в на самата гJ1ава на буй

ната Рилска ръка, която отъ тукъ тръг

ва за светата обитель, като се провира 

изъ тъмната борова горе/ на доли ; Iзта, 

що д-вли дълбоко Джечдеме и Бричебора 

отъ Су-чала. Су-чалъ изтъга снагаrа си, 

припеченъ на слънце'!'о - и задъ nего 

усмихнатъ подава челото си йозоланъ. 

Нъкжде далече се ръятъ Скакавицитt -
още по-далече, въ изтокъ, наднича въ 

безкрая царь Мусала. По насамъ, точно 

надъ долното Рибно, извишава скали

ста г11ава йосафица и протtга рамо на 

югъ дори до Канарата. 

Бавно се показватъ и първенцитt отъ 

югъl. И наit-личеше между тtхъ Ангело

вия връхъ - царството на небеснитt ан

гели и херувими. А въ далечната омара 

1t бtлитt чела на Пиринската омая: Елъ 

тепе - Кутело - · Кончето - Суходолъ 

-· Стълбитъ - Даутовъ връхъ. Кога ли 

ще се зарtемъ тамъ, отново и тамъ? Не 

знаемъ: на бай Начо не му се много слу

ша за нови битки. За сега ни стига „До 

Мермера и обратно". Така и пастървата 

и прочието около нея и двайсеть и петь 

хилядитt български пtсни отъ всtка

къвъ видъ иа стария генералъ еж по

с,1-адки и по-весели. Отгоре на всичко -
и пустия му Тарзанъ, н а ш и я т ъ новъ 

гостъ, съ новата му осмострунна китара. 

И хоръ. И ситното. И „ай, балтики . . . " 
И звезди, звезди! 
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Най-после никой не ми вtрва, че за 

да идешъ въ монасн-ря трtбва да тръг

нешъ не по рtката надолу, на западъ, а 

да се качишъ къмъ изтокъ, на йосафи

ца . Даже и бай Георги отъ семинарията 

този пмть се отказва отъ мене. Само 

байно Цвътанъ се подиграва да ми даде 

малката си презрамна чанта, а бай Бо

рнсъ своята нtмска пелерина - и азъ 

ш1къ тръгвамъ самъ, както бtхъ и до

шелъ. Скоро скромния скатъ скрива 

подъ мене групата, която разтурва па-

11аткитъ и ги товари на конетt, за да 

гони монастиря•. Ще ме превари ли гру

ш:та? -· Сигурно: азъ имамъ двоенъ 

пжть: отъ йосафица ще поема по би

лото - ще мина презъ Маринковица -
край Шишковци - ако остане време ще 
се отбия на йозолатъ - после презъ Су

чалъ ще се спусна на Кuбилино брани

ще и презъ Сухото езеро ще слtза на 

Кирилови поляни и ще гоня групата 

къмъ монастиря. Минавали ли сте по то

зи пжть? 

Чудно слънце освtтяваше моя пжть 

и тишината на планината бъше очистила 

широко и далече билото на цtлата пла

нина. Защо ли да я изброявамъ: трtбва 

да я изживtете, за да разберете! 

Петнадесет!> минути висене на една 

скала на малкото, но силно прорtзано 

билце между Шишковица и Су-чалъ, ме

жду Маринкощща и Кривата рtка ме из

вади изъ небитието. Преживtното, оба

че, скоро остана славенъ споменъ за 

хвалба - и азъ отново потънахъ въ крж

rозора на въчна1 а и святата планина. 

Така дори до Кобилино бранище и Су

хото езеро, кждето за първи пжть отъ 

осемь часа срещнахъ жива дУша: две 

млади момчета, дошли до езерото отъ 

монастиря. 

Групата си настиrнахъ при Студената 

чешма надъ монастиря. Дtдо ю уменътъ 

ни посрtщна много добре, ако не се 

смtта, че не ни даде мtсто за пренощу

ване. Единъ архаиченъ автомобилъ ни 

отведе по прашното шосе къмъ роднитt 

краища. 



Дупнншка Рила: Калининъ връхъ Снимка Гешевъ 
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ЕВЕРЕСТЪ 

ХЮГЪ Р Ж. Т ЛЕДЖЪ*) 

Монтъ Еверестъ се намира на гр:1-

ницата между независимитъ държави Не

палъ и Тибетъ. С.v.ществуването на този 

връхъ е било неизвестно до 1852 годин.1, 

когато изследванията на анrличанит·в 

върху всички територии на Индия Cl\'i 

показали, че не далече отъ индийската 

граница се намиратъ планини дори по

високи отъ Канченюнга, която до тога . 

ва се е см·втаJ1а за най-високата ш1анина 

въ свъта. По това време въ Алпигt c.v. 
били правени вече нъколко експед,щии 

и е било много естествено планинаритt, 

да се заинтересуватъ отъ неизвестнитъ 

върхове на Хималаитъ. Обаче, както Не

палъ, така и Тибетъ еж държави, които 

живъятъ съвсемъ отк.v.снати отъ свъта 

и не позволяватъ на никакви чужденци 

да навлизатъ въ териториитв имъ. И ко-

1 ато на 1893 година съръ Францисъ 

Иънгхъзбандъ и генералъ Брюсъ еж ис

кали да изсJ1едватъ Хималаитt, не имъ с 

било дадено позволение. 

На 1921 година - когато отношения

та между Тибетъ и Индин бtха необи

кновено приятелски, бt дадено п~зволе

ние отъ Тибетъ, за изследвас1ето на 

Монтъ Еверестъ. 

Вие навtрно знаете, че никой връхъ 

11е може да бliiдe изкаченъ безъ предва

рителни изучвания. За това не трtбва да 

ни очу два факта, че експедицията презъ 

1921 година не можа да се изкачи на rо
.1ъма височина на Еверестъ. Тя е работи

ла въ съвсемъ неизвестни мtстности и 

при крайно неблагоприятни климатичес

ки условия. Ние трtбва да и бждемъ из

вънредно благодарни, загдето тя - ек

спедицията, успt да открие за кратко 

време единствения възможенъ пжть за 

изкачването на Еверестъ. Този цененъ 

резултатъ се дълги главно на планинар

ското изкуство, опитность и постоян

ство на Мелори. Експедицията стигна на 

23,000 фута височина - 7010 метра, като 
успt да снеме на карта всички мtстности 

*) Сказка, държана въ София на 26. Х. 
1937 rод. 

и върхове, все обаче, въ севернитt скло

НС'ве на Хималитъ, тъй като Непалъ, кж

дето се намиратъ Южнитt Хималаи, не 

позволява на изследователитъ да навли

;~атъ въ територията му. Трtбва да при

бавя, при това, че южнитt части на 

Монтъ Еверестъ, еж въобще недостli'iпни 

за човtшкия кракъ. 

На 1922 година бt дадено ново позво
J!сние, и f дна експедиция, водена отъ ге

нералъ Брюсъ направи два опита да по

беди върха. Първиятъ пжть бt достиг

нато на височина 8,230 м., и вториятъ -
8,300 метра. Дейностьта на експедиция

та тръбваше да се приключи поради една 

трагична случка - една снtжна лавина 

псвJ1tче седемь души отъ носачитt. При 

това мусонътъ или дъждовниятъ сезJнъ 

билъ вече престаналъ и затова всъка по

нататъшна работа е била невъзможна. 

На 1934 година тръгва нова експеди
uия, водена отъ генералъ Брюсъ и по

после отъ полковникъ Нортонъ. Тази ек

сг.едиция се натъкна на много лошо вре 

ые, което изтощи всички участници. 8,,
нрtки това, обаче, полковникъ Нортоп" 

н д-ръ Сомервелъ успtха да стигнатъ 

8,534 м., а полковникъ Нортонъ самъ се 

изкачи още съ 100 фута (37 метра), 

с11едъ двучасоJJа уморителна борба съ 

nланината. Той успt .!!а стигне до 2-3,1()0 
фута (8,570 метра) височина, която до с-~

га не е била надминага о·тъ никого . 
Вториятъ опитъ за изкачване на вър

ха отъ тази експедиция бt извършенъ 

отъ г. г. Мелори и Ирвинъ, които взеха 

съ себе си кислородни маски. При из

качването си тъзи двама планинари се 

нsгубиха, и до днесъ тtхната сждба ос· 

тэва неизвестна . 
До 1933 година не бt дадено никаквJ 

ново позволение. На менъ се падна тога

ва честьта да бжде назначенъ за водачъ. 

Времето презъ тази година бt най-ло

шото, каквото можеше да се очаква. Bt
'l'poвert бtха толкова силни, щото обра
зуване'l'о на лагери на високитt мtста б·в 
съвсемъ забавено. Въпрtки това, две 

групи отъ насъ успtха да стаr,-1атъ 111t-
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стото, Kll'iдeтo се бt изкачилъ презъ 

1924 година полковникъ Нортонъ. Азъ 

мисля, че ако не бtше необикновеното · 
.1ошо време, единъ отъ насъ - Смайтъ, 

би могъJ1ъ да изкачи върха. Той успt д~ 

пр,екара две нощи на 27,400 фута височи
на (8,300 метра). Той не употрtбяваш~ 

никакви кислородни маски, и това пока

зва, най-малко, възможностыа, че и вър· 

ха може да бll'iдe изкаченъ безъ помощь

т,1 на кнслородъ. 

Миналата година, нова експедиция, 

В<Jдена отъ менъ, направи опитъ за изка

чването на върха. Въ нашата група бtха 

най-добритt алпинисти, обаче, .'vlонтъ 

Еверестъ ни доказа, че неговитt срtд

ства за защита Cll'i многобройни и много 
силни. Презъ 1933 r - виелици, пр,езъ 

1936 - снtгъ. Най-високитt части на 

Монтъ Еверестъ Cll'i. едни остри скал11 

(издадености) ,върху кои110 изкачването 

е абсолютно невъзможно, ако има снtгъ. 

Снtrътъ тамъ никога не се стопява. Той 

е така наречения - пудра - едно . веще

ство, което може да се оприличи на из

вънредно дребенъ пtсъкъ. Той се плъз

га подъ краката на изкачващия се чо„ 

вtкъ, и всъки планина,ръ, който би рис

кувалъ да ходи по него, се излага на 

опасность да пропадне надолу въ про

пастыа, която е дълбока не по-малко 

отъ 3,000 метра. Поради тtзи причини 

~1:,ъ съмъ сигуренъ, че Монтъ Еверестъ 

никога нtма да бжде изкаченъ; ако вре
мето е лошо, и ако северозападнитt про

лtтни вtтрове не сж издухали снtга отъ 

скалитt. 

Организацията на всички тtзи експе

диции се спъва и отъ факта, че ние 1 1е 

rv:ожемъ да минемъ презъ територията 

на Непалъ, за да стигнемъ до Евересть 

за около 100 мили, а трtбва да обикшш

м.е на север,ъ, презъ тибетскитt плата, 

0'1ъ Юьдето Пll'iТЫЪ ни е съ 300 MHJIИ 
по-дълъгъ. По тtзи мtста нtма отъ Kifi· 

де да :r,,шмаме хранителни припас:1, и 

както храната, така и всички други не

обходими съоржжения, както за евро

пейцитt, така и за туземцит'h - носачи, 

трtбва да се взематъ отъ началото на 

свспедицията съ насъ. По този начинъ се 

образува единъ керванъ отъ около 300 

..150 

товарни животни - якове, му.~ета и ма

гарета. Ние трtбва да се приrотвимъ 
така, че да имаме всичко необходимо за 

цtли четири, или петь месеца. Ни!{аква 

липса на храна, или нtщо друго не мо· 

же да се поправи (набави), следъ като 

веднажъ сме напуснали мtстото отъ кж

дfт,о тръгнемъ - Дарджиаингъ. 

Отъ друга страна, по~борътъ на Х·О· 

ра за експедицията е една извънр.едно 

трудна работа. Наистина, има много хо

ха, които изкачватъ най-високитt върхо

ве на Алпитt, но това още не е никакво 

доказателств,о, че тt ще могатъ да ·13· 

качватъ виеочиюпt на Хималаитt. На 

5,500 метра количеството на кис,юродъ 

въ въздуха е два шьти по-малко отъ 

това на морското равнище, а на 7,500 ме
тра - три пжти по-малко. Ние намtрих

ме, следъ много опити, че нъкои отъ на

шитъ хора могатъ да издържатъ тази 

J;ипса на кислородъ. Други, обаче, въ

пръки, че · еж много добри планинари, не 

еж въ състояние да направятъ това. Ви
с:очинитъ на Хималаитъ се отразяван, 

крайно 11ошо не само върху физическа

та сила, но и върху духовното състоя

ние на човъка. Най-мi'i'iчното нъщо въ 

свъта е да кажете, да узнаете предвари

телно, дали единъ човъкъ би моrълъ да 

издържи rолъмитъ височини на Химала

нтъ. Опититъ, които прави английската 

аr,иация съ авиаторитъ, като ги поставя 

нъ стая съ разреденъ въздухъ, за да се 

внди издържливостыа имъ, не могатъ 

да дадатъ никакви добри резултати що 

се отнася до планинарството въ Химали

'Гъ, защото въ този случай (при .опити

тt.) физическата енергия съвсемъ · не с 

изтощена, както при изкачването на ви

сочинитъ. Общо взето, ние намърихме, 

LJe най-приr,одни хора за планинари въ 

Хималаитъ еж тъзи, които иматъ го.11ъ

ма тренировка и практика въ товс: отно

шение, сдипъ спокоенъ темпераменть, 

издърж.JJююсть и слабъ пулсъ. Бихте се 

з~шнтересували, наnримъръ, ако ви кажа, 

LJe пулсъ'Гъ на единъ отъ най-добрит,t, 

наши планинар«, Нортонъ, е само 45 уда-. 

ра въ минута. Отъ само себе си се раз

бира, че единъ човъкъ, 1юйто е решенъ 

да се изкачва на Еверестъ тръбва да при-



тtжава, освенъ всички тtзи качества, и 

една необикновена воля. 

Нtкои учени търдятъ, че е невъзмож

но да се изкачи Еверестъ, безъ помощь

т.J на кислородни маски'. За нещастие, 

ние не :11ожемъ да знаемъ това предва

ритеJIНО. Отговорътъ на този въпросъ 

ще се намtр;.r на самата планина, на са

мия връхъ. Лично азъ мисля, че малко, 

много ~,алко хора еж способни да из

държатъ липсата на кислородъ, сту дъ, 

виелици, rладъ и недоспив~не, които еж 
неизбtжнитt. спътници на тtзи експеди

ции. Трtбва да прибавя при това, че апз

рnтътъ за кислородъ тежи около 15 ки

лограма. Всtки планинаръ, който носи 

този тежъкъ товаръ на гърби си риску

ва, при изкачването на почти отвеснитt 

скаJш, да бжде повлtченъ отъ -гежината 

назадъ. При това има опасность, че апа

ратътъ може внезапно да се повреди. 

Тогава човtкъ остава напълно безпомо

щенъ, защото не е акJшматизиранъ на 

въздуха. Къмъ тtзи неблагоприятни 

страни на кислородната маска, справед

ливо е да се каже,· че безъ нея - на 

съвсемъ разредения въздухъ, човt.шки

ятъ орrанизъмъ се излага толкова, щото 

почти всички нервни центрове на орга

низма се повреждатъ. 

Споредъ последнитt изчисJ1ения ви

сочината на Монтъ-Еверестъ е 29,002 фу
·rа (8,840 метра). Ние сме стигнали на 

около 270 метра отъ върха. Това разсто
яние е мно-rо rолt.мо, като се има предъ 

видъ, че на тази височина за всtка крач

ка трtбва да се правятъ по осемь до де

сеть вдишвания и издишвания на въздУ

ха, за да може човtкъ да крепи енерги

ята си. Бързината на хода е не по-вече 

отъ 80 метра въ часъ. 

Азъ мисля, че ще трtбва да ви кажа 

нtщо и за техническитt; планинскит-t 

мжчнотии при изкачванетоо на Еве

рестъ. До 1924 година се мисл-1,ше, че 

Еверестъ като върхъ не е мжчно из

к&чваемъ, въ техническия смисъль на 

думата. Вtрваше се, че освенъ възду

хътъ и виелицитt, мжчнотиитt не еж rо

лъми, или поне еж сжщитt, които се 

срещатъ при изкачването на който и да 

бил,о върхъ въ Алпитt, 

Едва напоследъкъ се ра"бра, чs: Монт·;, 
Еверестъ е извънредно мжченъ за из
качване връхъ и отъ технич ска гледна 

точка, По севернитt му склонове, кж

дето става и изкачването, такива мжчнu

тии се срещатъ въ продължение на пс_

всче отъ 360 метра. Тукъ скалитt с;,;,. 

крайно опасни, особенно следъ като то

плитt вtтрове на дъждовния сезонъ 

дойдатъ отъ Индия. Тtзи топли вtтроне 

разяждатъ снtговетt и лсдоветt по на

чинъ, койт,о не се среща ник?rlде въ Ев

ропа, При това голtмо количеспю дре
бенъ снtгъ (снtгъ-пудра) идва отъ се

вtро-запздъ и се напл2стява върху ск.~о

новетt, като образува така нареченитt. 

,,вt.търни напластявания", които еж най

коварната и най-опасната причина за 

снtжнит-t ,1авини, Миналата година ние 

загубихме двама отъ нашитt. най-добри 

носачи отъ една такава Jiавин:~, образу

вана отъ напластявания отъ вt.търа, и 

с~,мо по една rолt.ма случайность, една 

група отъ около 50 души можа да нз

съгне смъртьта. Тt.зи непоносими усдо

r,ия се срещатъ само на най-rолtмитt 

височини. Въ много сJ1учаи дребния гъ 

пъсъкъ-пудра е толкова дълбокъ, щото 

никакво ходене и напредване не е въз

)1,IОЖНО. 

Следъ като минемъ 7010 метра, техни
чески м,,-;чнотии отъ този родъ вече не 

се срещатъ, обаче, пжтьтъ ни минава 

лрезъ скали, които еж изложени на не

въроятно силенъ вtтъръ, съ скорость 

нонt.коrа повече отъ 100 мили на часъ. 

Този вtтъръ е по-изморителенъ дори 

отъ самото изкачване, На това мtсто 

ние образуваме, построяваме нашия петн 

лаrеръ. 

Следъ това, нашиятъ пжть върви 

всрt.дъ остри скали. Изкачването тамъ 

тръ6ва да става крайно внимателно, Въ 

много случаи, човъкъ се държи само на 

пиронитt, на обущата си, закрепени въ 

r,'Iадката скала. Нъма почти никакви пло

щадки въ скалитt, на които да може чо

вtкъ да си почине, нито пъкъ има за 

кжде да се хване, Само на едно мtсто 

открихме една часть, к;v;дето успъхме да 

поставимъ две . малки палатки отъ по 

петь килограма, които трtбваше да б;v;-
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датъ извънредно внимателно закрепени, 

за да не ги отнесе вътъра. На много мъ

стаста се срещатъ почти отвесни скали, 

остри като ножове, които естествено, 

тръбва да се заобикалятъ. За нещастие 

тъкмо по тъзи мъста. кждето изкачва

нето е най-трудно, енергията на човък,~ 

отпада съвсемъ. 

да;ю една малка представа за нашит-в 

експедиции. 

Минаваме следъ това презъ едно рав-

1-ю било, което обикновено е покрито съ 

дълбокъ пудра-снъrъ. Следъ това идва 

една крайно стръмна скала, отъ която 

се стига до крайната пирамида на върха. 

Тази пирамида, споредъ менъ е не ма;1ка 

мжчна за изкачване, но все пакъ, тя е 

Бихъ желалъ да кажа нъколко дум,~ 

за бждащето. Догодина за Монтъ Еве

рестъ тръгва нова експедиция. Невъз,. 

м,ожно е да се каже, дали този пжть 

върхътъ ще бжде изкаченъ, защото вс::ич

ко зависи отъ време10. Ако дъждовни

ятъ периодъ настжпи по-късно, шансове

тъ еж значителни. Въ всъки случай, ние 

сме решил~< да продължаваме експедиции

тъ си докато успъемъ. Ако ме попитате 

защо правимъ това, ще ви отговоря, че 

п.1анинарството е единъ отъ най-добри

тt., най-красивитъ спортове, че е твърде 

еl'тествено за туриститъ да искатъ да по-лесна отколкото височината подъ нея. 

Главната м;v,:чнотия тамъ би се срещ

нала при връщането, когато човъкъ е 

съвсемъ изморенъ и крайно отпадналъ. 

изкачватъ най-високитъ върхове, и ч~, 

на Монтъ Еве-най-после, изкачването 

рестъ, за сега, е едно 

незавършени истински 

отъ .последнит·t. 

спортни приклю-

Надявамъ се, че това изложение ви е чения, които c;v,: останали въ свъта. 
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ЗЛАТНА ЕСЕНЬ 

Последня, закъснъла есень, 

Съ оголена навредъ снага, 

Изпъла златната си пъсень 

И дреме въ своята Tliira. 

И вредомъ златни и одежди, 

Разхвърлени изъ всъки к;v,:тъ, 

Кат'изоставени надежди 

И златни ст;v,:пки в.редъ личатъ. 

И вредъ следи отъ разрушения 

На златний и незримъ олтарь; 

Следи отъ жертвоприношения, 

Отъ нейния отлитналъ ч.аръ. 

И мъртва тишина - разлъна! 

И въ тоя тихъ, сподавенъ часъ, 

Душата въвъ сълзи облъна, 

Отпуснала криле, бrзъ свясь, 

Се лута въ самотата своя 

И търси жалостно бръrа, . 
Да стигне края, въвъ покоя, 

На свойта - въчната т;v,:га. 



МАНАСТИРИТ'В И ТУРИСТИТ'В 
ВЕЛИЗАРЪ АНТОНОВЪ 

У насъ всички манастири, еж разпо· 

ложени въ уединени мtста, заобиколени 

всtкоrа отъ хубава и примамлива при· 

рода. И това не е случайно, нито пъкъ е 

трудно да се обясни. 

Дългото петвtковно робство и страш

ния rнетъ, упражняванъ отъ нашитt по

робители, еж принудили бълrаритt да 

търсятъ всtкоrа тази дълбока самот

ность. За това е указала влияние и хри· 

стиянската религия, която е отредила 

монастиритt тъкмо за такива люди, кои

то еж се отрекли отъ живота и отъ всич

ки негови съблазни. 

Но защото всички манастири у насъ 

се rушатъ всрtдъ красива природа и за

щото еж били за всички гостоприемни 

домове, тt еж били и всtкоrа желания 

обектъ въ нашата туристическа и излет

на дейность. 

И нtма да сгрtшимъ, ако кажемъ, че 

монастирИ1t у насъ еж изпълнявали ед

новременно и службата на първи тури

стически хижи. Традиционното rосто· 

приемство у тtхъ, създадено на почвата 

на здравото християнско начало - .,по

магай на ближния си", е привлича:~~о всt

коrа тамъ много 1уристи. 

Отъ друга страна, нашит-в манастири 

криятъ у себе си и една мистика, спле

тена отъ релиrиозенъ духъ и другъ духъ 

изникналъ отъ нашето минало, изпълне

но съ леrендарнитt борби на българи

на за свобода и независимость. А тази 

мистика тъй много допада на туриста. 

Защото и той носи въ душата си сжщо 

така една мистика, изградена отъ него· 

вото общуване съ природата. Та нали 

'!ази природа му показва на всtка крач

ка своето моrжщество и величие - си

ли, които смиряватъ човtшкия духъ и 

нодятъ всtкиrо по близко до Бога. 

Душата на туриста не може да избtг

Не тази релиrиозность, която въздига въ 

култъ само единъ Боrъ на добрQ10 и 

единъ Боrъ за всички хора. 

И ако въ обитателитt на манастира 

има релиrиозенъ духъ, това се дЪ,'IЖИ 

не само на дълбока вtра въ Бога, а не-

съмнено още и на онзи мощенъ и всевла

стенъ духъ на природата, всрtдъ която 

живtятъ тtзи оби'I а тели и който дуХЪ 

носи въ душата си всtки единъ туристъ. 

Ето синтезата, която обяснява сще 

стремежа на туриста къмъ монас·IИра. 

Туристътъ търси тази света обитель не 
само като мtсто за отмора и подслонъ. 

Повече духътъ му го води тамъ. И за 
туй, знайно е, че туристътъ не може да 

мине покрай монастиръ и да не се от

бие въ него. А подъ сводоветt на тази 
свята обитель, обгърната отъ тайстве

ность и свещена тишина, що царуватъ 

тамъ отъ вtкове, туристътъ влиза въ 

допиръ като че ли съ единъ другъ 

свtтъ, въ който еж надвили силит-t, на 

човtшката rордость и кротость. Тамъ 

неговата душа съблича сякашъ мантията 

на лъжовния и суетенъ градски животъ. 

Тя се пречиства, възражда и става годна 

да се издигне къмъ висинитt на живота. 

Тъй неотразимо се слага влиянието на 

манастира върху всtки туристъ, който 

го посещава. 

И както, когато туристъ1ъ загуби 

пжть и посока при своя маршрутъ изъ 

планина.та, камбаната отъ хижата го об

надеждна и спасява, така сжщо и мона

стирскат а черковната камбана вестява 

ntpaтa въ Бога и носи спасение ни ja· 
блуденитt души. Мистиката е еднакна. И 

тя израства отъ едно начало за безси

лието на човtка и за всевластието н::~. не

видимитt сили, кои10 управляватъ свtта. 

Туристътъ обича тайнственото и неизве

ството въ природата. Tt го привличатъ, 
повдиrатъ неrовитt сили, развива'!ъ у 

него любознателность и внасятъ въ ду

шата му едно rолtмо задоволство. 

Въ тази мистика е расълъ винаги чо

вtшкиятъ духъ. И Ki'i'iдe повече я има, 

отколкото у наши1 t манастири. 

Въ манастира туристътъ намира хра

на за своя духъ и единъ пжтепоказатель 

за вtчно движение къмъ непознати тай

ни. Тамъ се насища и успокоява ntчно 

1ърсещиятъ и вtчно неспокоенъ чоеt,ш

ки духъ ... 
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. С. ФЛОРОВО 

НАДЯ БОЖКОВА 

Рано сутриньта, на спретнатата и жи

еописна гара Лжджене, се събрахме ед

на малка група, начело съ лждженск,ш 

кметъ. Качихм,е се на служебното влакче, 

кое'i'о носи материали за строящата се 

линия Чепино-Неврокопъ. Скоро нани

з&нитt малки ваrончета, натоварени съ 

релси, скоби, греди и всевъзможни J-!H· 
струменти и въ прибавка работници, за

почнаха да се промъкватъ презъ краси

вото Чепинско дере. Този е най-красивия · 

пжть, който пресича Родопитt, които 

отъ северната страна ст обрасли съ бо
рови и букови rори, а отъ южната cm 
голи и скалисти, и .11жкатуши успор~дно 

съ Стара рtка, която бърза да догQю1 

р. Марица. Н-къ влакчето, rолtмъ несе

лякъ и отчаянъ ловецъ, ни забавляваше 

презъ цtлия пжть, като ни разправяше 

ловджийски масали и ни свирtше съ 

хармоника . Така неусtтно стигнахме до 

мtстото дет.о трtбваше да слtзнемъ, и 

nродължимъ пеша до цельта на нашето 

пжтуване - с. Флорово, помашки ко

либи, закжтани тамъ нейде на юrъ въ 

едно отъ най-интереснитt и най-краси

витt мtста на Родопитt. Следъ едноча

С·овъ Х9,1.ъ изъ прохладното дере нз 

ръка Абланица, обрасло отъ дветt стр,а

ш1 съ борови гори, навлtзохме въ еднз 

малка долина, оградена съ стръмни, поч

ти отвtсни, голи пtсъчни баири, отъ 

въµховет·I, на които започватъ безкрай

ннтt Родопски гори. с. Флорова е раз

ш,ложено въ подножието на тия баири, 

рюхвърляно отъ дветt страни на р. Аб

Jiаница, като нtкои отъ колибитt еж се 

покатерили по тъхъ. По пжтя сръщахме 

псмаци и забулени помакини, които rо

воръха чистъ български езикъ. На въ

т-tрuситъ ни, отправени къмъ женитъ, за

що ходятъ забулени, следъ като турки

нитв си махнаха булата, отговаряха: 

„тамъ има другъ царь, ние си имаме 

цруrъ" и съ какво си миятъ зжбитъ, та 

еж толкова бtли - ,,съ ръженъ хлъбъ". 

Бъхме посръщнати отъ J1юбезния кмет

ски нам-tстникъ и гостоприемната му 

стопанка кака Стойка, която веднага се 
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запретна да ни гощава. Следъ „тънката·· 

закуска се възкачихме на единъ отъ баи

ритъ, жадни за красота и впечат.1Jения. 

Горе, седнали на заветъ, дъл:-о се взи

рахме въ чудно хуба,вата гледка, която 

с,~ разстилаше предъ поrледитt ни. Отъ 

всички страни до кждето стига поrле

дътъ, се простираха необятнитъ, въков

ни Родопски гори отъ деретата до вър

:ховетъ, високитъ върхове · на Пи,ринъ и 
Рила на:.~;ничаха, за да нарушатъ едно

образието а може би, и за да имъ се .1Jю

буваме. Сърдитиятъ вътъръ не ни позво

ли да съзерцаваме дълго. На връщане, 

неможейки да устоя на любопитството, 

въпръки страха отъ злитъ кучета, тръr

нахъ изъ колибитъ. Страшна мизерия. 

Дъсчени постройки, безъ прозорци, пре

градени на две отдъления, едното за хn

рата - другото за животнитъ, и дветъ 

еднакво „мебелирани", хората имаха въ 

плюсъ - една черга и два-три глинени 

сжда. Вниманието ми бъше привлъчено 

отъ дветъ масивни постройки - джамия

та, половината, заедно съ викало10, от

несена тази пролъть отъ ръката и учили

щето. Предъ последното сед·вха двама 

млади господа съ загрижени лица; съ

тихъ се, че това еж учители. 

,,Госпожице, елате да видите огнище· 

то на просвt.тат.2.", ми извика единия съ 

насмtшливъ тонъ. Училищниятъ при

служникъ, единъ старъ пом::~къ дойде и 

съ единъ огроменъ ключъ отвори вра

т~ ,та. Намърихме се въ тъсна, дълга 

стая съ три про&ореца, презъ които въ

троветt си даватъ сръща надъ детскитt. 

п1ави. На стената вис·вше една стара гео

графска карта, коя·то вкарва децата въ 

rръхъ и недоумение - учителя ли J1ъже 

1ч1и картата? Дали да плачешъ, или да 

се смъешъ? Решихме да се смъемъ н 

седнахме на чиноветъ, разбира се, до

ш,топни'. Даскалитt започнаха да ни раз

nравятъ разни куриози, напр. децата не 

си внасяли букваритъ въ кжщи, ами ги 

ос.-тавнли отвънъ, понеже вжтре имало 

нарисувана свиня и страшно се обижда

ли. когато ги наричали българи, а тt ги 



карали всtки сутринь, 

да казватъ: ,,Азъ съмъ 

чамъ България и ще 

вмtсто молитва 

българинъ, оби

служа на Бълrа-

кезъ, ни понесе по деретата на рtкитt 

Абланица и Лютата-ръка, чудно красиви, 

живописни дерета. 

рия!" Ето, това сж истинскитt народни 

будители, това сж българскитt герои, 

въпрtки мизернитt условия, не падатъ 

духомъ. Прибрахъ се съ подтисна110 на

строение, което вкусниятъ обtдъ на ка

ка Стойка успt да прпгони. Б·t,л :Jбр щи

ятъ ста.ръ ходжа дойде да види необик

новенитв гостн на тс,зи отдалеченъ и .за

бравенъ край. Насtдали въ общинс'<ата 

Малко отклоняване на изтокъ, и се 

ш1качихме при други помашки колиби 

, Св. Петка", намиращи се подъ „Юндi)

;1а". Който е минавалъ по развал~нота 

шосе „Юндола-Лжджен~", може да с11 

представи удоволствието, което ние из-

11итэах~1е въ каруцата. Но въпрtки това. 

11дете и вижте този дивенъ Родопски 

;rаруца, кр,зсивиятъ н силенъ конь :..kp · У.рай. 

БУЗЛУДЖА 

О Бузауджа! Презъ урви и гори 

Къмъ тебъ пристжпвамъ съ чувства свети; 

Като пред:ь храмъ духътъ ми се смири, 

И диrамъ си молитвено ржцетt . .. 

Надлъжъ и ширъ прострtла своя станъ, 

Изпъчила гърдитt си скалисти, 

Ти дигашъ гръбъ, съсъ слава увtнчанъ, 

Надъ долове и пасища цвtтисти. 

По тебъ овчици рунести пасатъ, 

Проплакватъ тжжно меднитt кавали; 

Въ неспиренъ бtгъ потоцитt шумятъ, 
Разпtнени по урви и провали. 

А тамъ, на югъ, срtдъ храсти и тр~ни, 

Разстила се свещената поляна; 

Една светиня - коети и глави -
Се пази тукъ, въ ковчези окована. 

Голгота свt.тла на юнашка смърть, 

Предtлъ лжчистъ на битката велика, 

По ·твоя тежъкъ, страшенъ, кървавъ шr.ть 

Надъ роденъ край свободенъ лжчъ заблика! 

Животъ кипи сега срtдъ тоя кжтъ, 

Не тъй е, както !ЗЪ минали години; 

Туристи бодри день и нощь сноватъ 

като орли по дебри и рътлини. 
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Цълъ день прииждатъ пжтници отвредъ, 

Гъмжатъ тълпи край гиздавата хижа; 

Богатъ и беденъ тукъ се веселятъ, 

Забравили печаль и черна грижа. 

А щомъ припадне мракъ, и звездна нощь 

Надъ глъхнали гори крила разпери, 

Балканътъ пакъ възтрепва съ древна мощь, 

Разтваря той потайнитъ cv. двери: 

Юнашки сънки литватъ рой следъ рой, 

Просторитъ оrласятъ съ бранни пъсни, 

И жертвитъ на онзи страшенъ бой 

ПламтЯ'тъ въ нощьта като звезди небесни. 

Отъ ·долъ на доJIЪ гори застенватъ пакъ, 

Хоро закършватъ дивни самодиви; 

Надъ тъхъ като хайдушки rордъ байракъ 

Покровъ развъватъ облацитъ сиви. 

И сякашъ пакъ кипи жестока брань 

Между борци и врагъ коваренъ, хитъръ; 

Навжсилъ се, поглежда старъ Балканъ, 

Размахва кървавъ мечъ Хаджи Димитъръ! 

Ти, връхъ великъ, легенда и животъ! 

Събирашъ тукъ въ една любовь и въра 

Потомство и дъди! Подъ твоя сводъ. 

На святъ заветъ издига се олтаря: 

Той ту звучи въвъ зовъ възторженъ, чистъ 

Къмъ хубостьта на скжпата родина; 

При всъки викъ на смълия туристъ 

Въ сърдцето му сияй като светиня . 

Ту пакъ въ нощьта, кога заспи свътътъ 

И своя химнъ запъе тишина·та, 

Сръдъ тъзъ усои сънки устремятъ, 

Възпламнали съ духа на Караджата! 

Свещена Бузлуджа! О, нашъ Синай! 

Вънецъ Христовъ окичва ти главата; 

Ти Шri'IЯ ни къмъ слънцето чертай, 

Огласяй съ rръмъ псаломъ на свободата! 

Като нер;;,;котворенъ храмъ блестишъ, 

Юнашка свята смърть те тукъ съзида, 

Отъ в·вкъ на въкъ по-крепка ще стоишъ 

- На подвиrъ смълъ безсмъртна пирамида' 

Стоянъ Георгиевъ 
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- Вжже по „Кончето" въ Пиринъ 
- Снимки отъ събора въ Севлиево 
- Околчица • , , ... 
- Планинска пролtть 
- Още една придобивка за съюза 
- Ан, Иширкпвъ . • . , 
- Лtтото 1937 · , , · , · · , 
- ХХХ-ятъ р. с. съборъ въ Севлиево 
- Планинска спасителна служба 
- Иванъ Заховъ 
- хижа "Добротичъ" 
- Една с1ш-недtля · 
- Мюнхенскиятъ Алпийски музей 
- За спасителната служба въ· Германия 

- Швейцарски водачи разказватъ 
- Мусала отъ П. Делиrаленъ 
- Календари , . . . . 
- Сборникъ Алеко 
- Върхове • , • . , 
- Годишникъ на Г. А. А. С. 
- Годишникъ на Итал. алп. клубъ 
- Клонови издания , 

Българска книжнина 
- Чужда книжнина 

353 
39, 78 

178 
157 
327 
234 

32 
296 

80 
139 
234 
227 

33 
301 
178 
37 
73 
84 

144 
7 
7 

48 
94 

181 
183 
303 
303 
304 

П<Jвръхностни описания 3 
Съвети , , · , , , , 42 
Първото изкачване на Олим11ъ 82 
Спортътъ самоцель ли е? . 83 
Нанга Парабатъ , , . , , 85 
Н. В. Uарь Борисъ 111 и бълrарскитt туристи 226 
Едно ценно дарение , , , , · . 226 
Конгресътъ въ Парижъ , , . . · , · , 300 
За теленото вжже на Пиринъ · , , . · 337 
стр. стр. 4, 44. 86, 87, 142, 179. 306, 331, 332 

- стр. стр. 4, 45, 88, 89, 90, 91, 143, 144. 180, 236, 
237,238, 239, 306. 

- стр, стр. 5, 6. 46, 93, 141, 180, 301, 302, 307 
стр. стр. 8, 95, 96. 

- Въ часъ на въжделение 
- Шипка · , · 
- Еделвайсъ · , · · 
- Страшното езеро · 
- Последни листа , · 
- Най-дългиятъ день 

З11аrна есень 
Бузлуджа . 

29 
185 
216 
292 
323 
328 
352 
355 
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Б. Снимки 
1. Анrеловъ Cr. 
2. 
J.. 
4. ~ 
-5. Баевъ Баси"пъ 

~: Б~жf!НQВ~ Ив. Н. 
8. 
9. 

10. 
11. 
17. 
13. 
14 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. ., 
21. Гецъ 
22. 
23. 
24 . ., 
25. 
26. • 
27. rешевъ r. 
28. 
29. 
.зо. .. 
.Зl, • 

,, 

.32. Гушичъ .11.-ръ Бр. 
.33. 
.34. 
35. 
36. 
37. • 
.38. Денковъ Д. 

-. 

39. Ивановъ Ив. 
40. Карасrо11новъ Б. 
41. 
42. 
43. 
4-l - ·4g Коевъ арх. 
49. ., 
-50. КQз11евъ К. 
.51. • 
-52. Коновъ А. 
53. • 
,54. Кръстен11ковъ И. 
55. Кръшнякъ М. 
-56. 
57. 
58. 
59 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. • 
65. Миладиновъ Н. 
66 Минковъ П. 
67. Миновъ д-ръ Ил. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 

• 

_, връхъ Юмру1<ч-алъ 

връхъ Каде~лий 
Руnит't , - · • 
Мальовица отъ Зеления Ридъ 
Черни връхъ о,ъ наб11юдателни1.1ата • 
Съ СКИ ВЪ llЛaHИHa'fa 
Зименъ стражъ на красотата 
PoдQnю't . 

- Про111т, въ Рила 
- Мусала • • • • • • 
- Хижа Мусала 
- Н.аrоре къмъ върха • 
- Спускане въ долш1,аа 
- Дворъ въ @алканска к.жща 

Въ Rлакина:rа 
„ fl 

·~нма въ 4.ам:кория • 
Хижа Росица Мазапатъ -
хижа Тхжа .... 
Росиц.а и балкана 

- вр. Мазалаrъ 
- Старо11ланинска nрол1,ть 
- хижа ,Осениковецъ" 
- Кжсна зима въ Рила • 

Прол1,ть ;ъ Рипа" • 
П рол1,ть край Рилския монастиръ 
Калининъ връхъ 
Северната стена на Ел-тепе 

Мъrл~ въ П;ринъ 
- Пазардере • • • 
- Ва1111вишко езеро , 
- връхъ Джет·алъ 

Мазалатъ . - · • 
До.ч«ната на Бистриuа 
НОВJ4ЯТЪ ЗЗСJЮНЪ Грънчарь: изъ. 11розореца 
езерото • • • 
вр. Грънчарь 
Заслона 
Петь снимки изъ Рила 

- Планински nотокъ 

- 111ипка • • • • , -
- Бузлу,:жа и Бедекъ 
- Анем:они 

Еделвайси • • . 
Зима въ полето 
вр. Орловсuъ 

Мусала · • • · 
Сн1;жна Витоша 
П1,сеньта на зи~tата 
Мар·rенско с11ънце 

Следи • • • , · 
Долината Мальовица 
Планински цв1,тя 
Рилско утро . • · 
Есень , • • . • 
Надъ хижа Кумата 
На върха • · • · 
Мусала · • · · · 
Коледа въ планината 
Малката мусаленска хижа 
П.жтя къмъ Мусала 
Калоферскиятъ Балканъ 
Северниятъ склонъ на Юмрука 
Юмрукчалъ отъ Купена 
Пръскалото . · • · · . 

1'9З 
19-t 
195 
20tt 

19 
!9 
зо 
30 
ЗL 
7}, 

108 
165 
i6tt 
i66 
167 
167 
212 
319 
319 
348 
186 
1-88 
20S 
2()(J 

207 
207 
12() 
12G 
153 
154 
345 

60 
60 

253 
253 
254 
254 
.'318 

I8 
.З4б 
346 
.347 
347 
250 
251 
185 
197 
1.56 
252 
119 
i7 
18 
.З! 
69 

117 
117 
118 
t55 
156 
317 

71 
lб8 
,58 
58 
59 
59 

193 
194 
195 
196 

ш 



75. 
76. 
77 • 
1в: • 
79. ·- .,. 
80. Пеневъ д-ръ Л .. 
81. 
82. 
83. 
84. ,. ,. 
85. Стамболски JL 
86. 
87. 
8& 
89. 
90. 
91. .,. 
92. Сжбев·ь М, 
93. Тулешковъ д· ръ, К-р~ 
94. 
95. 
96. .,, 
97. .. 
98. •. 
99. Ф·ишеръ Х. 

100. 
10}. 
102. х. 
103. х. 
104. х. 
105. Х. 
106. х. 
1.07. х. 
1'08:. х. 
109. Х .. 
110. х .. 
111. х .. 
112. х. 
113-. х. 
tl4. х. 
115. Х. 
1.16. х. 
J17. х. 
118. Xr 
11:9. х. 
I20. Х. 
121. х. 
}22. х. 
123. х. 
124. Хрпстовъ Л. 
125. Цановъ Ur 
Други 44 скимки ка 

Лриложения-

Минооъ д~ръ Илпя~ 
Христовъ А11-. 
Божиновъ Ив. Н. 
Ненковъ В. 
Хрис1овъ Л. 
'Вълчановъ ИВ'. 
Мииов,ъ ~ръ Илия 

., 
Божиновъ Ив. И. 
Fешевъ r·. 

Рисуню~ 

В1,лЧ'ановъ Ив:. 
Итаксиосъ Б.
С'тамболски Л. 
Деневъ &. 

lV 

tтр. 

- Х'ребетътъ ю1 Куrтена 
- Хребетътъ на Костенурката 
- Слизане отъ Елинвръхъ 
- Замръзнали цвf.тя 
- Въ. планината 
- Алпийско утро • · 
- На Uyrпиue · • · 
- Долината Райнталъ 

- Платшпиц.е • • • • 
Шнееферн~ркопфъ 

- Подоб.1аченъ свътъ 
- Самотници. 
- Бi,ло- мълчацие · · 
- Езеренъ връхъ • • 
- Слънчевъ праздникъ • 
- Високо при слънцето, вихритi, 
- Есень подъ Рила 

Високо надъ облацит1, 
Олимпъ 
вр. Стефани • • . . 

Южн;то било на Олимпъ 
- Каменоломr<И 
- Арабисъ 

Бъндерица 
Платото на Черни връхъ 
На Черни връхъ 
Олимnъ 
Пиринъ зиме (аероснимк11) 
Бурята започва 

- Зиме в.ъ планината 
- Върхътъ Хиден-пикъ · • • • 
- Ю>Кното крило на Хиден-пикъ 
- Синиолху • · •.. 
- Непалъ-пикъ 
- Връхъ Сими.у 
- Котленскиятъ балканъ 
- Узана 
- Мазала11, • 
- Из.ъ Балкана 
- Стражитi, • • 
- Изъ Пиринъ • 
- Елтеnе • • 

Байкушевата мура 
с. Райково 
Маурангерфиордъ 
Водопадъ въ Норвеrия 
Бал:х.олменъ · , • • 

- Между марFар-иткит'h 
- Гората Косица . • - • 

и орлитi, 

2'01) 
208 
277 
3'20 
343, 
1.05 
106 
10& 
107 
107 
27s; 
278 
279> 
279' 
280, 
280. 
320• 
34& 
274 
274 
27S. 
275 
27& 
276, 

7(} 
71 
7(} 
2() 
29 
57 

119' 
132 
134 

• • · • 161 
162 

• , 164: 
21S 
24~ 
249' 
252 
255, 
255 
256 
25& 
263 
265, 
261 
268 
196 
818 

- стр. стр. З.:2, 36, 41, 56, 97, 99, 100, 139. 148, 151, 
- 152, 157, 191, 20), 202', 211,214, 2}6, 219-,226, 227, 

234,235, 236., 237,239,257, 259,261.287, 297. 31~ 

- З'иllfНа кр·асота • • · • • · • къмъ 
Колед;~ въ Права Марица 
Буря въ Чамкория • • • · 
Купенитi, въ зимното имъ величие 
Пролtть подъ Пиринт, • • · , • 

- Пролtп, подъ балкана (акв3релъ) 
- Лtто на Белмекенъ 
- Човtкъ и планина 
- Есень въ Балкана 
- Зима-Уа поржси планината 

Пладне подъ Балкан~ 
- Олимпъ 
- Страшното езеро 
- Пловдивъ • • • 

брой 1· 
2 
3-4 
3-4 

„ 5 
6 
'/-8 
7-3 
g 

" 1 () 

стр·. 216 
273 
293 
312 



БЪЛr АРСКИ ТУРИСТЪ 

ОТЪ 1 ЯНУАРИЙ 1938 г. ЗАПОЧВА 
ТРИДЕСЕТ АТ А ГОДИНА НА 

БЪЛГАРСКИ ТУРИСТЪ 
орrанъ на Българския туристически съюзъ 

Елничкото българско списание за ху
дожествени описания и илюстрации 

на бълrарскитi; планини. 

f ОДИШНО: J O КНИЖКИ 
360 страници 
200 СНИМКИ 

10 цвtтни приложения 
Да осмисли отиването ни въ планина
та, да издигне живота ни въ града и 

да представи мощьта на туристката 

ни организация - тази радость ни но

си всtки месецъ ЕЛНА КНИЖКА ОТЬ 
.БЪЛГАРСКИ ТУРИСТЪ" ! Станете му ре
довенъ абонатъ I Запишете поне и още 

единъ Вашъ приятелъ или познатъ ! 

Абонаментъ: 

За членове на Б. Т. С. rодишно 40 лв. 
За нечленове rодншно 100 лв. 
Записвания : при клоноветi; на БТС 
или администрацията на списанието Бъл
гарски туристъ, Царица Иоанна 18- София. 
Редакторъ Ст. Поповъ. Сътрудници всич-

ки съюзни дейци и планинари 

Въ новата годишнина спнсанието ще до
несе нови радостни изненади за читателн

тt си. Присъединете и Вашитt усилия да ro на
правимъ още по-художествено, по-издържано 
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