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ТРИДЕСЕТАТА 

Съ настоящия брой списанието „Бъл
гарски Туристъ" встi'i'iпва IЗЪ своята rри 
деrета годишнина. 

Малко Ci'i'i списанията въ България, 
които въобще Ci'i'i достигнали това .10· 
'!етно дълголtтие, а още по-малко тtз ,i , 
които като органи на нъкоя обществено
културна ,организация, Ci'i'i доживъли вре„ 
мета да поставятъ на челото си тритъ 
r1-шски десят!<'ч. 

И все пакъ, стойностыа на този хь
л·L-rъ животъ, когато се отнася до орга

на на Българския Туристически Съюзъ, 
не се крие въ простото просi'i'iществуване 

презъ тия тридесеть години, а въ бав· 
не.то, но сигурно и достойно, израстване 

отъ скромния вестнтель н:~ едни нъкога 
нови идеи до всеобщо ценеш~я изрази
те.% на призната вече друга житейска 

култура 

Дълото на „Български Туристъ " за
почва тамъ , К1i'iдето личниятъ подвигъ 

r1a AJJeкo с,1 ага вдъхновеното нач,1 _;1.J , 
подето и носено днесъ отъ хи;1яди съ

ратници въ св-hтлината на всеобщата ад
мирация и завършва тамъ, К<Уiдето се из

;шгатъ безбройнитъ паметници на тури
стичесюr стро ежъ, всръдъ които :rичи 
най-свътлия отъ тtхъ: боrат~та и много 
лика туристическа просвъта. 

Въ тъзи тридесеть години „Българ : ·ш 
Туrистъ" 1i звър в н п"'тя , който - както 

Т(>ЗИ на ВС'БКИ туристъ - води ОТ1., • IИ· 
з 1шитъ на тръгването къмъ свtтлитt 
простори на върховетъ и н~щъ който 
свъти символа на всъки личенъ и обще 
ственъ възходъ: нагоре! 

Непрестанно нагоре се въззем аше и 
нашето обично списание: отъ малката , 
бедна туристическа брошура до бога
тото - по техника и мисъль - списа

ние, догонващо крайнитъ възможности 
на сръдата и идеята, на които служ и. 

Неговата въра и неговата мощь бt. 
rолъмата идея за духовното величие на 
човъка всрtдъ в~личавата красота на 
планината, неговиятъ неизчерпаемъ ка

питал~., бъха благороднитъ и чисти уси
,аия на IЗrички негови съратници, в п о:,:е-

11и за неговия преус,1ъхъ. 

Затова днесъ „БъJ1гарски Туристъ" е 
несмътната съ1<сровищница на иде'iтъ , 
които не се умори да ра,пръсква, ,1 на 

вложенитъ усилия, надъ които свъти 
най-възвишеното възмездие, което чо 
въшкото сърдце познава: възмездието 
на доволството отъ изпълнения дългъ. 

И сега , предъ прага на четвъртото :и 
десетилътие „БъJ11 · арски Туристъ" се об
рича да с:1ужи на българския туризъмъ 
съ още по-дълбоката въра въ святостт,та 
на идеята и зове всички къмъ още по

вдъхновено изпълнение на туристическия 

ни дългъ1 Ст. Попсю, 



СЪЮЗЕНЪ 

Новъ съюзенъ клонъ. Централното на
~тоятелство на съюза е. приело съ nрото· 

колъ № 13 отъ 8 декемврий м. r., ново· 
основания съюзенъ 1<лонъ въ с. Бачева, 
Разложко. На новитъ съюзни другари по
желаваме уtnъшна дейность въ noJrитt 
на тъхната Рила. 

Въ с. Бр1;зово - Пловдивско е осно
вана околийска учи'Гелска туристич~ска 
група, която е поискала отъ Ц. Н-во да 
бжде приета за клонъ отъ Съюза. И}rай
ки предвидъ условията за работа Ц. Н · вп 
е: nреnоржчало на групата да с'Гане с ,:- к

цня отъ Пловдивския клонъ. 

Б. Т. С. и Столичната община. 
На 16. XII. м. r. въ цtлия си съставъ, 

ЦеН1ралното настоятелство на Съюза бt 
прието отъ Столичната обшинска управа. 
Председательтъ на Съюза изрази благо
дарностьта на българскитt туристи къмъ 
управата на Столичната община за довt
рието, оказано на Съюза съ възлагането 
му стопанисването на високоплаi-lанс!<ин 

знслонъ Грънчарь!, по ' който поводъ де
корира членоветt на Постоянното при
сжтствие съ съюзни з11ачки за заслуга. 

Отъ името на Общината, отговори сто
.1шчния кметъ r. инж. Ивановъ, който от
ново подчерта, колко високо е ценена 

народополезната дейность на български
тt, туристи и обеща пълното съдействие 
на общинската власть въ всичкитt начи· 
нания на БТС. 

По сжщия поводъ бt вржчено 01ъ 
Централното настоятелство на Съюза •1 
едно кратко изложение до Общината за 
нуждата да се отпусне на Съюза едно 
праздцо общинско мtсто за постройка 
на съюзенъ домъ въ София. 

На 22 ноемврий м. r. съюзниятъ се
кретарь r. Ст. Поповъ посети по покана 
на мtстния клонъ Видинъ, кждето изнесе 
сказка на тема: ,,Общественото значение 
на българския 1уризъмъ". Сказката бt 
посетена много добре и бt само единъ 
изразъ на засилената дейность на клона 

,.Бонония" презъ настоящата година. 

Съюзниятъ календар:ь. ЦентраJ1но го 
настоятелство отпечата и презъ измина

лата година съюзенъ художественъ ка

Jrендаръ за 1938 година. Въпрtки, че ти
ражътъ му бt увеличенъ - 1 ази година 
3.000 срещу 2.000 nрезъ миналата - той 
се изчерпа още по-бързо и вече въ на1 1а
Jюто на м. декемврий, цtJюто издание 
бt напълно изчерпано. Кл,оаоветъ се 
умоляватъ, заради това, да прес:rа ,1 нъ съ 

поржчкитt си, тъй като тt не могатъ 
повече д.-~ б11'1датъ у дов.~еТ!Зорени. 
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животъ 

Изъ хижитъ. Хижитt, ,,Мусала" и .за
слонитt „Заврачица", ,,Мадьовица" и 
,,Грънчарь" на самокавския КJiонъ еж от
ворени презъ цtлата зима непрекжснато 
и еж стопанисвани. Излетницнтt могатъ 
да ги изnолзватъ направо. 

Хижитt „Дамянищ1" и „Бъндерица" на 
Банския ююнъ въ Пиринъ еж сжщо от
ворени и стопанисвани, но за 1tхното 
нзползБнче се иска предварителното 

обаждане на настоятелството на клона r,ъ 
Банско . 

Единенъ режимъ въ съюзнитъ хижи. 

Съгласно решенията на Съюзнага 1 10-

rмврийска конференция и следъ необхо
димитъ приготовления (вж. стр. 331 ,1а 
брой 10-ти отъ м. г., на списанието), Ц. 
Н-во изготви и разпрати за всички хижи 
еднообразни хижни Gилети, които имагъ 
nредъ видъ еднакво опредtленитъ гзк
си за посещение на съюзнитt хижи. Съ 
това се слага началото на единия съю· 

зенъ режимъ за всички хижи и отъ дру

га страна фонда „Хижестройство" се по
ставя на солидни основи. 

Ц. Н-во следи и държи смътка за клu· 
н,1ветъ, които се отклоняватъ отъ rор
нитt решения на конференцията . 

- Членоветt на Цен·тратюто настоя· 
1 елство благодарятъ на всички съюз1111 
клонове нлн членове, които Ci'!i Н}1ал:1 дu· 

брината да се сетятъ и ги поздравятъ за 
Новата година и Коледнитt праздници, 

Ски-влакъ въ Полша. И тази година 
Полскитt държавни жел·взници, съвмtст
но съ Официалното полско пжтнишко 
бюро „Орбисъ", устройватъ презъ ые
сецъ февруарий 1938 година обпко.11-
ка на зимна Полша съ ,1уксозенъ ски
влакъ при маршрутъ КР ЛКОВЪ - 80-
РОХТ А - СЛАВСКО КРИНИЦА -
ЗАКОПАНЕ - ВИСЛА - КРАКОВЪ. 
Сnоменатитt междинни пунктове Cli'i про
чути центрове за зименъ спортъ въ Кар
патитt.. А Краковъ е известенъ историче
ски градъ съ ценни паметници изъ слав

но'Iо минало на Полша. Луксозниятъ ски· 
влакъ се състои отъ спални коли, ваrонъ 

ресторанъ, ваrонъ-дансинrъ и кино, ва

rонъ-баня и ваrонъ за скJ1адъ и псщравка 

на скитt. 
За участие въ обиколката на ски-вла

ка се плаща на :1ице злоти 215., което 
включва nжтнитt, храната и квартира1 а. 
Подробни сведения въ кнцеларията на 
Централата или пъкъ въ 1-во бълг. пжт
ническо бюро „България", а. д., ул. ,,Мо
сковск а" 5, София. тел. 2-76-44 и 2-76-45. 



к л о н:о в ъ 

Плъвенсниятъ нлонъ „Кайлъшна-долина" 
макаръ и даJ1ечъ отъ планината и лишенъ 

отъ подходящи обекти за излети, разви
ва добра излетна дейность. Наст<mте.1-
ството на Сi'i'iЩИЯ, въ желанието си да по

стави на най-преденъ планъ излетитt., 
организира редовно такива и то при уча

стието на по-голъмъ брой дружес r ,3ени 
•~ленове и гости. На 30.Х и I.XI. т. г. се 
състоя излетъ ДО хижа „Мазалатъ" и 
околностьта, посетенъ от1., 26 души, а по
сле се подготвиха го.11t.мит1, излети .'\'::> 
Тетененскин Г~алкан '> къмъ . cpf. ·r.ата нн 
м. декемврий и такъвъ до хижа „Aмl'ia
I-'J'lla" презъ J<оледнитt. праздн111tи. 

На 20.Х/. т. r. клонът·:., устрои въ са· 
лона „Съгласие" свонта традиц;1онна 
хризантемна вечерь, прочута всрt.дъ плt
венското гражданство съ красивата хри

зантем11а украса и 45-минутното непре
кжснато хоро. Вечеринката е била ОТ iIИЧ· 
но посетена отъ отбрано общество и мно-
1 о дружествени членове. Чистиятъ при· 
ходъ отъ сжщага, около 500J 1ева, е по
".lУЖИЛ:, за изплащане стJрч задълженин 

по постройката на гурист:-~ч~скип домъ . 

Дамската секция при клона, макаръ н 
при едногодишно Сii'iщестзуване, е заре

гистрирала добра дейность. Съ сръдства
та получавани отъ изнасянето на дневнн 

н вечерни забави, сжщата обзавежда дам
ската спалня при дома и въ едно близко 
бi'i'iдеще, тя ще бжде напълн'J обзаведе· 
на съ пружинени легла и подходяща ме

белировка. Усилено се подготвя още отъ 
rera, изнасянето на редица забави ттрезъ 
зимния сезонъ. 

Видинсниятъ нлонъ „Бонония" на 
31.XII. 1937 год., е изнесълъ свонrа ново
годишна вечерь' . Вечеринката е била от• 
крита съ прив~тствена речь отъ предсе• 

дателя на клона г. · д-ръ Петровъ. Тури· 
стътъ Мойсей Сжбевъ е изпълнилъ мно
жество специални новогодишни пожела

ния и туристичес1<:1 декламации и хумо

рески. Въ 12 часа присi'i'iтствуващ,пt C11'i 
били поздравени съ новата година отъ 
к~•етн на rрада д-ръ оончевъ и др. 0 .(111· 
циалнн JIИЦа. При ттрепълненъ салонъ и 
отлично настроение, веч~ринката е завър

шила призори. 

К.1онът1-. "'"нрави ~ силени пр:1rот·)вл·с· 
ния за изнасяне традиционния зслснп 

6алъ на 29 януарий 1 r 

Ямболскиятъ клонъ „Кабиле" презъ 
тази година разви една сравнително до

бра излетна дейность. Реализирана Ci'i'i 6 
f' дюдневни, 5 двудневни и единъ много· 
_:tпевенъ излети, 110сетени отъ 1_67 души. 

животъ 

отъ които 103 MNiЖe и 64 жени. Най-мно
го излети еж предприе·ти въ Сл,шенскин 
балканъ. Изминати еж 1287 клм. пi'i'iть. 
отъ които 970 клм. съ превозни срtдства 
и 317 клм. пеш~. Записани CNi 8 нови 
члена. 

Отъ името на двата клона оть Б. Т. С. 
и Ю. Т. С. г. проф. Петковъ изнесе една 
сказка нз тема: ,,Опазване на българска, 
та природа". Сказката бt добре посетена. 

Клонътъ отъ гр. Банско съобщава, че 
на 3 декемврий м. r., поради неочаква
ното затопляне на времето, необичайно 
за това време, се е сринала една лав,1на 

и е затрупала единъ отъ работницит в 
на клона, който е работtv1ъ на хижа 
,,Бъндерица". 
Следъ нtколко дни на 4 клм. отъ гра

да и само на 100 м. отъ електрическата 
централа се е срутилъ баира къмъ р. Де
мнница, като е завлtкълъ rолъмо про
странство млада засадена гора. Човъшки 
жертви нъма. 

Варненскиятъ · нлонъ „Девненски из
вори" въ извънредното си общо годи u 10 

събрание, състонло се на 26 ноемврий 
1937 година е избралъ ново насrояг..:л· 
ство въ съставъ: 

Председатель Асенъ Петровъ; под
председатель ищк. Ст. Гецовъ, секретарь 
К. Траяновъ и домакинъ Тодоръ Дон
чевъ; съветници: Любенъ Бъчваровь и 
Мйхаилъ Тодоровъ. 

Тополовградскиятъ нлонъ „Орлови 
скали" проявява усилена излетна ,1.ей
ность. Всtка недt.ля презъ · есеньта 11 

зимата се устройватъ еднодневни и дву 
дневни излети до Сакаръ планина, мана· 
стира Св. Троица, Калето и пр, коиrо 
се посещаватъ отъ много излетници. 

По почиьъ на клона „Родопи" въ Ха.р
шшлий е избранъ общограждански ко
митетъ за издаване брошура на града 
въ стопанско, културно, историческо и 

11риродокрасно отношение, която ще бф· 
де богато илюстрирана. 

Чирпансниятъ нлонъ „Меричлерски йЗ· 
воръ" презъ настоящата година е при
вършилъ построяването на рtчнитt. пла
вателни басеини. Ci'i'iщo така засадени 
Ci'i'i отъ клона 10.000 дръвчета и е запазе
на отъ опустошаване 100 декара гора. 

Новиятъ номеръ на окр?i'iжното за 
111\'iтуване съ · намаление по 6. Д. Ж. 
презъ 1938 година е 111. 21-3S о,·ъ 22. 1. 
1938 година. 
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ЗЛАТА УЧАСТЬ НА „лотъ· и БЪЛГАРСКИТЪ ТУРИСТИ 

На :24 ноемврий т. г., работници въ 
! lирина донася1ъ вестыа въ Св. Врачъ, 
че ниско въ гората летtлъ аеропланъ, 
който следъ два последователни тресъ
ци спрtлъ да се чува. Не следъ много, 
радиото предава. че се изказва опасения 

за пжтническиятъ полски самолетъ, кой

то на пжть за София съ трима души еки
пажъ и 1рима пжтника не е пристигна.111-, 

навреме на аеропристанището . 

Мъгли и бури еж горе въ Пирина. Де
сеть дена вихрушки въ страшна полуда 

виятъ юдени танци, превиватъ се, изчез

ватъ, за да се явятъ нови и бtснtятъ съ 
още по-страшна сила въ пустоша на пи

рински1t висини. 
И тежко и горко на оня, който се 

опита на халата страшна да излtзе! Сту

дове ще го пронижатъ, звtрове ще го 
разкжсатъ, но читавъ не ще се върне. 

Нека се знае, че това, което се пtе „Лtте 
си Пиринъ хубава, но зиме .11ю1а и страш
на", не е пtсень, а действителность. 

За насъ, Св. Врачкитt туристи, при 
тия бури и мъгли, сждбата на пжтницитt 
и самолета бt известна - трагична! А 

може би има и i..ti;oй живъ, който протя
га братска ржка за помощь. Помощь -
горе въ Пирина - въ студове „люти и 
страшни". 

4 

Пръвъ замиt1а най-rол-t,миятъ турист ,, 
11 нознавачъ на Пирина 2-а с. Цебрене. 
Коста п. Тодоровъ, 01ъ кждето орrани
с;ира селяш, и посрtдъ нощь заминаватъ 
за предпоJiагаемото мtсто. Следъ едно
дневно търсене, ка,пнали отъ студъ и 

умора, съобщаватъ. че трtбва голtма 
екипировка и издръжливость. 

На другия день, заминава нова гр~ па 
турис1и. Времето е ма,1ко по-благоприят
но. Въ хижа Попина-Лжка се разпредъ
J!ЯТЪ на групи. Въ една отъ тtхъ влизатъ 
двамата наши турис1 и - Коча Хр. Кръ · 
стевъ и Стойко ХР. Стояновъ и волон
тиера Вениаминъ Миневъ: Сл,едъ повече 
отъ 5-6 часа пжтуване, горе край Моз
rовишкитt височини, ето че се съзира ед
ното крило на самолета. Той е вече 0·1 -

критъ. Картината е потресающа. Желtз
ни части на самолета, едно крило на сж

щия значително запазено, разкжсани чо

вtшки тtла, разхвърляни въ безпоря
дъкъ книжа и документи и карта дама

пика върху тtлото на пилота, обърната 
къмъ изтокъ. 

Лобно мtсто, на което първи сне шап· 
ка бълrарскиятъ туристъ и отдаде по
чить на онtзи, които бtха очаквани нн 
аеропристанището, и, коит{) никога не ще 

01идатъ тамъ! 



ВЕСТИ ИЗЪ 1ЧУЖБИНА 

Секцията „Австрия" въ Вие:fа, ;сно
вателката на Германо-Австрийскt1я Ал· 
пийски Съюзъ, презъ м. ноемврий М\. r. 
отпразднува своята 75-та годишнина, по 
който случай всички алпийски списани,1 
и посветиха статии и изразиха своит·в 
приветствия. 

Второто изкачване на Синиолху въ 
Сикимскитъ Хималаи се е отдало на rep· 
манската експедиция, състояща се uтъ 

Гробъ, Пайдаръ и Шмадереръ. Луд:Jю·ъ 
Шмадереръ, единъ друrарь на заrи -~а
лия подъ Нанrа-Парбатъ Адолфъ Гьоr. 
неръ, е изкачилъ върха точно една го· 

дина следъ изкачването му отъ Гьотнеръ. 

Участникътъ на новата английска ек
спедиция за Еверестъ, Франкъ Смитъ, е 
привършилъ презъ изтеклото лъто свои· 
тъ последни опитни изкачвания въ Хи
малаитъ, при които е записалъ като свой 
активъ нъколко шестхилядници, :v~ежду 
които е внсокиятъ 6830 м. Нилrири и ви
сокиятъ 7270 м. върхъ Мана Пикъ. Ек
спедицията на анrличанитъ за Еверестъ 
1938 r. вече е привършила своитt, приrо· 
товления и въ началото на м. мартъ чле· 

новетъ и ще потеrлятъ за Индия. Водачъ 
на експедицията ще бi'i'iдe Х. Тилманъ. 

Английскитъ планинарски сръди очак
ватъ отъ тази експедиция крайния ус· 
nъхъ. 

Първа1а чисто австрийска хималайска 
експедиция, състопща се отъ известнитъ 
австрийски алпинисти д-ръ Вал те Р ъ 
Фрауенбергеръ, Фердлъ Кробатъ, инж. 
Ферд. Перинrеръ подъ водачеството на 
nроф. Р. Шварцгруберъ ще се отправи 
презъ предстопщата пролъть за планини
тъ около изворитъ на Ганrъ - групата 
Гарвалъ въ Хима,1аитъ. Въ противовесъ 
1~а англичанитъ, които се занимаваrъ съ 
източната часть на тази група, въ коя

то досега съ изкачването на върховетъ 
Тризулъ, Каметъ и Нанда Деви, тъ c1il за -
1шсали най-хубавитt, свои хнмалайски ус
nъхи, австрийцитъ се отправятъ къмъ 
западната часть на групата, досега посе

тена само отъ една шот.:1андска експеди

ции . 

Въ Торино е била открита въ втора·1J 
половина на из-миналия се :11есец ь де

кемврий Първата Италианска Национал
на П,1ннннарска изложба, обхващilща 
нсичкитt, области на· човъшката дейность 
въ връзка съ планин,ата. ИтаJ1ианскиятъ 
Алпийски Клубъ е взелъ участие съ мо
дели на хижи, публикации, санитарна ор· 
ганизация, задгранични експедиции, фо
тографии въ планинит'I:, и пр. 

ЧисJJото на хижнитъ посе·rители въ хи
житt, на Германо-Австрийския Алпийски 
С:ъюзъ презъ 1936 r. - за когато е при
ю1ючена официална статистика - въз
лиза на 943,000 души срещу 827,000 з1 
предната 1935 r. Тъй като броятъ на об· 
хuruщанитъ отъ статистиката хижи е 600 
сръдното число на посетителитt, за .всъ· 
ка хижа l!админава 1500, като разблра Ct' 

има хижи, близки до rолъмитъ град•Jвс. 
въ чиято область посетителитъ възли· 
затъ на 109.000 (групата Ветерщайнъ), а 
въ замъна на това въ всичкитв хижи въ 
групата rизерфернеръ хижнитt. посети
тели Ci'i'i били всичко 401. 

Радиото въ служба на алпинизма.. 
Италианскиятъ Алпийски Клубъ е напра
вилъ едно въведение въ нъколко х,1жн, 
като е инсталиралъ радио-предаватели, 

които еж причислени къмъ съседнИТ'Б 
голъми предаватели. Така хижата Вик
торъ Емануелъ въ Парадизо е присъе
динена къмъ предавателя въ Понтъ, хи 
жата Пршщъ Пиемонтъ на Магерхорн ь 
къмъ предавателя въ Брьой, туринската 
хижа на Монбланъ къмъ предавателя въ 
Курмайоръ и хижата Гнифети на Монте
роза къмъ предавателя нъ Гресоней. Зна
чението на това нововъведение още не 

може да се схване напълно. Отъ него 
ще спечели особено алпийската спасll
телна служба. Високи хижи, до които не 
достига теJiефонниятъ кабеJiъ, могатъ nu 
този начинъ при нещастие да аларми· 

ратъ веднага близкия долиненъ предава
тель и чрезъ него да поискатъ бърза по
мощь. Етернитt вълни ще могатъ да спа
сятъ твърде мно1·0 планинари, особено 
презъ зимата, ко_гато заплашващитъ Jia· 

вини не позволяватъ прибн1жаването 11,1 

доброволни планинари. 

Ултра-виолетово10 об:1жчване презъ 
зимата расте до 300% спръмо лътното 
въ града -- това е заключението отъ на

блюденията, които физико-метеорологич · 
ната наблюдателница въ Давосъ е пр1:
вършила. Съ това се обяснява голъмото 
значение на зимното посеще_ние въ пла

нинитъ. 

Съобщение на редакцията 

Начиная отъ идущия брой въ тази 
1,олона на съюзното списание редовнс, 

,це се помъстватъ съобщения изъ бю.пс
тина за печата на международния съ

юзъ на алпинисткитъ сдружения. Този 
бюлетинъ ще излиза месечно и всtки ин
ТЕ-ресуващъ се може да го получи отъ 

постоянното бюро на съюза въ Женева 
" срещу 0.50 шв. франка. 



.. 
НАШ И покоиници 

t КИРИЛЪ АВР АМОВЪ 
Въ т;v;жна есень още един" обрулевъ 

ю1стъ _ На 31 октомврий 1937 годиня , 
въ 3 часа сутриньта отъ люти рани нз
ц:1.,хна нашин СКi!'iПЪ другарь-туристъ и 

сtкретарь на Шуменския к,1онъ ,Висока 
поляна" отъ Българския туркстич~ски 
СL, ЮЗЪ 

l{ирИJ,ъ Аврамовъ 

Не е рзмама! Единъ безri:одобенъ зло
дей, комуто бъхме сторюш добро да бi>I:· 
де пръвъ ваемзтель на туристическата 

хижа на Шум. клонъ, AJI. Минчевъ, таилъ 
повече отъ 2 години свое'ГЬ злопамят
ство, за·това, че бъ уволненъ и отстра
ненъ по Сil'iдебенъ редъ з,~ нарушею1е 
морала въ хижата и въ защи_та престижа 

на чистото и свято име на _туризма, про

стреля 1въ засада сърдцето на туристи

ческата организация и дейность пъ Wy
~1c111,'. Замисления·тъ пъкленъ плзнъ и за
ы~ахи за звtрското отмсr1щение надъ цъ
сrото КJrоново настоятелство, започ:1а отъ 

1шй-кратки:я и най-веш<одушния, най
свидната жертва на шумен'скитъ турисm . 
Така падна на 29 октомврий 18½ часз , 
предъ прага на собствения му домъ, ск:У. 
пип другарь, човtка-труженикъ, който 
с,тъ самото основаване на дружеството 

ни и до сега цъли 15 гdдини, раб ,)ти 
всеотдайно за родния туризъмъ, съ 
единъ не11:цминатъ възторrъ и вtра въ 
доброто, хубавото и въ,вншеното. 

Кирнлъ Аврамовъ бt единъ дос·то~:1ъ 
гражданинъ и ·войнъ, единъ честенъ слу
житель, младъ и надежденъ обществе· 
никъ, прекрзсснъ синъ, любящъ съпругъ 
и неженъ баща. Той си отми.i~а, ненарад· 
в~шъ се на живота и на резултатитt отъ 
упорития си трудъ. Оцелtлъ презъ в,JЙ· 
ната, изъ огнения адъ подъ кота 1 О!Ю 
и болеститt на тежкото заложничество, 
той се отдаде на честна обществена 
с.1ужба като контрольоръ на . Шуменска· 
та община, секретарь на д-вото на зап. 
офицr.;,н и др. орг;~ннзации, и стане ду-

шата на туристическо·то дружес:rво. 

Единъ отъ крайсr1гълнитъ . ка_мънн, 
сдинъ отъ стълбоветt на туризма въ Шу
менъ, бt въ единъ злочестъ миrъ на
силствено съборенъ, като послед1-10 тър
жt.ст,,ю на още останалото необлагоро
дено н необуздано диво въ човtшкJта 
душа·, · 

Но не е ли това още неотм·вн~тна 
r;,r;дба въ нашия общественъ животъ и 
нрави, която води по единъ кръстосанъ 

Пil'iTb? Не е JIИ псr1тьтъ на честна н доб
лестна обществена служба, Пil'iTь к ьмъ 
Голг-ота? Нали така нъкога изъ засада . 
подли убийци орждия на тъмното въ чо· 
въшката душа, враговетъ на _ доброто, ис
тината и хубавото, повалиха основател~ 
и родоначалника на родния туризъ'\IЪ , 

честния общественкъ, щ а с т л и в е ц а 
Алеко) 

И сега, когато природата, която той 
тъй обичаше, се гизди съ последния си 
.\шогоцвtтенъ есененъ накитъ, когато 
тсr1жно капятъ листата и плаче небето, а 
зловещия кръсъкъ на отлнтащнтt къмъ 
слънчеви убtжища птици раздира забу
лената въ тъма нощь, като горещи съл

зи прелнватъ въ сърдцата на неговитt 
другари туристи сксr1пн спомени, които 

оплакватъ тежката загуба. Но азъ съл
зитt на тази скръбь, вмъсто униние, 
възкръсва съзнанието, че още много 

тъмно, робско, необуздано и необлагоро
дено има въ човtшката душа и наши ,,t, 
нрави и буди желание да се работи ОЩt> 
ло-предано и всеотдайно въ благодарно , 
то поле на туризма, който води къмъ 
възвисява.не и облагородяване на човъш
кия духъ. 

Така жертвата на Кирилъ Аврамов'l. 
издига нетлененъ паметникъ въ душитt 
ни и издига нова хоругва въ туристич-::

скто ни дtло. 
Да пребжде свtтлнятъ споменъ за не

го въ вtчния зракъ на родннтt планини 
Шум. клонъ „Висока поляна" 

На клоноветt, които и до днесъ не C!i'i съобщили точния · брой на абонатитъ 
си за новата годишнина на списанието, настоящия брой се изпраща споредъ 
цифрата на миналогодишнитt им1;, абJнати. 

УмоJrяватъ се т-взн клонове най ·к- сно до 28. II . 1938 rодИна, да съобщатъ 
въ редакцията окончателниS'{ брой на абонатнгв си н евентуално поискатъ до
с1ъл11ителни или повърнатъ излншнит·J,, книжки. 

Следъ тази дата р·едакцията не ще взема подъ внимание никакви закъс
нtли рекламации . 



t АНДРЕй ЖИВКОВЪ 
На 9 септемврий т. -с на скаJJистия 

~1орски брtrь при rpl. Ахтополъ, мореТt, 
отне нашия сю1шъ и много об;;~чэ~-1ъ 
приятель Андрей Живковъ (Дживъ), от
личенъ планинаръ и членъ на Соф. к,1. 
,,Ал. Константиновъ". 

Андрей Живковъ е роденъ и израс-,,лъ 
въ София, Kli'iдeтo завърши Юридическиn 
факултетъ и принадлежеше къмъ оня видъ 
страстни поклонници на планината, които 

безшумно, но неизмtнно бродъха И3Ъ 
нейнитt. добри, възторгваха се отъ ней· 
ната красота и умt.еха да изживt.вагъ 
най-спонтанно всъки свой планински из
детъ и да заразяватъ свойтt, близки 
приятели съ своята nреданность къ.11ъ 

прекр~ения планински свътъ. 
Андрей Живковъ още отъ ран!-IИ 1·0· 

дини обичаше ПJ1аниаата, обичаше н без· 
заве·тно. Всъки недъленъ и nраздю,чен ь 
день, а презъ лътнитъ ваканции по цt,т1 
седмици той обию:~яше Витоша. С·r . -П 1а
аина, Рила, Пиринъ. Младъ, хубав ь. 
строенъ, съ изваяно тъло на атлеть, при 
('.1ыще и дъждъ, въ буря и мъгла, при 
радости и незгоди въ планината, той 
бъше най-принтния, най-веселия, най-:wи
.'!ИЯ друrарь. Непрестанното му общу:За· 
не съ планината бъше закалиJ10, както не-
1 ·с,вото нзлli'iчващо здраве тъло, тъй и не
говия духъ и неговото сърдце. Андр~й 
Живковъ бt, f\Реизпълненъ съ добрJТа, 
съ човъчность, съ силно чувство 31 дру
гарство ч за дългъ. Той имаше ръдко 
красива и чиста душа, защото той я<:1 · 
въеше съ великигв откровения на м 1й
ката природа. 

Но безъ да вървамъ въ предопр .~дt,-
1111ето на Сli'iдбата, действтелно се слу
чи нъщо непонятно и трагично - нега· 
ш:.та с""дба? Той броди смъJ10 изъ пла
нинскитt, дебри и усои, изкачва величе
ственитt, върхове надъ тъхнитt, пропа
сти . . . и уцелъ. И тамъ на слънчеэия 
морски бръrъ, любувайки се на необнт
ната морска ширъ, една случайна въ.1на 
- - да ro грабне и следъ нъколко минути 
да го върне отново на пъсъка бездиха 
ненъ трупъ . Жестока Cli'iдбa! 

Ние неговитъ приятели отъ града и 
f!ланината ще се примиримъ, защото 

тръбва и ще запазимъ спомена за човъка 
и приятеля Андрей Живковъ цълъ жи
вотъ. 

Миръ на духътъ му! 
Надя Божков.а 

t СТЕФАНЪ Н. ШИШI<ОВЪ 
Въ края на м . декемврий м. r. CKJIOШi 

с,чи въ Пловдивъ почетния съюз~нъ 
членъ, виденъ туристически деятель и 

отлнченъ познавачъ на Родопитъ, Сте
фанъ Н. Шишковъ. 

Между т~·rтстическит·I, :, ейци той се 

11ол3уваше съ най-го.тЬ !,111 с11ш1аг.1·1 11 
ъсичкн адмирираха неговата всестрашы 

штературна и обществена дейность, 1н1а
ша за предна цель изуч11ване и опо.з-1·J· 

n211e на Родопитt, въ rеоrрафскс-ис ГO!J•I· 
ческо, етнографско, стопанско II ту ,J:1стr1-
,1еско отношение. Неговит·t, трудове, ре
зултятъ на широки познания върху Ро
допитъ, изпъстрен11 съ сказс1ния и ле
генди, се четатъ съ живъ интересъ, и 

въ нашата срt.да Clfi били винаr11 по· 
тикъ за тt.хното посещение и по-близ
кото Иl'~!Ъ изучаване 

По време на чествуване неrо!нrа 70-
годишни·на и полувt.ковна културна дей-
1юсть презъ м. юний 1936 r . той им2 в1, з· 
можность да види и чуе сърдечното 

признание на неговнтt, засJ1уrи отъ съj)с'· 

допчани и представители 11а култур '-!И 

орrан11зации у насъ. 

Неговата скромность се прояви 11 по 
време на юбилея му. 

Направенитъ му парични дарения гой 
остави за единъ фондъ, отъ лихвитъ на 
който да се издаватъ на чужди ез:щн 
1·ру дове за Родопитt, и Бъломорнсто. 

Българскиятъ Туристически Съю.зъ 
скърби заедно съ близкитъ и почита гс
Jштъ му, за 11реж~евремею1ата му кон-
'l!!на. д~оъ Б. К. 

Туристическото дружество „Калоачовъ 
Връхъ" Пловдивъ, съ дълбока скръбь 
известява за незамънн~rата загуба, която 
претърпt, съ смъртьта но. неговия поче
тенъ членъ и единъ отъ основателитt, му 
Стефанъ Н. Шишковъ, който поч;~на на 
26 декемврий въ Пловдивъ. Покойн ,1ятъ 
съ перо и дъ.'lа допринесе много за на 
саждане -обичь къмъ ро,щитъ красоти. 

Миръ на праха му! 

Нашиятъ скжпъ другарь и досг J~нъ 
синъ на бъJirарската земи, Ас1гслъ Хр . 
ТRхтаджиевъ, 31 годише11ъ, преждевре
менно ни напусти.~ за винаги. Не бъше 
отдавна, когато той, заедно съ насъ, брп
дъше нзъ дебритt на стария Балк.~нъ и 
творъше свътлQ'Го дъло !ia българския 
туризъмъ съ неизч~рпаема енергия, м 1а-

4е11чески жарь и предана ,1юбовь - ка
чества прнсli'iщи само на негавия възвн

шенъ духъ, весеJiъ нравъ и всеотдайно 
сърдцеl. 

И днесъ, когато той си отхожда, заед· 
но съ насъ Ti'l'iЖИ цъла туристичес!<а БъJI· 
г~рия, а Балканътъ спуща т-ъ~1ю1 :,,шеси 
-- мъгли, за да скжта въ сво>1тt. девствtнн 
н~дра спомена за своя възторженъ по

клонннкъ и мощното „ехо", съ което той 
приживъ ежечасно приветствуваше ·лъ 
неrовитъ снъжни върхове величието, 

красотата и необятностьта на родния 
просторъ. 

От~:, карловскитъ туристи. 
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КНИЖНИНА 

„Родопит1," като селищна обласrь и 
планинска система, отъ Павелъ Делира
девъ, бу/1. Дондуковъ, 79, София, цена 
40 лева. 

Пзвелъ Делирадевъ се явяi3а голъмъ 
художникъ на перото и пламененъ и:Jсле

дователь на българскитъ плачисiи, които 
въ редица популярни. историко-геоrрафи

чески очерци гой ги представя аредъ об
ществото, съ оная тъхна чаровность. 
която е схв11ната 'Само отъ поета и носи
теJrя на изкуството. Павелъ Де.лирздевъ 
се явява и голъмъ разказвачъ и човъкъ 
rъ мжка · оставя неговото четиво или ком

панията му. Относящъ се съ гол·!н1а се
р,юзность и вземайки отгоре си голъма
та отговорность върху изследвания нр~д

метъ, голъмиятъ планинарь се рови до 
неимовtрность въ всички основания, де
генди и теория , за да даде истинската 

картюsа Вървейки ржка за ржка съ нау
ката, той даде освът лени я на множество 
rрtшки, които бtха получили официал
ность въ географската ни наука и rн 
изправи. 

Въпросигв за името на системата пла-
11ию1, разположени между Марица и Ме
ста, да,JJи да бжде „Родопа" или „Родо 
пи", както за тtхния дtлежъ и гtхната 
rрашща съ Рила пла11ини, Cli'i разгледани 
rъ голъма обективность, осмислени гео
графски rr народностно и даден:1тt отъ 
Делнрадева отговори се явяватъ най
точнитъ, които се въз!'Iриематъ и отъ 
МJfадата ни географска H:JYI(a Б·.,лгария 
иоже само да се гордtе съ такива като 
1:ero хора! 

Предлагания и сто р и к о-географсш 
очеркъ за Родопитt е само пърз1та 
1 1асть отъ ЦЪJ!ОСТНОТО изс.ледване отъ 
автора на Родоnитъ и сега тt се рзз
г леждатъ само като селищна обдасть 
н планинска система. Много видни име
на на наши и чужди ,, чени Cli'i свър

зани съ изследваният; на · Родоnитt, 
обаче, по с л едни т ъ сж така много· 
,'!ИКИ, че тъхния цtлостенъ обра3 ь до се-
1·а още стои неоткритъ. ,,Сн вжнитt 11.1а-
1rини на тр~китt" - възпtти още отъ 
Омира очакватъ благодатната раб.Jта на 
бъ:1гарскитt уч е ни. Tt даватъ оригинални 
xv дожествени образи, описс1. ни отъ на
родния ни поетъ Иванъ Вазовъ, Антонъ 
Сrрашимировъ, Страшимиръ Кринчевъ и 
др. художници на перото и четr(ата, и от

криватъ великатз връзка между плJни-

1:ата и насе.лението. Родопитъ Cli'i цар· 
ството на ~штнческия пtвецъ Орфей 
nлицетворение на вълшебната сила на 
~,vзчката и поезията. 

· Съ книгата си :;втора съ възбуда и 
огорче f,И t' се противопоставя на без-
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смисленото и свободно измънение на се
лищнитъ и планински имена, кои го еж 
извори за изучава!-!е историята и етно

графията на дадена с,рана съ нейнитъ 
живи и изчезнали народи. Родопитi; ка
то планинска система еж се схващали 

още отъ родоначалника на научната rео

rрафия и ас1рономия, Клавдий Птоломtя 
проснати между Хебросъ (Марица), Не
стосъ (Места) и Егейското крайбръжие. 
Въ т-взи и сега приети граници Павелъ 
Делирадевъ раздъля Родопитъ на Запад
ни, Северо-източни и Юго-източни Ро
допи, чиито планински вериги подробно 
описва въ трудътъ си. Книга1а „Родопи
тъ" е брой отъ „Туристическшrа библио
тека", основана и редактирана отъ Па
пелъ Делирадевъ, отъ която до сега с/1'\ 
излtзли географски очерци за Витоша, 
Осогово и Рила. Ние може да се гор
дtемъ съ 1-ъзи отлични книги на Дели
радева, понеже много по-богати и на
преднали народи още н·вматъ за тъхни
тt ш1анини такива популярни географ
ско-исторически очерци, които имать 

огромно г.начение за изучване на -Jте

чествознанието. Българскиятъ туристъ е 
сжщо rордъ и благодаренъ, че тtзи бо
гати книги сж отличенъ събеседникъ и 
водачъ при изучаването на нашата кра· 

сива и величествена природа, ко11то е от

коита книга на наука'rа, изпъстрен;:~ съ 

м·ножестно сърдечность , велики дъла и 
великолепни .,еген.ии. 

Д-ръ Гюлемеrовъ 

Календаръ 1938 година нr, Държавната 
печатница. По една на 1ож11 J1з се вече и 
радостно посрещната традиция Държ_ пе
чатница издаде и презъ настоящата го

дина своя художественъ календаръ. 

Неговата задача опредъля и неговия 
вид1-,: посве.тi'нъ да представи въ чужб!1-
на красотитъ на България, а на самитъ 
българи да напомва всъки ден'> зс> тtхъ 
календарътъ е ограниченъ до избираНt, 
само между пейсажf'ата жив1;пись и фо
тографното изкуство. И като се ю.1а 
предъ видъ колко ~1алъкъ е избора У 
насъ въ т-взи направления, трtбва да с<.: 
признае, че подбора на сюжетитt е из
вършенъ ~1ного съвrстно и внимателно 

Остана•юто е въпросъ на техника, а 
не ще съмнение , самата Държ. печатница 
и~1а най-добритъ условия за нея, така че 
::а календаря може да се кажатъ самс, 

хvбави думи. 

Препор;,;,;.чваме го, прочее, съ 
нието чрезъ по-голъмъ тиражъ 
!!'1· .юст„шепъ за пове 1 rе ср'l; .'!и. 

поже:1а

да бNiде 
Ст. П 





Пиринъ планина 
От1, Г. Ст. ГеоргиевfJ 

БезразJшчието, съ което се отнасяме 

къмъ културнитt и природнитi, ценности 

на собствена'Га ни страна, отдавна е ста

нало прословута българска черта. Гдето 

и да е вината за това, животътъ всi,ки

диевно ни убеждава, че българската ин· 

телигенция, въ своята маса, непознава 

родна1а си земя и нейното мина\Ло. Ала 

още по-тжжното е, че тази интелигенция 

и днесъ не проявява добра воля за по

подробното и по-дълбокото проучване на 

своята страна. 

Това отрицателно отношение, отъ гле

дищеtо на значителниn -пълноценни ка
чества, с,ъ които иначе е надаренъ бъл

гарския дУХЪ, е необяснимо, особено 

с.ледъ като се знае, че племето ни отко

ле оби11ава срi,дището на полуострова, 

който 01ъ столi,тия е прицелна точка на 

разни външни домогвания. Чудно е тога

ва, какъ, подъ натиска на неизбi,жния 

нагонъ за самосъхранението и подъ влия

нието на по-високата ни култура отъ 

по-ново време, nзи своеобразни геопо

литични условия не еж развили още у 

насъ, както у другитi, народи, по-будна 

ревнИ'Iелность поне къмъ природниn 

ценности на земята ни ... 

Справедливиятъ и умi,стенъ укоръ: ,,И 

ние въ тебе, майко, ще измремъ чужден

ци" .не е само случайно патетично на

строение на народния пое'fъ преди повече 

отъ ПОЛОВИI-\Ъ вi,къ. Въ тi,зи думи звучи 

кротко10 огорчение на поета .отъ една 

тогавашна действителноС'IЪ, която за жа· 

лость и днесъ се наблюдава въ нашия об

щественъ животъ и даже въ по-го.11tмъ 

размtръ. Нима не е осждително и сега, 

следъ полув-tковенъ не.111·ресrrаненъ кУл

туреиъ напредъкъ, да знаеuiъ само по 

ние цi;ли области и бележити мi;ста отъ 

своята малка родина, безъ да имашъ нf,

:хак.ва предста,ва за тi;хната многостран

на стопанс~а, културна, историческа или 

естетическа значимость? ..• 

L 
Пиринъ п.mанина е такава голtма, но 

за жалос1ь почти непозната народна цен

ность. 

Отдалечена отъ линията на голi,митi, 
международни пжтища, които нtкога _ cJ'i\ 
прtкосвали нашето отечество, тази пла

нина столttия подъ редъ е била покрита 

съ тайствеиото було на неизвестностьта, 

както за учения свtтъ, 11ака и за по-голi,

мата часть оtъ българския народъ. Име

то й почва да се среща по-често едвамъ 

отъ времето .на македонски'Гt револю

ционни борби, въ които тя взе героично 
участие. Следъ включването й въ пpeдt

JIИTt на царството (1912 г.) тя вече по

често привлича погледитt на учени люде 

у насъ и въ чужбина, а особено на раз

паJ11еиитt планинарски срtди. 

Диешниятъ интересъ къмъ тоя усамо-

1 енъ планински великанъ е изключите;~но 

туристиченъ. Освенъ мtстни1t овчари, 

които лtте бродятъ съ стадата си по не

говитt първично диви теменни части, ед

ничкитt други посетwrели на високия Пи

ринъ еж комай само туристиn и любите

литt на внушителната високопланинска 

природа. Сжщиn еж и ревностнитt раз

пространители на нейното име и на :-~ей

Rата омайна красота, която подмамва съ 

чаровната си съблазънь. Но за жал•J.:ть, 

броятъ и на тtзи нейни вдъхновени по

клонници далечъ още Jie достига онова, 

коеrо може да се очаква отъ широко 

развилото се напоследъкъ българско ту

РИl тическо движение. Безспорно е, че 

тукъ влияятъ и причини отъ вторичс11ъ 

редъ (скжпъ превозъ, общи финансови 

затруднения и пр.), конто отекчаватъ по

,JJожснието по д.руги пжтища ... 

Макаръ геоморфол-ожки Пиринъ п.1а

ннна да е най-изящната творба на ааша

та високопланинска скулптура, нейното 

изключително мtстоположение и е отре

д~ло злат~ участь да изживt.ва трагедия

та на обществено непризнатия п ъ р в е-



нецъ, който остава забравенъ, или недо

статъчно оцененъ, въ собствената си 

страна. Истината е, че нейниятъ величе• 

ственъ образъ бавно ще изпълва быr

гарското сърдце и единъ день ще из

растне въ него съ пълния блtсъкъ на 

своята сурова хаотична стихия, но rце 

тръбва доста време докато тя догони из

ве:стностьта и симпатиитt, на които Ct' 

радватъ Рила, Стара планина и Родопа. 

Нейното пъкr, планинарско значение ще 

се утвърдява успоредно съ напредъка и 

закрепването на самото планинарско дви

жение у насъ, което, по всичко личи, 

въ бii'iдеще само ще я наложи на бълr зр

ското обществено съзнание. 

Географскоl'о значение на Пиринъ 

планина не зависи само отъ физическиr·в 

и размtри. Тя, както и Рила, по ВИС)L[И· 

н,, не достига даже обикновенитt, трихи

лядници на европейския континентъ. Но 

за насъ, българитt, тtзи две планини 

иматъ предимно вii'iтрешно значение -
като с1r,ществени елементи на родната ни 

земя, свързани исторически било съ t"рt

дищата, въ които презъ тъмното робство 

е осганалъ да тлtе още повишенъ р,~ли

rиозенъ и културенъ животъ, било съ 

епичнитt, борби на племето ни и изэънъ 

това, въ кржга на Балканския по;rу

островъ като географско понятие, ;-~:ето 

тt наистина заематъ по височина първо

то и третото мtста (Мусала-2925 м ; 
Митика-Олимпъ-2918; Елъ-тепе 2915м.). 

Пиринъ растила влиянието си надъ 

всички съседни области. Макаръ часть 

о·rъ разклоненията му (Али Ботушъ, 

Еозъ-дагъ и др.), да се спускатъ на юrъ 

и задъ гръцко-българската граница, ,;.;е 

то ое развиватъ въ по-.низки планини, 

влиянието му въ по-голъмата си часть 

си остава пакъ чисто вжтрешно, защото 

засtга области, които се включватъ ви

ц-J,,,710 въ предtлитt на днешната ни дър

жава. Климатичнитt, му влияния сжщо не 

прекрачватъ тtзи граници, макаръ да за

сtгатъ много оградни области. 

Антропогеоrрафското отражение на 

Пирина върху съседнитt. . области е твър- , 

де чувствителнQ, По начало, високопла

нинскитt, . релефи омжчняватъ ,т.върде 

съобщещ1ята и затрудняватъ естествено-
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то разм·встване на народнитt маси. Tt 
отклоняватъ търговскитt пжтища ,· въ 
други посоки и стtсняватъ областитt на 

с1опанско и политическо влияние особе

но въ крайграничнитt, пояси. Затова :ю

литическитъ граници често следватъ би· 

.r.ата на голъмитt планински масиви. До 

балканската война турско-българската 

граница сJ1едваше голtмия юженъ rре

бенъ на рилската подкова, а днесъ бъл

rаро-гръцката граница пръкосва юж:-~итh 

разклонения на Пиринъ планина, нейде 

11а югъ отъ Парилската и Папазчайрска-

1 а седловини. 

Въ П;)Яситt, надъ 1200 м. Пиринъ ~лз

нина е необитаема. Презъ робството на· 

сеJrението -отъ околнитъ села и градове 

често е дирило убежище въ дълбокигЬ 

недра на нейнитt заплетени лабиринти, 

които мълчаливо C'r'i разгъвали зашуме

юпt, си гори и пущинаци за гостопрн~м

('ТВU. Но това население, закърмено въ 

и:1с1инктивния страхъ предъ космическа

та сила на планината, въ нейното лице е 

виждало само новъ врагъ и не е могло 

да се задържи по високитt и плещи, 

като създаде тамъ населени срtдища, 

както това е станало въ Алпит-в или 

други обитаеми планини. Къмъ тия при

чини отъ в1r,трешенъ характеръ, които 

творческиятъ психо-механизъмъ на народ

ното въображение е обличалъ винаги въ 

наивна легендарна образность и чуднова

та експресивность, c1r, се присъединили и 

други, но вече отъ обективенъ и напъд

Н\' реаленъ характеръ. Липсата на ярко 

изразенi1 условия, годни да задоволятъ 

макаръ и най-елементарни стопански и 

поминъчни нужди, еж главната причина, 

да се откжсне нашия народъ отъ пла

нинитt и морето и да не може да се 

развие у него особена привързаность 

к1;,мъ тия два сжществени елементи на 

нашата родна земя. Тая отчужденость, 

наслоена отъ въковетt, и днесъ още да

ва отражението си комай въ всички пр )Я· 

ви на нашето духовно творчество, коrа

Т'1 се касае до дветt основни стихии на 

българската земя: планината и морето. 

Въ българската изящна литература и 

досега планината не се и.зобразява като 

самоцель, а само като фонъ . на други . 



. поетични и художествею1 съзерцания, и 

то сравнително ръдко. Причината затова 

е ,'Iипсаrа на планинарска идеология и 

отношение къмъ планината у българския 

писатель. 

Пиринъ планина най-малко е спирала 

вниманието на нашия писатель. Все по

ради нейната отдалеченость и изолира

ность отъ културнитъ центрове, малцина 

български писатели Cli\ могли да я ви

дятъ непосръдно и да се вдъхновятъ о,ъ 

нейнитъ величествени образи и настрое

ния (Яворовъ, йовковъ, К Констан rи

новъ и нъкои други). По всичко изглеж

да, че Вазовъ е написалъ разказа си „Въ 

Пиринъ" (1889) по пжтя на поетическото 
пресъздаване на нъщо чуто, защото въ

пръки неговата позната любовь къмъ 

българскитъ планини, знае се, че той не 

е посещавалъ тая планина. 

Въ българската живопись се забеляз

ва сжщото 01ношение къмъ планината, 

а особено къмъ Пиринъ. Досега никой не 

ни е далъ нъщо по-значително, въ което 

дr. намъри изразъ волния духъ и нео

бятната широта на българския планински 

пейзажъ. Но въ това нъма нищо странно 

щомъ се знае, че въобще въ българското 

художествено творчество още липсва го

лt,мата композиция, която като голъмо 

кснструктивно дъло тепърва очаква . 
с1юитt, голъми майстори. Нъколко малки 

работи на Щъркелова, Гешева и др., ни 

даватъ отдълни ОТК/i\СИ отъ огромната 

снага на планината. 

Само въ областьта на научното изсJ1ед

ване Пиринъ е направилъ нъколко нео

бичайни за него стlilпки напредъ. Може 

да се каже, че неговиятъ геоморфоложкn 

и фитогеоrрафски обликъ сега е доста 

разведренъ благодарение изследванията 

на нъкои чужди и наши учени презъ по

следнитt, 50 години като: Цвийчъ, Янко
вичъ, Оьестрайхъ, Пенкъ, Вурмъ, Коз

матъ, Жеко Радевъ, Стояновъ, Петковъ, 

Веленовски, Д. Ярановъ и особено д-ръ 

J]уизъ, който освенъ своя обемистъ n 
цененъ трудъ: Морфолоrически студии въ 

ю. з. България ни даде и първата твър

де точна карта на тая прекрасна план.ша. 

Д-ръ Луизъ е почувс1вувалъ недоста

тъчностьта на турската и австрийската 

карта на Пиринъ и ,обладавайки лично 

доста голъма картографна опитность отъ 

снимачнитъ си работи въ Албания, презъ 

1926 и 1927 r. се е заелъ съ фотоrраме

тричното снима~ на нашата планина. 

И благодарение сътрудничеството на из

вестниятъ фотограметъръ д-ръ Рихар:~.ъ 

Финстервалдеръ това голъмо дъло бt, 

завършено съ успъхъ презъ 1929, кога

то бъха о·кончателно изготвени дветъ 
негови карти на Пиринъ: на цълата пла

нина въ български предъли, въ мърка 

J :100,000 и на централната и часть, въ 

мt,рка 1 :25,000. Наистина и дветt, карти 

еж бедни отъ къмъ планиметрични по

дробности, защото еж тъкмени съ оrледъ 

къмъ rеоморфоложкитъ проучвания на 

тоя ученъ, но терена е изобразенъ съ 

твърде rолъма точность, блаrJдарение 

на стереофотогра11J~тричнитъ методи на 

снимане, които cli\ приложени за първи 

пжть у насъ. Въ картитt, еж се вмъкнал;; 

нъкои номенклатурни и други ,·ръшки, 

които често въвеждатъ въ заблуда дори 

и нъкои български учени. Твхъ ще из

ложа по-късно, въ отдълнитъ ми статии 

върху недостатъч1юстьта на нашитt, зна

ния за Пиринъ. 

Дълото на д-ръ Луизъ има твърде го

лъмо значение за българскитъ планина

ри, които му дължатъ заслужена благо

Д;Jрность. Неrовитъ карти помогнаха да 

с<: установятъ истинскитъ, или много 

б.'!ИЗО до истинскитъ, височинни отноше

ш•я въ Пирина. До изработването листо

ветъ за Пиринъ отъ новата българска 

карта, която безспорно ще бlilдe най

Т(,чната работа въ това отношение, кар

титt, на Луиза ще принасятъ неоценима 

услуга на всички, които се интересуватъ 

отъ Пиринъ и неговата картография. 

Пиринъ е още почти непокжтната об

листь за обилни планинарски проучва

ния.. Нека всички, които вече еж го обик

нали и чувствуватъ Вlilтрешната необхо

димость да прекаратъ известно време 

rтрезъ годината въ неговитt, диви недра, 

да отдълятъ малко грижи и за неговото 

п:1анинарско ПРS)УЧВане. Така тъ ще осми

с;штъ по-добре своята планинарска дей

ность и ще принесатъ малъкъ дълъ къмъ 

общитt, усилия да се завладъе и опознае 

н~,пъл,ю най-изящната българска пла

нина. 
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ГранитниmtЬ 
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С1<али, скали, с1<али, 
скали гранитни 

прорrьзватъ гордо висинит,ь; 
всрrьдъ сивит,ь м;кzлz~ -
мжzлит,ь скитни -
надмоzватъ, силни, самотит,ь. 

Обливатъ ги въ пролrьть юкдрици пrьнливи 
на буйни води. 
оzрtьватъ имъ нощемъ zърдит,ь свrьнливи 
бледи звезди. 

Отдъхватъ въ по1<оя на л,ьтната жеzа 
и т,ьхния миръ 

допълня съ възторга на девствена юьzа 
не нсенъ зефиръ. 

А т~щно ztt кичи прохладната есень 
съ вълшебни зори, 
че лжчъ подранилъ ги прегръща унесенъ, 
лудо гори. 

И съ ледна приzръд1<а пристягатъ мъглит,ь 
мощний имъ станъ, 
и меко се спуска далеt{Ъ къмъ политrь 
сн,ьженъ саванъ. 

* * * 
Ту дремятъ спо1<ойна, 
npu1<pumu въ мъгли; 
ту тътнат·, въ нестройни, 

свrьт1<авни стрели. 

И кър тятъ прашинки и ntьсъци ронятъ 
подъ редъ вrь1<оветп,, 
а крепко подели - далеко zи zонятъ 
безъ пжть вrьтроветrь. 

И кжсове едри и ц,ьли zранати 
заzубватъ опора, 

политатъ стремглаво а кънватъ разбити 
и стихватъ въ y ,v.opa . .. 

И па1<ъ островърхи, и пакъ величави 
имъ дъхатъ zърдит,ь: 
1<аленu. всрrьдъ бури - предъ бури 1<орави 
тtь срtьщатъ бедитrь. 

Е. Ш. 



Изъ Пирдо.пския балканъ 
Те,сст1, и cнuмl(u от1, Ц. Ц а Но в 'Ь 

Не веднъжъ, не два пжти съмъ се 

качвалъ на в. Паскалъ, ала мощната и 

сурова снага на голия първенецъ на Пир

допския балканъ винаги ме е мамила съ 

своята студенина и сери,озносrь. Нима 

може да отекчи нtкого волното рtене 

по Великата планина! Балканътъ винаги е 

новъ и интересенъ, за всti<и новъ день , 

за всtки часъ и минута ни готви и по

казва все по-нови и по-нови разнообра

зия, на всtка с1жпка нови картини. А 

качвали ли сте се вие на Паскалъ? По

глеждали ли сте отъ него? 

Утре въ петь? - Въ петь. 

Както обикновено, въ леть часа сут

риньта, другарьтъ ми, отпуснатъ спо

койно въ нt.жнитt обятия на . . . едно 

топло чершафосано одеало, спt.ше бла

жено. Спасяваше положението само об-

стоятелството, че отъ 

ницата и дрехитt 

lкакъ ли се е сетилъ!) 

вечерьта още ра

бt.ха приготвени 

и следъ едно ма·1-

ко сърдито ставане, две-три лениви про-

1яrания и нt.коJшо прозявки - напуснах

ме тихо двора. 

Другиятъ членъ на тройката ни, ска

ранъ окончателно съ точностьта, съв

семъ ме отчая. Той пъкъ и раницата не 

приготвилъ. Оставихме го да се c1t.ra 
и ни догони. Познавамъ го добре, въ 

ходенето е ненадминатъ, а,1а м~ч!-!о 

тръгва. 

Оставяме Пирдопъ, унесенъ въ сла

достната дремка на хладната утр,1;1ь. 

Мълчимъ и крачимъ по широкия и ра

венъ пжть, начаJIО на презбалкански 

проходъ за долинта на Ви1 а, уви, само 

начало, (българска р а б о та). Крачимъ 

твърдо къмъ набелt.заната цель - въо

ховетt. Косица - Паскалъ. А чистото и 

спокойно небе вече леко руменt.е около 

студенитt. плещи на Веженъ. Въздухътъ е 

· свежъ и чистъ, като детска цt.лувка. Кла
сове1t., погълнали златото на ;1t.тното 
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слънце, навели леко своитt чела, впи· 

ватъ ведъръ погледъ въ недрата на май· 

ката земя, тръпнейки нtжно подъ лас

китt на утринния вtтрецъ. 

На около три километра отъ града, 

тамъ, гдето бързитt води на Славска 

рtка се срещатъ съ пtнливитt струи на 

Скока, ние напускаме хубавия пжть и 

поемаме пжтеката къмъ Данчовия аrжлъ. 

Вървимъ по лtвия брtгъ на р. Скока. 

подъ клоиитt на близката горичка. 

Следъ нtколко лжкатушения подъ све

денитt росни грани на пробуждащитi, 

се млади буки и габраци, пжтеката ни 

показва д·вдовия Данчовъ агжлъ, старъ 

и грохналъ, сгушенъ подъ нtколко ви· 

соки буки, обкржженъ отъ стръмна и 

обрасла съ шшра1ъ и овчарски боси

J1екъ поляна. Отминаваме го, прескачай· 

ки пtнливитъ и ледени води на бъбри-

Пжтеката въ началото си е доста стръм- вия потокъ, като го оставяме да скача 

на и уморителна, ала следъ двадесети

на минути тежъкъ ходъ и кратка почив

ка на кракъ при сливата, изхвръкваме Н<1 

билото на спускащия се склонъ Сола

ковъ-рж1ъ. Слънцето вече е пламнало 

надъ Веженъ и лъе пурпуренъ блъсъкъ 

въ идиличната пирдопска долина. Rъ 

тънка синева, ,ба,грени отъ изгръва~ 

скромно се кипрятъ въ далечината спрет 

нати1ъ и кокетни кжщички на градчето. 

Вървимъ направо, безъ пжтека изъ 

росната трева. Приятниятъ хладъ на ут

риньта ни давr~ крила - нечувствайки 

волно и игриво изъ дола, и на единъ 

дъхъ се изкачваме на обраслата въ буй

на тревна растителность поляна. Това е 

rолtмото 1орище, изпъстрено като ки· 

тенъ губеръ. Ра,внецъ, звъника, боси

лекъ, чубрица и безброй още билки и 

цвътя цъвтятъ и ухаятъ, напоявайки 

въздуха съ лекъ и нъженъ ароматъ,· а 

лопенътъ гръйналъ на слънцето, кат~ 

факла отъ разтопено зла10, сръдъ без

брой блъстящи и искрящи брилянтни 

капчица роса. 

Прекосяваме тази цвътна поляна, пра· 

стръмния Ш!'i'ТЬ и тежес1ьта на раници- вейки една джга на северозападъ и на· 

тъ, мамени отъ вълшебнитъ прелести на 

гори, рудини и чукари, ние летимъ и не

усtтно сръщаме планинския пжть, кой· 

то принте.~ски ни приветства и въвежда 
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nлизаме наново въ горичката. Тукъ пакъ 

сръщаме нашия палавъ познайникъ да 

скача смъло отъ една скала. Водопад· 

чето, което образуватъ тукъ води1t н:1 

Мали из,воръ, е ш:~истнна едно кжтче на 

красотата. Това е мъстото, r дето пре 3Ъ 
цtлото лъ10 цъвтятъ едри незабравки. 

Пжтеката ни превежда презъ сднu 

трасавище - това е J1егловището на 

пръспа, която до кжсно презъ лътото 

се бълъе. Дърветата, върху които 1·ол·в

ма1 а снъжна маса е лежала та.ка дт л,о, 

еж останали далече по-назадъ въ раз

листването си, съ поломени КJ',ОНИ и 

превити отъ тяжестьта на снъга стебла. 

Преминаваме още една малк;1 стръмн:1 

нанагорница. Гората се свършва и предъ 

насъ rръйва на слънцето едннъ св·в

тълъ пейсажъ отъ зелена трева, разна

образни цвътя, шумящата горичка и i{,Щ· 

налата ка10 лебедъ хижа Паскалъ. 

Уютна и приветлива, отворила своитъ 

врати за всички, гостоприемна въ всtко 

време, тя дружелюбно посръщна и насъ. 

Съ голtма любовь и още по-голtми 

жертви, въодушевени младежи-туристи 

отъ 15 до 55 годишна възрас1ь, я по-



Хижа Паскалъ 

строиха тукъ, край Мали-изuоръ, за да 

служи, да дава стръха на всички, морни 

Тукъ тръбва да подчер1 аемъ 

разумието и настойчивостьта на 

благо

строи-

пжтници, пастири и залюбили планината тслния комитетъ, да ги похвалимъ и 1з

смелци, тръгнали на воля по поб.зщим:. кажемъ своята благодарность, които съ 

Балканъ, кога ги свари нощь или не- rолъми усилия и лична оноворность, 

върно време. дори, завършиха успъшно това скжпо 

Тукъ, като че нарочно обширната дружествено начинание. Любовьта, съ 

тучна рудина дълбоко се е връзала която тъ изградиха хижата и съ която 

въ горно10 крайще на Славската гора, и сега я обrраждатъ, е станала поело

за да образува една почти кржгла поля- вич,на. И , не еж праздни думи:, когато се 

на, сръдъ която изъ каменнитъ недра на казва, че :-ако- йсkаш1:, да ядосашъ С. Са-
милата планина бликатъ буйнитt..· и ле- в9в1>, кажи му, че на хижата има пакъ 
дени води на Мали-изворъ. ;, ' ,;:, • ' иt~аква повреда. На бай Симона се· раз-

Гора, китна поляна;;·-студенъ иiворъ, ~a5I11 i;re .с;мо на-строею1ето, ами съ дни 
какво по-хубаво съче~ание за м'hc'!'o·ro:~ Jie 1 • 1,1()).Ке·'нито да яде,_ нито да спи. 
на една планинска хижа_,' 'А. какви гледк~ -,. ' Tp{§-бfta· ..да ~иенемъ и за неизчер
се открива1ъ? ! ... Тукъ· мина.в а и черно- паемиfъ У,~илня ~а _ малцината пирдоп-
витската пжтека, която съ усилия пре

хвърля седловината на западъ -отъ · ,зър

ха Косица. Хижата е удобенъ изходенъ · 
nунктъ за близки и далечни излегни 

обекти. 

ски -,туристи, които, като изключимъ са

.ма «аМЪНИТ'В, КОНТО . Ci'ii . събирани ОТЪ са
мо1·0 · М'ВСТQ, -~СИЧКИ ;руги материали ИЗ· 
несоха съ раницитъ си до м. Мали

изворъ. 
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,,И колкото сме обрадвани отъ уси

лията на строителитi;, пише г. П. Дели

радевъ (кн. О1ъ Комъ до Емине ·'- стр. 

53.), които Cll'i дi;лили, както се казва, 

01ъ залъка си, за ,z...a дадатъ ш)дслонъ 

на пll'iтника презъ милата, но страшна 

планина, толкова сме възмутени и посра· 

мени о·тъ отплатата на оН-'hзи, за които 

Cll'i правени тi;~и жертви. Всичко въ ко· 

кетната хиж~: ~ . варосани стени, и врати, 
и маси, и столове, и тавана <:ll'i изпоца

пани и изпорtзани, за да се наслагатъ 

по тi;хъ никому ненужднитi; имена на 

незнайни посети1ели. Писано е съ мо

ливъ, съ вll'iгленъ, съ острието на ножа. 

Че не липсватъ и мръсни изображения 

на вдъхновени художници. Подписвали 

Cll'i се не само селянчетата и безразсъд

но-палави школници. Не. Има „caмopll'iч· 

ни подписи" на маса организира.ни ту

ристи съ обозначение на дружеството, 

къмъ което се чис4я1ъ т.i;зи 1·олi;ми 

любители на природата. Споменаватъ се 
Фонфонъ, Родни-балкани, Алеко и пр. 

И ПD. 

„Cll'iщaтa черна неблаrодарность се 

повтаря и въ друrитi; хижи". 

Правя тази извадка, за да не става 

нужда азъ да правя конста1ации, които, 

както се вижда, не Cll'i твърде ласкави и 
вi;роятно ще има много засегнати. 

Други гости, въ желанието си до край 

да ,:е възползуватъ отъ търпеливото 

rос1оприемст,во на нашата хижа, вкара-
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J1И и магарето си въ н~_я. И това не Ci"il 
били пастири, това положително го 

знаемъ. 

. Отъ всичко казано до тукъ, се .вижда, 

че знайни и нез·найни, близк_и и далечни 
гости, посещаватъ хижата, а това е до

дос1атъчно красноречиво доказателство 

за нейното значение. 

Хижата е отворена пр~зъ всъко вре

ме, нi;ма пазачъ и по тази причина .не 

може да се събира такса за нощуване, а 

така Cll'iЩO и да се контролиратъ посе

тителитi;. 

Пос1р1Эена е на едн·а височина около 

1500 м. Състои се отъ две стаи, снабде

ни съ нари и печки и една, съ южно из

ложение покрита веранда. Отъ тукъ се 

откри,ватъ незабравими гледки. Вижда 

се ост,ровръха Рила, Родопитi;, Ето CJl'Б1· 

налия ·въ този моментъ кону-сообразенъ 
Свещи пласъ: рунтави мъгли се атпра

вятъ сега по иеr'о, предъ не,го е Голешъ, 

насрi;ща ни се е зелнала хубавицата 

Срi;дна-гора. Ето в. Братия, 1амъ Мух

ча, това пъкъ е п о л я н а т а Златьо

внца, а о н з и в р ъ х ъ, е, дето се 

синi;е въ далечината, е Богданъ: Виж
дашъ какъ се губятъ долу малкитi; 

баирчета и сребърната змия - Тополни

ца какъ се провира между тi;снинитi; ... 
Слънцето се бi; вдигнало вече доста 

високо, когато поехме пll'iтя къмъ вър

ховетi; Косица и Паскалъ. 



Зима надъ Пирина 

р7 



Нова година въ планината 
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Нашиятъ 
свi;тъ 
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Зиr-1на гора 
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Писма отъ планината 

Драги К., 

Деньтъ, въ който цtлото ни сжще

ст110, всичка'!'а ни мисъль и всичкитt ни 

желания се свеждатъ до едничкото ви· 

дение: п л а н и н ат а, и)ljва тъй тежко 

дочаканъ всрtдъ нечиста'!а мъгла на 

града! И въпрtки, това, той ни заварва 

духовно цеподготвени, за, великата ра

дость - намtрили се иэ,веднажъ въ 

планината, ние не можемъ да раэбе

ремъ веднага разликата, която отлича

ва нейния свt'!'ъ отъ '!ОЗИ на града. 

Първата вечерь, когато човtкъ .:тон 

свитъ край печката въ закжтаната висо

кодолинска хижа, струва му се, че е не

каненЪ' · гостъ въ -планината, коя'!о не 

иска да подслони жадната му душа. 

Ето, аэъ съмъ вече отъ нtколко 

часа всрtдъ бtлитt, посивtли въ полу

сtнката на вечерния здрачъ, планински 

куполи я все ощ~ се чувствувамъ чуждъ 

въ този свtтъ на мълчаливата и затво

рена за себе си красота. 

· Въ багажа, който иэнесохъ съ себе 

.:и за цtлата седмица престой въ шrа

нината, като че ли се е промъкналъ 

часть отъ товара на нашия духъ въ гра

доветt. Той не иска драговолно да от

стжпи МЪСТО'IО си на новия роякъ МИ· 

ели и кар·тини, които нахлуватъ безпре

пятствено въ 1rлавата ми предъ вида на 

старитt планински познати. Този товаръ 

ме следва и тукъ като неотлжчната сtн

ка на съвtстьта следъ нtкое прегрt

шение. 

Нtкаква неясна борба се води меж

ду тtхъ въ мене: сърдцето уплашено 

1у замира, ту съчувствено' затуптява. 

силно като изтървано. Елементи1t на 

планината - като картина и като пре

жнвtване - за единъ -момеfi'!'Ъ -- ме за· 
владяватъ напълно и тогава луда ра·

дость, радость, а на избавлението, блъс

ка въ гърднтt ми и напира да иэлtзе ка. 

то дълго сдържанъ викъ. Въ лекотата на 

нtкаква непозната самозабрава - като 

смдъ внезапно притнхнаnа си,11на бо.11Ха 

Хижа М., преди Бъдни вечеръ 

- аэъ политамъ и скжсвамъ съ земното 

притегляне, . ка'Го нъкакъвъ нетлене•-rъ 

духъ иэъ т.ова царство на снъжното въл

шебство. 

И иэведнажъ: нъкаква подло промък · 
нала се до тукъ мисъль отъ града ме 

сваля наново върху „долния" свътъ на 

тръзвсiто съзнание, картинитъ иэбледня

ватъ предъ оЧИ'I'В ми, губятъ блъсъка на 

мистичностьта си и аэъ виждамъ наоколо 

си пакъ изстинали камъни, эатрупанъ 

клекъ, навети преспи и прихлюпената въ 

cнtra хижа. 

Като бъгл.ецъ, дълго преследванъ и 

най-сетне иэтърванъ, аэъ треперя въ 

ираха да не бжда откритъ, сжщото вре

ме, когато първитъ пристжпи на жадува

ната радость ме каратъ да губя самооб

ладаниетQ и эаэвучаватъ въ ухото ми ка

то нъкакъвъ далеченъ химнъ, едва сега 

откритъ и все пакъ 1ъй добре поэнатъ; 

Въ следитъ на изчезващия день, аэъ се 

боря срещу обраэитъ на живота въ гра· 

да, преследващи ме и тукъ като картини 

на изживънъ ужасъ, който не можемъ да 

отпждимъ отъ очитt си, 1ъй както въ 

неспокойния сънь потрепервайки се бра

ня срещу чуднов·атитt видения, коиrо п.ла 

нината властно налага на прогледналото 

въ другия миръ съзнание. И цълата нощь 

протича по границата между безсънието, 

изпълнено съ неканени уплахи и съня, 

тревоженъ отъ и~ващитt иэъ недействи

телно.с,rьт.а о6р-аэи. 

-Едва сутриньта борбата завършва, 

rрадътъ - като . тежко бреме - потъва 

в~ забравата, отхвърленъ: отъ съзнание
то, за да засияе въ дУШ:Jта ми блtсъка 

на зимна1 а планина. 

Чудо! Планината сега е друга: това е 

тя, мечтаната п.11анина, към1> която се 

стремtхъ и която обгаряш~t като виде 

ние бо;11езнено надигащитt се купнежи. 

Планината сега е моя: тя ме познава1 
,я ме гали съ вуалитt иа сутришния си 
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танцъ, върховетt ми киматъ съ примам

ваща приветливость и ущелията обеща

ва1ъ да ми разкажатъ тайнитt си. 

Азъ се чувствувамъ свободенъ въ сж

щия моментъ, кога10 сrавамъ отново 

пленникъ, доброволенъ пленникъ, на то

зи новъ свtтъ. 

Така е. драги приятелю: ние винаги 

и всtкжде сме пленници, макаръ и да 

живtсмъ съ илюзията, че се боримъ и 

достигаме свободата. Пленници на нtкак

ва идея или нtкакви потици, на нtкаква 

илюзия, или на дейст,вителностьта въ 

града или пъкъ тукъ пленници на пла

нинската красота, обрекли се на нейната 

неземна святость. 

Но въ кого отъ насъ не бушува ще

нието да се откжснемъ и отъ земния 

видъ на планината и да литнемъ въ про

стора наистина свободни и волни? Нима 

стремежътъ къмъ върха въ своята сli'iщ

ность не е стремежъ къмъ видимата точ

ка на най-ограниченото допиране до зе

мята, на най-великата илюзия за най-мал

ката зависимос1ь отъ нея и нима тамъ го

ре въ всtкиго отъ насъ не 1<локочи жела

нието съ единъ единсrвенъ скокъ въ про

стора да се откжснемъ отъ цtлия земенъ 

свtтъ завинаги, да скжсаме веригитt на 

земни1t закони и да прекрачимъ грани

цата на неземното? 

Тогава и планини1t биха ни изглежда

ли невъзможно грозни отгоре, като сим

воли на земната зависимость, несъвър

шенни и неуки творения на нtкой про

кълнатъ духъ, когато се~а ни изглеж

датъ като символи на вtчната свобода и 

тайна. 

И все пакъ, даже и въ планината, ние 

имаме чувс1 вото за относителното съ

пършенство и красота,, което спр,ъмо тtзи 

въ града ни се струва като .абсолютно. 

Колко отчайващо тежъкъ 1ръбва да е на

шиятъ животъ въ града, щомъ като и 

това прозрtние за относителностьта ни 

задоволява! 

Сега планината е ·вече друга. Това е 

моята планина. 

Изправенъ н_а стжпалце10 предъ хи

жата, азъ я гледамъ въ нейнО'то nред

изгрtвно великолепие и зная: това е моя-
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та п.ланина, до която искахъ съ послед-

нитt сили на волята и духа да се добера. 

И сега, когато ще преживtя търже

ството на у1ринното и освещаване, азъ 

чувствувамъ всичкото величие на високо

то благоволение, което ме докосва и ка

ра да живtя изключително чрезъ по

гледа си. 

Планинскиятъ изrрtвъ! Никой никога 

не ще разбере мощьта на това чудно 

явление, взето изъ непозната'! а фантасти

ка на прос'Гора, което не се повтаря, но 

1-1 не пропуска часа си съ една неумоли

мость, която О'тсжжда окончателно между 

нощьта и деня, 

Презъ всичкото време на деня, въ пла

нината нt.ма часъ на толкова динамика и 

живо1ъ, толкова сила и вълшебство. Ние 

не виждаме слънцето да се движи презъ 

деня, играта на облацитt ни е близка и 

безотговорна, между тъхъ и въ дневната 

свtтлина върховетt се възземватъ все 

1 ака настойчиво и сигурно до к;;;сния за
лъзъ, кой10 самъ е нtкакво неизбъжно 

изгаряне въ огромната пещь на приро

дата. 

Но въ тржбящата свtтJшна на сутриш

ния пожарь, ние чувствуваме като нъкак

во космическо събитие съ неизмъримµ 

последици видимото изгрtване на слън

цето, кое10 - запжтило се отъ далечната 

доба на пощьта - само въ нъколко :11ига 

възлиза надъ планинскитt хребети, поко

рява свtта и залива планината съ одеж

дата на новин день. Предъ очитt ни се 

извършва нtкакво в е л и к о тайнство, 

предъ което и планин·а1 а смирено стои и 

чака своя редъ: тогава идва деньтъ, ся

кашъ като първия день на свtта. 

Въ никой другъ моментъ планината 

не ни обзема толкова властно и неосrУiп

но, както въ часа на изгрtва - тогава 

ние не принадлежимъ на себе си, а като 
частичка на rолtмия космосъ сме сякашъ 

призовани свидетели да у1върдимъ всич

кото съвършенство на това рождение. 

И покръстени въ него, ние се чув

ствува!,fе изведнажъ обнадеждени и леки, 

1·отови за подвига презъ настжпилия 

день, принадлежащи на планината и тя 

на насъ. Твой В. 





При първото зазоряване ние поставих

ме коткитt и се покатерихме по отличенъ 
фирнъ по ржба,, който ни изведе къмъ 

снtжно1 о поле, покриващо цtлия югоза

паденъ склонъ. 

Започва да се развиделява. Ние се спи

раме нtкошю минути и гледаме. Ср·~щу 

насъ се изправя сериозна и тъмна стената 

Безенги, незасегната още отъ слънчевъ 

лжчъ, но далече нtкжде на западъ, гра

мадниятъ куполъ на Елбрусъ гори вече 

въ сутришнитt ЛJ'i'iЧИ. Свtтлинатаl прогон

ва съмнението въ успtха и въ радостна 

довtрчивость, ние се устремяваме къмъ 

нашата цель. Прекосваме фирнов010 поле 

право къмъ изтокъ до започването на 

едно ребро, което свършва 400 м. по-ви
соко до пжтя Мъмери. Всtки търси по 

свой начинъ блаженството си: Херманъ и 

Валтеръ се · изкачвоо:ъ по линията на отве

са, Фердлъ и азъ ое стремимъ въ стръы
ни зигъ-заги нагоре, Въ равномtрно кач

ване ние печелимъ метъръ по метъръ . 

Бронираниятъ ледъ ни принуждава да 

копаемъ стжпки. Гръбнацитt ни еж пре

чупени напредъ силно, но зжбитt на кот

китt едва улавятъ ::;., леда. 

- Какво мислишъ, Фердлъ, колко е 

стръменъ спусъка? - питамъ азъ. 

- 60 градуса, не повече, - е к<'i'iсия1ъ 

отговоръ. Неговитt. очи свt.тятъ отъ въо

душевление. На височина1а къмъ 4700 м. 
реброто свършва въ t.1алъкъ превалъ. Ча

сътъ е едва 8.30; ние сме доволни отъ на
предването и почиваме. 

Отъ тукъ нэтаl!'ъкъ, обстоятелствата 

се влошаватъ внезапно. Изведнажъ ние 

попадаме въ страхуванитt. маси новъ 

снt.гъ. Сега осигуряването стзва безус

ловна необходимость. Въ смtнящо се во

дене ние се боримъ нагоре, Херманъ Ра

дичнигъ, Фердлъ Кробатъ, Валтеръ 

Фрауенбергеръ и азъ. Страшно мжчител

но. Скали1t. еж М<'i'iчни и трt.бва да бж

датъ букваJLно изкопавани подъ снtга. 

Яростно се бори първиятъ съ б-влитt ма

си, забравилъ величавата околность и из· 

губилъ всt.ко чувство за времето. Той 

остава -изненадэнъ, -ко-гато д-ругаритt му 

извикватъ, че за дължината на едно BJ'i'i· 

же е упо1.рt.билъ часъ-- и половина. После 

1ой трt.бва да почива и другъ заема не-
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говото мt.стd. Пулсътъ се успокоява и 

окото добива отново съзнание за красота

та на околнитt. върхове. Едва чрезъ та

зи двойственос1ь, съзнателно наблюдава

не и твърда работа, наше10 нt.колкоднев 

но пжтуване стана едно голtмо прсживt.

ване. 

Времето лети. Вече е следобtдъ, ко· 

rато ние се изправяме предъ едно надви

сено билно възвишение, кръстено отъ 

Мъмери „Слънчевия часовникъ". Негово

то обхождане е 1ехнически най-м<'i'iчната 

часть отъ възлаза. Но снtгътъ се е свля

кълъ отъ стръмнитt плочи и ние чувству

nаме хубавото катерене като истинско 

съвземане. Въ 19 часа сме въ подножието 
на върхова1а камина. Тtсна скална ивица 

ни предлага дълго очакваното мtсто за 

бивакъ, въ който ние преспиваме цtлата 

110щь въ своитt чували. Студътъ ни раз

бужда едва сутриныа, която ни носи от

ново прекрасно време. 

Предпазливо се измъкваме съ втвър · 
цени,t си тtла отъ чувалитt. Оставяме 

раницитt въ бивака и докопваме вJ1еде

нената в,,рхова камина . Промъквайки се 

презъ единъ своеобразенъ тунелъ, ние се 

показваме на слънце и. въ нtколко ми

нути достиг:аме върха. Доволни стоимъ 

тукъ на тошюто слънце до каменна1а 

грамада. Въздухътъ е неподвиженъ, не

измt.римо далечна и красива е гледка

та. До посяга,не близко е срещу насъ ед

на см·tла скална колона, горда и недо

стжпна - източниятъ връхъ Дюхтау, по

еледниятъ неизкаченъ петхилядникъ въ 

Кавказъ. Само .съ 40 м. по-низъкъ отъ 
rлавния1ъ връхъ, отсичаме радостно ние 

и горимъ отъ желание да го завладtемъ. 

Най-добре изглежда южниятъ скатъ, по 

него ще опитаме най-напредъ. 

Спускаме се къмъ бивака по камината 

и отъ тамъ се вмъкваме въ склона на 

. дюхтау, който стремглаво се спуска на 

югъ 1200 м. отъ превала между двата 

върха. Прекосяваме спусъка и дос1игаме 

шартето на южния склонъ. Скалното за

сн-вжване ни кара да работимъ упорито и 

едва .съ катерачни обуща ни се удава да 

изкачимъ гладката странична с1ена. Едно 

фирн<>во поле и кжсиятъ върховъ скатъ 

и - последниятъ пе1хилядникъ е нашъ! 



Ние закачвам~ своя фЛ!¼ГЪ и празднувам,~ 

пъейки ръдкия часъ на върха. Вътърни

тъ пристжпи, обаче, ни прuгонватъ. По

неже едно прекрачване е възможно само 

съ отвързване, ние се връщаме по пжтя 

на изкачването и презъ спусъка до шар· 

тето между двата върха. Кжсно е вече 

!' ние си построяваме снъжна колиба, н ь 

която прекарваме дълга, студена нощь. 

Сутришното слънце ни стопля и ние се 

спускаме на северъ. Но следъ нъколко 

минути скали, ни се изпръчва толкова 

стръменъ леденъ склонъ, че тръбва два 

пжти да се спускаме съ вжже. Ние плу

ваме мжду бръговата пукнатина и грi;я

щит-в ледникови зжбци и се спускаме 

върху едно фирново поле, по което об

хождаме из1очния Дюхтау. Въ далечина· 

та лежи нашата следваща цель, Мишир

гитау. Цълиятъ день ние напредваме по 

билото. Въ пъстра смъна се редятъ ·тъс

ни скали и фирнови скатове. Голъми ку

ли ни принуждаватъ да се отбиемъ по 

южния склонъ, кждето ни изненадва 

нощыа върху стръмно фирново поле. 

Ние изкопаваме и тамъ една яма, въ коя

то прекарваме нощьта -гака добре, че ре

шаваме занапредъ да строимъ само ;i \П!. 

Рано сутриньта на другия день про

дължаваме своя пжть. Въ 10 часа дости· 
rаме ожиданото дълго шарте предъ за

падния връхъ на Миширги. Изучаваме 

северозападния му склонъ, който при не

блаrоприщ.ната снъжна обстановка, пред· 

стащ1ява значителни мжчнотии. Нашето 

QПасение се потвърждава ск,оро.. По ед,1лъ 

замръзналъ рж0~ "Фердлъ тръбва да 

приложи всички изкуства, за да го пре· 

възмогне. По-нататъшниятъ пжть сжщо 

бъ много мжчителен'!> и ние достигаме 

из1ощени зжбчатата върхова корона. Ние 

сме вторитъ изкачвачи. Успъхътъ го 

празднуваме съ една доза гроздовъ ком

потъ. Върхътъ се спуска къмъ всички 

страни много стръмно . Следъ костващо 

много време спускане по вжже презъ из

точната стена, късно вечерьта дос1 игаме 

превала Миширrи, кждето прекарваме 

горчиво-студена нощь. 

Радостно поздравяваме следния день, 

въ който щастието отъ времет.о ни пода

рява прекrасни слънчеви лжчи. С1удена· 

та нощь е забравена и съ коткитъ ние се 

катеримъ по хубавия фирновъ . гратъ 
къмъ източния връхъ на Миширrи. Безъ 
престой прекосваме върха и превземаме 
единъ леко развълнуванъ фирновъ rръбъ 

Сiрува ни се, че пжтьтъ къмъ Хрумкол

башъ е вече откритъ. Но при една кржг

ла фирнова гърбица разочарование10 не 

закжснява. Невинното до тукъ било из

веднажъ се разкжсва на диви кули, кои

то при дълбокия снъгъ едва могатъ да 

бждатъ превъзмогнати. Търсиме изходъ 

въ източния склонъ. Разводненъ фирнъ 

лежи върху брониранъ ледъ и ни при

нуждава да копаемъ стжпки. Слънцето 

гръе остро върху склона и водни пото

че.та скача1ъ по него. Камъни и ледни 

парчета свирятъ изъ въздуха. Но щастие

то ни остава върно. Вечерьта ние сме ве

че на превала подъ Хрумколбашъ. 

Не можемъ да се радваме на успъха 

си. Вълни отъ мъгли се надигатъ отъ 

низинитъ; всичко сочи, че хубавото вре

ме е къмъ края. Съ смъсени чувс1ва ние 

си построяваме снъженъ заслонъ: това ще 

бжде най-лошата ни нощь по „Голъмото 

било". Студъ, гладъ и грижи не ни оста

вятъ да спимъ. Бавно, все по-бавно пре

минаватъ часоветъ. Сутриньта донася по

хубаво време, отколко10 очакваме. Ние 

черпимъ нова надежда, но понеже нъма 

какво да ядемъ, Фердлъ и Валтеръ се 

спускатъ по стръмния юженъ склонъ да 

донесатъ храна, която заставихме на лед

ника Хрумколъ. Херманъ и азъ остава

ме на превала. По объдъ времето се вло

шава . . Започва да вани гжстъ снъгъ. Ча
каме още два часа и се реша•в.аме еж

що къмъ слизане. Въ долната часть на 

склона намираме другари1ъ. Имаме мал

ко провv.зии, за да дочакаме хубаво вре

ме и затова решаваме да прекжснемъ по

хода. 

Следъ труденъ ходъ по ледницитt 

Хрумколъ и БезеНJгИ въ 9 часа вечерьта 
достигаме базисния лагеръ. 

Следъ билния преходъ отъ 5 дни, би 
тръбвало да имаме нtколко дни за по

чивка. Но лошото време ни загуби толко

ва дни, че ние трtбваше да се откажемъ 

отъ нея. Поне-же Фердлъ бt, изкачилъ 

минала1 а година Коштантэу и искаше да 



Билото нъмъ Хрумколбашъ - въ дъното стената Безенги 

опита северния ржбъ на Катюнтау, на 

негово мtсто встжпи водачътъ ни Шварц. 

rр~беръ. 

Доставили си набързо провизии отъ 

Мисисъ-кошъ, на третата вечерь сме от· 

ffoвo на превала Миширrц, кжде10 по

строяваме нощния лаrеръ. Надъ насъ све

ти звездното небе съ рtдко великолепие 
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Слънцето ни събужда на другата сут

ринь. Дълъ•гъ скаленъ и фирновъ скатъ 

ни извежда на Хрумколбашъ. Снtгътъ 

е зо1мръзналъ прекрасно и ние крачимъ 

безъ усилия по фирна, койтс напомня 

Jiискамъ. По-късно, започва приятно ка-

. терене по твърдия, с1опленъ отъ слън

цето граннтъ. Така х,1баво и съ удовол-



ствие не сме се изкачвали по никой 

нръхъ на Кавказъ. Но рибообразни тъм

ни облаци, плуващи надъ Айлама по яс

ното небе, ни угрижватъ много. 

Въ 13 чэса достигаме масива Хрумкол
башъ. Нашитt смжтни опасения сутринь-

1 а се оправдаха. Отъ казана на Дюксу се 
издига гжста мъгла. Тя е обхвана.ла вече 

1,райния пунктъ, грамадната последна ку

ла на Кош1антау. Слизаме по навtтата 

северна спуска при малка видимость. 

Снtrътъ се влошава до отчайване. С.лън_

цето е обърнало фирна на каша,, която 

не задържа и подъ нея ние се хлъзгаме 

по 1върдъ ледъ. По-късно идватъ и скал

ни отвеси. Съ нашитt мокри, твърди вж

жета и спускането не е вече удовол-

. ствие. Предъ превала на Хрумколъ ние 

прекарваме на заRетъ нощьта. Времето е 

безутtшно. На сутриньта идва малко по-

добряване, кое10 ни подмамва да продъл

жимъ. На превала Хрумколъ се събираме 

на съветь. Коштантау се спуска къмъ ·пре-· 

вала съ една висока 300-400 м. · стена, коя

то винаги ни вдъхваше грижи. Ние ре

шаваме да свърнемъ на лtво отъ стената 

и да се качимъ по нейното гранично 

ребро. 

Склонътъ, по който 1рtбва да се ка

теримъ, се състои отъ стъкленъ ледъ отъ 

голtмъ наклонъ, който пра,~rи трудно ко

паенето на стжпки. Следъ 1ози уводъ, 
ние се изкачваме п6 единъ фирновъ 

гръбъ. Следъ нtколко вжжени дължини, 

гребенътъ става стръменъ скаленъ гратъ. 

Разноформени 1:ули биватъ преодолtни; 

само когато трtбва да ·се отбиемъ понъ

кога въ северната с1 ена, потъваме въ 

дълбокъ снtгъ. 

Времето се 11лошава. Когато въ 14.30 

Северната стена на Миширгитау 

'J.7, 



часа достигаме ра,мото на „крайния 

пунктъ", наоколо брули виялица. Леде

ниятъ вtтъръ ии принуждава да бързаме 

съ слизането. Презъ единъ фирновъ 

склонъ се спускаме до лежащия 80 м. по
низко превалъ. След11атъ цtла редица ,ди

ви кули, които преминаваме при все по

силно валящия1ъ снtгъ. Тъкмо когаrго се 

боримъ съ една черна, мжчна кула, вре

мето става съвършенно лошо. Оцоло 

насъ затъмнtва и бурята ни праща остри 

.nедени кристали въ лицата. Нашитt нз

ижчени очи провиждатъ само нtколко 

метра въ вtтърния хаосъ. Въ нtколко 

минути вжже1ата ни еж покрити съ дебе

ла ледена глазура. Борба на животъ и 

смърть! Ние се боримъ свирtпо срещу 

леда, ска;лата и бурята. Внезапно около 

насъ се развиделнва и ние радостно виж

даме, че сме превъзмогнали последната 

скална кула. Лесенъ снtженъ г1).ебенъ 1;з

вежда къмъ върха. Бурята бушува, но 

ни-е бързаме къмъ върха. 

На 5000 м. вrсочина си построя·ваме 
снtжна пещера за нощьта. Бурята вие 

цtлата нощь и засипва наши1t Здарски 

чували съ 20 см. снtгъ. Безъ удоволствие 
напускаме нашия „домъ". Приведени 

срещу бурята, ние се изкачваме къмъ 

върха. Снtжни знамена и кълбета отъ 

мъгла даватъ особенъ чарь на кар·тина

та. Далече на западъ веднажъ се показва 

Дюхтау и деньтъ, въ който бtхме на не

говото чело, ни се с1рува вече далеченъ. 

Окончателното съзнание, че сме разре

шили най-хубавата билна задача въ Кав

казъ, ни изпълва съ rордость и радость. 

Бурята ни прогонва отъ нашия за

мъкъ. Вървtйки равномtрно, ние оремъ 

изъ пръхкавия ,енtrъ на . северния склонъ. 

При невъзможн6с'Гьта да достигнемъ още 

сжщата вечерь Мисис-кошъ, ние се, реша• 

ва,ме да 01починемъ на една слънчева 

площадк~. Въ кжсна следобi,дъ слизаме 

к.ъмъ ледн:ика МишИ\рrи. и заемаме на 

една скална плоча четвъртия си откритъ 

лаrеръ. 

На следния день ни измжчва още лед

никътъ Миширги. Гопtмата срtдна пук

натина е невtроятно накжсана. Търсейки 

ние прекосваме цtлия ледникъ, безъ да 

намtримъ нtкжде възможностъ да пре

крачимъ грамадната цепНа!ГИНа. Слънцето 

започва да прави леда още IJО-опасенъ. 

Най-после 0_1криваме на дtсния бр:Б1'Ъ, 

кждето ледникътъ се издига до отвесна 

_стена, търсената възможность. Ние се 

спускаме по стръмния ледъ и съ ~жжето 
надмогваме отсрещния леденъ ридъ. 

Следъ това ледникътъ с1ава кротъкъ; 

по-рано, отколкото предполагаме, ние до

стигаме овчарска кошара. Броденето по 

цвtтиститt поляни на долната долина 

Миширги, бt прекрасенъ епилогъ на на

шитt единздесеть дни презъ диви ледени 

и скални ржбове. 

Прев. Г, С. 
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Външ·ната родопска граница 
Оm'Ь П. Делирадев'Ь*) 

Както видtх!V!е. вече, . външната ро

допска граница е дадена отъ самитъ 

тектонически процеси - хлътването на 

окол.нитъ земи, едни отъ които останаха 

ющъ морското равнище низини, а 

други потънаха така дълбоко, че се пре

върнаха въ морско дъно. 

Северната и източна граница на Родо

питъ е нэчертана отъ ср,~бристата лепта 

на голtмата тракийска ръка Марица, 

11.( ято игра въ митология ra на тракитt. 

такава . важна роля, каквато играха и 

Родопитъ. Ала на мtста между Мари

r..а и плани'"!скитt поли има доста широч

ки ивици отъ полето, кои го не би трtб

вало да присъединяваме къмъ планина

та, съ която c;v; въ ограниченъ допиръ. 
Но такова изтънко (прецизно) изследва

не на граничната JIИния надхвърля на

'.llата скромна задача. Въ случая насъ 

.::1анимаватъ само ГJ~авнитъ линии, конто 

.'Предtлятъ границата, а не и нейнитt 

n9дробности. 

• По-точЕа е r·раничната служб;1 на 

Места, тъй като тя сtче предимно пла

Нl-\!fСКИ маси и чертае съ своето горно 

течение границата между Рила и Родо 

питt, а по-надолу - между последни-

1"В, Пиринъ и Бозъ-Дагъ. 

Но върху единъ парцелъ отъ външ

ната родопска граница, който 'Iредиз

вика въ миналото толкова дълги споро

ы· и rолtми недоумения, а именно гра

ничната JIИния между Рила и Родопитt, 

ще трtбва да се спремъ по-изчерпател

ни. Обаче, още въ началото на следв::~

щето изложение ще трtбва да подчер

т::.емъ, че .спорътъ бt предизвиканъ не 

отъ погрtшностьта на народн:)То схва

щане за тази граница, а отъ волнитt и 

1:сволни грtшки тъкмо на ученитt, кои

то трtбваше да осмислнтъ научно . уста

н,•вената отъ вtковни наблюдения и 

rюдкреn~на съ исторически документи 

разграничителна линия. 

Споредъ rеоrрафскитt схващания 11::i 

северо-българското население, отн.)('1-

телната граница между дветt родстве

ни п.~анини е Сестримска Крива ръка. 

Поради 1 ова, казва една сестримска 

приказка, че селото било кърмено отъ 

дветt планини сестри, то е наречено 

Сестримо. Родопитt започвали отъ Бt

льовската планина. Съгласно това схва

щане, Рила има началото си отъ личния 

връхъ Белмекенъ или Сонгурлу-чалъ, 

споредъ наименованието на юруцитt. 

Разложкото население тегли рило

родопската граница още по на изтокъ -
при Аврамовската седловина. Но тtзи 

две схващания c;v; напълно съгласни по
между си, че върхътъ Белмекенъ е 

безспорно рилски. 

06:;~че при намtсата на ученитt в-ь 

т·взи въпроси, отдавна разрешени и 01ъ 

аrароденъ усtтъ и отъ редица истори

чески документи, се получи такъвъ хаосъ 

отъ противоречия, че бtха необходими 

десетилtтшr, за да се разчисти съ него. 

И rрtшкитt произлtзоха главно по две 

причини: първо, отъ повръхностното 

проучване теоретическата страна на въ

проса 11 второ, защото ученитt, които се 
заеха съ пререшаването на отдавна ре

шения въпросъ за границата, забравиха 

или не пожелаха да се допrпатъ до на

рода. Или ако c;v; се сtтили за това, 

смtтнали c;v;, че нtма защо да на~1tсва

ме простия народъ въ разрешаване на 

научни въпроси, като този за подtлбата 

на две планини. Пъкъ и · тtзи, които 

заявяваха, че разрещаватъ въпроса възъ 

основа на народната номенк1атура, 

uсжщность не познаваха тази номенкла

тура, защото ако я познаваха , нtмаше да 

влtзатъ въ груби противоречия съ нея. 

Нак;v;со ето по-главнитt възгледи по 

относитеJ1ната rp~mщa ыеж,1у Ри.1rа и Рп

допит-1:;. 

*) Извадка отъ новоиз ·1tз •1ата :<•1,1гс, Между ученитt иыаше н такива, кои-
,,Родопи1t" отъ П. Делирадевъ. то още отъ начаJJото прие~1аха народ-



ното схващане аа едннствено прави;шо 

(Ал. Дрtновски, Ст. Бончевъ и др.), но 

между тtхъ нt.маше нито· единъ гео
графъ, затова и тt. се чувствуваха за· 

дължени да се съобразяватъ съ „офи

циалното" географско мнение, но безъ 

да се отказваха отъ народното. По дей· 

ствително географски въпроси правилно 

е да се предпочита мнението на ге,оrра

фит'h. 

Други (бившиятъ царь Фердинандъ и 

ученитt. край него) приемаха за рило

родопска граница дълбоката Искърска 

долина и по такъвъ начинъ· разполовя· 

ваха Рила · презъ самат~ и срtдина и 

провъзгласяваха нейния първенецъ МУ· 

сала за родопски връхъ. 

Третата купчина учени, начело с·ъ 

покойния професоръ по география Же· 

кс, Радевъ, постаDяха границата на ви

соката окол,о 2450 метра седловина За

врачица (не Завратица или Завратчица) 

и срещуположнитt потоци - Права Ма

р:;ц~ и Преслапски-долъ, притокъ на 

Ропалица отъ Бt.ла Места. 

Това мнение дълго време минаваше 

за „официално". 

Професоритt Цвиичъ и Иширковъ 

отидоха по-наизтокъ и провъзгласиха 

Мусановчалската седловина за гранична. 

Вс;у;щность такава седловина въ билната 

часть на Рила не •с;у;ществува, но се 

разбираше. че става дума за седловина

та между Дженемъ-дере и р. · Малъкъ
Ибъръ. , 

Всички т-взи книжовни мнения, ма

кар1, че се подържаха и отъ авторитет

ни учени, между които и rол-вми геагра

фи, н-вмаха научни основи и б-вха въ 

явно противоречие ·и съ народна номен-

1<латура и съ нсторически дОК.',:'~\енти. 

Следъ дългогодишни проуч~ания на 

въпроса за границата, дойдохъ до убеж

дението, че народътъ ни му е далъ ,цJй

правилно разрешение и съrласувахъ се

вера-българското съ македонското мне

ние, като nриехъ за безспорна рило-ро

допска граница Криво-р-вчката седловина 

и срещуположнит-в р-вки КриJЗа р-вка, 

~,.ъмъ северъ, и Су.ранъ-).(ере, главюfя 

началенъ поrокъ на Черна Места, I<ъмъ 

югъ.1) 

34 

По с;,;щия вълросъ се ~.аказ,а въ кате

горична форма и професорътъ ни reo-
1 рафъ Ив. Батаклиевъ. Наистина, въ пър

во време и той формално сподъ,1яше 

официалното мнение за границmа, а 

именно линията Заврачица. · 

Въ антропогеографската си студия 

Се;ю Сестримо, печатана въ сп. ,,Есте· 
с·, вознание и география" · (априлъ 1926 r.) 
rrpoф. Батаклиевъ, т о г а в а асиси:-1т ь, 

приемаше рилскиятъ вр. Белмекенъ и 

нtговитt спусъци (Петково-rумно, Ош

rякъ) за родопски. Спор~едъ С11'iЩИЯ, Кри

ва-р-вка водила началото си отъ главно

го било на Родопитt. Но когато въпро

сътъ за рило-родопската граница б-Ь по

ставенъ на критическо обс;у;ждане, проф. 

Батаклиевъ не се поколеба да застане на 

правилната позиция, въпрtки .авторитета 

на неговия учитель и професоръ Жеко 

Радевъ. 

.Въ ус_,ената си работа _ Чепино - спе

цнално-геоrрафски проучвания, 1930 r .. 
нроф. Батаклиевъ прокарва вече новия 

ВЪSГJiедъ: 

„Въпросътъ за западната граница на 

F'одопитt или границата имъ съ Рила е 

с;у,що така споренъ и то твърде отъ от

давна. Безъ да се впущаме въ разглеж

дане на _този въпросъ, защото тукъ м-в

стото и рамкит-в не позв?ляватъ това, 

тази граница може да се постави най-пра 

вшшо именно на тази седловина между 

Черна Места и Крива-р-вка, изrочно отъ 

Белмекенъ. Нtкои (проф. Ст. Бончевъ) ri 

поставятъ още по-източно - при Авра

мовата седловина. И при сед;ювината 

!,1ежду Черна Места и Кри~а-р-вка поста
!!Е·на тази граница, тя не е съвсемъ p:i;d

K<', защото изобщо между Рила и Родо

пит-в не може да има напълно рtзка гра

ница, но все пакъ е ~1ного по-рtзка, от· 

1юлкото поставена при долината на рl;

ка Завратица (не р-вка, а седловина За

врачица; р-вката е Права Марица П. Д.), 

както б-вше до сега". 

1) Изследванията ми по рюю-родопска

та граница съмъ изложилъ въ първия 

гс мъ на съчинението ми Рила, страници 

17-180, печатани въ свитъкъ I презъ 

1928 година. 



Караманджа въ Родоnитis 

Три r,одини следъ напечатване на rор-

1-'о·то съqинение; проф. Батаклиевъ изJ1t· 

зе съ изчерпатеJrна сrатия „Де е rрани

цат а между Рила и Ро'допитt ?" - П;)'I-I'B· 

стена въ сп. ,;Природа и наука", ro.:x. III, 
стр. 84-86. въ която · още по-подробно 
обоснова границата Черна Места - Крн
ва-рtк,i 

„Това е единъ отъ спорнитt въпроси 
въ нашата географска наука, казва про

фесоръ Батаклиевъ. Наистина, до скооо 

изглеждше, че той е окончателно разре· 

шенъ, като се вземаше за граница седло

в:~пата Завратица, 2450 м.. пр~зъ KOЯ'l'l."I 

рис. Б. )::еневъ 

минава правеното презъ войнаrа шосе 

между Самоковъ - Якоруда. Обаче, на
последъкъ, чрезъ наши изследвания и та

кива на туриста П. Делирадевъ се тзидя, 

че този sъпросъ не е сполучливо разре

шенъ и затова подлежи на пререшаваае". 

Въ полза на установената отъ насъ 
r р а ни ц а - Кршюрtчката седловина 

(1850 м.), проф. Батаклиевъ привежда 
:-шението на известния и у насъ пл2нин. 

Сk.И изследвачъ проф. Луи. 

- ,,При това, важно е да се забеле
жи, че единъ отъ най-добритt изследва

чи-чужденци на наши планини, проф. Х 
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Jlyи отъ БерJtинския университетъ, които 
изучва Пиринъ и PиJta, направи хуб:шз 

т,:,поrрафска карта на първата и написа 

ценната книга ,Morphologiscl1e Studkn -
Bulgarien" 1930 r., безъ да познава nрс

пирннта въ българскат" литература по 

тuзи въпросъ, е ci\'iщo за тази граница. 

На стр. 83, за да отд·вли Източна Рила 

отъ Родопитъ, казва, че при Балабаница 

и .J,жафнрица се намира границата меж

ду рилския и родопскин ландшафтъ. А 

Джафирица загражда отъ юrо-и з ток ъ 

Крива-ръка". (стр. 86). 
И друrитъ наши по-млади нрофесори 

1·еоrрафи, доколкото ми е известно, сжщо 

така усвояватъ новата научна и старата 

народна граница между Рила и Родо

питъ. 

А по такива планински въпрос;,~ си 

оставатъ мъродавни м·встното население 

и rеоrрафитъ, подпомогнати отъ други

тъ учени работници - геолози, ботани

ци, зоолози-ентомолози, които съ своигв 

наблюдения моrатъ да бждатъ много по

лезни. 

За да видятъ нашит-в читатели колко 

с силенъ народниятъ усътъ, подкрепенъ 

отъ въковнитъ наблюдения, и по чисто 

географски въпроси, ще приведа два слу

ч2я отъ времето, когато проучвахъ на· 

родното схващане по интересуващата ни 

граница. 

Въ Долно-бансокто п о .1 ц е сръщамъ 

единъ 70-80 годишенъ старецъ отъ Дол
на-баня. Запитахъ го какъ се казва тази 

п.панина, като му посочихъ къмъ Равни

чалъ и Ибъръ. 

- Рила планина, - ми отговори отсъ

чсно и тонътъ на отговора му не търпъ

ше никакви възражения. 

- Че азъ пъкъ знамъ, че се казва 

Родопи! - отrоварямъ. 

Старецътъ ме поизrледа начумерено 

Объркахте държавата, объркахте общи
~-;итъ, объркахте кооперациитъ, че сеrз 

сте рекли да ни объркате и планинигв ! 
Какви Родопи еж те намtрили т1nдъва? 

Родопитъ еж къмъ Бъльово и Чепино. 

А нашата планина още отъ светзго Иоа 

на Рилски си се нарича Рн.1а ш1а,ш•1а. 

Това да знаешъ 11 това да приказвашъ: 

Хайде сега, много здраве си носи! - ми 

каза старецътъ и си за~юшка по праш

Еото шосе къмъ гара Костснецъ - баня. 

Втори СJ1учай. Разrштвамъ якорудчене 

:1а границитъ между Рилэ, Пиринъ и Ро

допитъ. Искамъ да провtря какъ схв 1-

щ~:.тъ книжовното инение, че грани•~ата 

е презъ Заврачица, на която тъкмо с;:: 

намираме. 

Вмъсто да от~овори на питането мн, 

дали действително тукъ е границата :~еж

ду дветt, планини, които якорудчане до

бре познаватъ, както позняватъ и от

срещната красавица Пиринъ планинз, 
п:1анинецътъ отправя къмъ мене след

ню11ъ остроуменъ въпросъ: 

- r·осподинъ Павеле, можешъ ли да 

минешъ со 1v1arape зимно време презъ 

Заврачица? 

Ьезъ колебание му отговарямъ: 

- Не. И лътно време понъкоrа не мо

же, та камо JIИ зиме! 

·- А презъ Момина-клисура, Предълъ 

и Аврамова можешъ ли да минешъ? 

-· Да, мога. 

-- Тогава тамъ да диришъ границитв 

между тритъ планини: Klriдeтo можешь 

да минешъ и зимно време со маг ар,! -
приключи съ достоинство своята reo · 
графска теза неукиятъ планинецъ. 

Ако ние, при любителскитъ си или 

научни изследвания, по-чесго се .допит

ваме отъ в·вковния опи.тъ, по-ръдко ще 
правимъ rръшки, като поставяне на меж

дупланинска граница възбогъ и декаден-

и отговори: ското изговаряне на тъй съдържателното 

- Чу дни хора сте това ученит·в ! пмшинско име Родопи. 

! 
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Али ботушъ - Китка планина 
П,ктеводитель от'Ь Г. К. Гео р z и е в 'о 

АJшботушъ - Китка 11J1анина е еднJ 

отъ южннтъ гранични български п:1анинч. 

Намири се въ . българска Македония, из 

точно отъ Бъласица, южно отъ Пиринъ и 

следва непосръдствено сJrедъ него. По 

6илото й минава гръцко-българската гра

ниu.а, която я раздъля на две части: юж

на въ Гърция и северна, по-интер с: с н а и 

ценна, въ Б1>.11гарин . 

Тя е часть отъ тъй наречения Рило

р одопски масивъ, или как10 го нарича 

проф. д-ръ Стефанъ Бончевъ: Македоно

рИJю-родопски масивъ. До скоро ш1ани

ната бъше считана за юженъ Пиринъ. 

Намира се на югъ отъ линията Невро

копъ - Петричъ, или по-скоро въ чети

рижгълника отъ селищап~ Не·врокопъ, 

Гlетричъ, Демиръ-хисаръ и Зърнево. 

Тя е малка п~rанина. Има продълго

вата форма съ посока приблизително из-

1 окъ-западъ. Дълга е около 20-25 клм. 

и широка 12-15 клм. Най-високиятъ й 

r.ръхъ е Алиботушъ - 2.212 м. Друти 

върхове еж Голъмъ Царевъ връхъ 

2.150 м. и Шабранъ - 2070 м. На северъ 

се свързва съ Пиринъ . чрезъ Парилската 

седловина (надъ 1.100 м.), на западъ съ 

низката Сенгелова планина чрезъ малка 

седловина, на юrъ съ планинитъ Шарлия 

и Черна гора чрезъ седловината Бъли 

Пресъкъ, а на изтокъ я отдъля отъ низ

ката гранична планина Стъргачъ, малко1 о 

Ловчанско поле-котловина. 

Планината отстои на около 30-35 KJIM. 
отъ Петричъ, Св. Врачъ и Мелникъ, на 

26-27 клм. отъ Неврокопъ и на 15-20 клм . 

стъ Демиръ-Хисаръ, 

Това е типична карС1ова планина. Съ

стои се 01ъ нечистъ мраморъ . Въпръки 

нейното малко пространство и безводенъ 

kарстовъ характеръ, тя се явява една отъ 

най-интер еСЕИ1 ъ български планини въ 

природа-научно отношение. По своята 

флора и фауна, тя ръзко се отличава отъ 

другитъ ни планини . *) 

*) Пишещиятъ е приготвилъ научно
популяренъ очеркъ за Али-ботушъ 

Въ нея се намиратъ ръдки и старин

ни растения, конто не се сръщатъ не само 

въ наши1 ·в, но и въ европейскитъ плани

ни. Презъ юлий и августъ планината е 

покрита съ чудни и извънредно красиви, 

буйни растения. Едно великолепие на баг

ри и краски, каквото въ другитъ наши 

планини не се среща. 

Не по-малко интересна, ценна и сю10-

битна е и нейната фауна, и то пеперуд

ната. Въ нея живъятъ ин1 ересни и ръдки 

пеперуди, ксито не се сръщатъ никжде 

цругаде у насъ и въ Европа. И които, 

:(акто и ръдкитъ растения, не могатъ да 

се прехвърлнтъ въ съседнитъ шrаюши, не 

намиратъ условия 1амъ за развитие. По 

своята флорс, и фауна, Али-ботушъ -
Китка планина представлява единъ пла

ни!'ски островъ. Не напраздно я смъта~ъ 

за наша „терра инкогнита". Заради из

вънредно буйната рас1 ителность на тази 

безводна ш1анина, нейниятъ неуморимъ и 

упоритъ изследвачъ Ал. К Дръно13ски я 

нарече Китна планина, което и ~,е 1 ръб
ва да се приеме отъ българската н::ука 

и българскитъ туристи. 

Планина1 а представлява една rордость 

за Българин, единъ рtдъкъ природенъ 

обектъ и заслужава посещение и опозна

ване отъ повече български туристи. 

Преди да се тръгне за планинJта. 

тръбва да се вземе разрешение отъ воен

нитъ власти, понеже цъJ1ата планина е въ 

гранична зона. Безъ 1 а кова разрешение 

не може да се посети планината. За тъ

зи, които идватъ отъ София, тръбва да 

се вземе разрешение отъ Военното мини

tтерство. Дµ се иска разрешение две-

1ри седмини по-рано. 

тръбва да се завъри 

участъци въ Петричъ 

Това разрешени~ 

въ пограничнитt 

и Неврокопъ, или 

въ пограничнит.ъ подучастъци въ с. с . 

Петрова - Св. Врачка и Гайтаниново -

Китка плz,нина, въ който ин1ересуващитъ 
се ще нам·врятъ следъ известно време 
по-подробни сведения за тази тъй инте
ресна бъJirарска пла-нина. 
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_н.а май-южнитt Пирински склонове. Тукъ 

свършва Пиринъ. Надъ селото, западно е 

Парилската седловина, по която минава 

~юнски пжть отъ Парилъ 3[1 с. с. Голеше

во и [Jетрово (Св. Врачка). Отъ Парилъ 

по rрани~ната пжтека до эименъ грани

ченъ пdстъ № 1 за около ½ часъ (1.5-2 
KJIM). Постътъ е пъ политъ на АJiи-бо

тушъ. До него им:, чешми, малко низко. 

Отъ зимния пос-тъ № 1 да не се CJIИ· 
за въ дола, а да се вземе малко въ JJtвo 

нагоре · по стръмнин склонъ н•а Али-бо· 
тушъ. _На близо се очертава пжтекша за 

планината. Тя прави многобройни завои 

нагоре - сжщински кривини - изкачва 

ЕИ•соч.1'1н~на Св. Константинъ, върви по 

билото му и следъ 15-20 минути презъ 

гората се стига до лtтенъ постъ № 1 
(около 1500 м. н. в). Най-удобЕО е да се 
тръгне сутриньта отъ Неврокопъ и ве- . 
черьта .zi.a се стигне на този постъ. Отъ 

зимния до лtтния постъ има 6 клм., които 
се взнматъ з,, 1½-2 часа. Постътъ има 

нова постройка по типа на швейцарскитъ 

вили. Изгледъ къмъ Търл,иско-Зърнев

ската ко_тловина въ Гърция, Бозъ-дагъ, 

Черна ГОР<1, -в. в. Шабранъ. Малъкъ и 
Голt.мъ (Облия куполъ) Царевъ връхъ, 

до;rината на р. Струма и Огражденъ, Пи· 

ринъ, Рила, Родопи. Всичката иглолистна 

гора наоколо е отъ интересната и рtдка 

У насъ черна мура. Има около поста чуд

ни поляни съ типична Алибс-тушка фло

ра. Сжщо и много Пирински чай. Това е 

едно отъ хубавитt. мъст:, на Али-ботушъ 
- Китка планина и ако се разполага съ_ 

повече време., може да се остане 1- 2 д·> 

на. Нощу!JЗНе на поста. 
Отъ лtтенъ постъ No 1 по бИJюто на 

планината се отива на Jtътенъ постъ № 12 
(бившъ № 18). Тръгва се отъ № 1 рз110 

сутр,иньта( да се rземе вода. нагоре нt

ма никжде) съ войникъ по граничната пж

тека. Минава се ту въ гръцка, ту въ бъл

гарска те;:,итория. Пжте~,:ата върв и все по 

гранична-та линия. Минава презъ изгорt.

лата черномурова гора, нагоре въ лъво 

презъ гръцка територия въ черномуро· 

вата гора, стига се подъ Малъкъ Царевъ 

r.ръхъ на една hоJшнка всрtдъ гората. 

Тукъ набJrизо, въ дt.сно има пжтека презъ 

гората, която отива до пещеричката подъ 

Малъкъ Ц_арсвъ връхъ. Отъ нея нагоре 

продължава друга до билото (въ дt.сно 

на М. Uаревъ връхъ) и се съединява съ 
пър,в11та пжтека, която минава въ лt.во 

подъ Малъкъ Царевъ връхъ преэъ го

рата и после излиза н-а голото било. 

Въ дtсно отъ главното било на 10-15 
м. е Голtмъ Царевъ връхъ (2.150 м. -
облиятъ Куполъ, който се вижда отъ Не

врокопъ и Родопи1t. и властно се налага 

на погледа). Този нръхъ дава фиэионо· 

мия на планината отъ северъ, североиз

токъ и иэтокъ. Отстои н·а 2½-3 часа 

(9-10 кдм.) _ ртъ J1t.тенъ постъ № 1. Отъ 
1·оэи постъ, по-скоро 01ъ Кривинйтt. 
между двата поста, до Голt.мъ Царевъ 

връхъ растителностьта е една отъ най

интереснитt, буйнитt. и ценнИ'!t. . Билото 

и върха еж покрити съ чудни и пъстри 

поляни - градини. Гледката отъ Го:лt.мъ 

Царевъ ~µъхъ се равнява на тази отъ 

Мусала, Елъ-тепе, ТодориН'Ъ връхъ и 

Юмрукча.лъ. Виждатъ се планинитt Бозъ

дагъ, Черна гора, Сминица, Кушиница 

(Парнаръ дагъ), Шарлйе, Круша, Бешикъ 

дагъ, Сенгелова, Бt.ласицц, Огражденъ. 

Пиринъ, Рила, Родопи, Стърrачъ; Невро

копско поле, Търлиско-Зърневската кот

.1овина, Сtрско поле, Бутковско ·~эеро, 

Петришко поле, лt.тенъ постъ № 12 (най
красивото мtсто въ пюшината). Северно 

подъ самия връхъ е дъJ1бокиятъ долъ 

Хамбара, sa \{ойто професоръ1ъ ш, бота
ника Николай Стояновъ пише: ,,че рt.дко 

може да се намt.ри въ територията на 

България други ~tжтъ, дето такъвъ брой 

своеобразни и характерни растителни 

предс1 авители, да Ci'i'i събрани на едно 

мt.сто". 
Отъ Гщ1t.мъ Царевъ връхъ се връща 

обратно къмъ главното било и сл.едъ 

15-20 м. се отива на в. Шабранъ - 2070 м. 
н. в. Отъ граничната пирамида се откри

ва иэпrедъ въ гръцка територия. Вижда 

се цt.ла1а Търлиско-Зърневска КО1'ЛОВИ· 

на съ много села, по-важни отъ които еж: 

Търлисъ (прочуто Ср гръцкото клане 

преэъ 1924 г.) и гр. Зърнено, Черна го· 

ра, Смирницэ, Боэъ-дагъ. Личи какъ р. 

Пан~с:rа се вмъква и се скрива подъ варо· 

витата планина Сминица, з,, да излt.эе от

ново въ Драмс1<0 поле 
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Отъ Шэбранъ по бИJ10то, по което ми

нава rраничнr~та линия, се 01ива до 

връхъ Али-ботушъ - 2.212 м. н. в. (4 ча
са отъ лtтенъ постъ № 1). Той е първе

нецътъ на планината. Изrледъ къмъ дол

но-Струмската долина и Сtрско. Виж

датъ се Крушево, Демиръ Хисаръ, р. 

Струма, Сенrелова планина и др. Поrле

лъ1ъ се губи къмъ Тахино. Наблизо въ 

южнитt му склонове, въ Гърция, е пеще

рата „Капе", която описва Яворовъ въ 

Хайдушни копнения. На северъ сжщия 

нзrледъ, както отъ Царевъ връхъ. Меж

ду вр. Шабранъ и вр. Али-ботушъ, се

верно въ българска територия има два 

безводни циркуса единиятъ отъ.които се 

нарича Сухо10 езеро. 

Отъ върха по северния му склонъ по 

пжтеката се слиза на лtтенъ постъ No i 2 
(бившъ № 18) - около 1 часъ отъ в. 

Али-ботушъ. Най-поетичното мtсто въ 

Али-ботушъ. Около пос1а вtковна чер

номурова 1·ора и единствена чешма въ 

планината. Водата извира на границата 

между мрамора и кристалиннитt шисти, 

които се явяватъ тукъ. Суровъ и вели· 

чественъ :•зг ледъ къмъ Голtмъ Uаревъ 

r:ръхъ. О1лично мtсто за лtтуване. Има 

оnчари наблизо. Почивка и обtдъ. 

Отъ № 12 по граничната пжтека презъ 
хубава иглолистна гора до лtтенъ постъ 

№ 11 (би:зшъ № 17) за 1 ч. 15 м. При 

N~ 12 граничната линия не върви по би

лото на планината, а по билото на едно 

по-низко разклонение. Главн:ото било ос

тава въ Гърция съ вр. Али-ботушъ, съ 

::: шадна посока къмъ планината Сенrело-
1.а, която сжщо остава въ гръцка терито

ри51. 

юга-западно по отвесния варовитъ склонъ 

на Ченrене кале. 

Отъ този постъ се м~нава надолу по 

дола, безъ войникъ вече, като се взема 

дtсната пжтека, по дtсния брtrъ на до

ла и следъ 1 часъ се слиза до зименъ 

постъ № 10, който е въ политt на пла:ш
ната, на пжтя Голешево - Петрова. Взе

ма се пжтн за Петрова. Малко по-надолу 

еж буйнитв карстови из"Вори на Петров

ска ръка съ ма,1ъкъ живописенъ водо

п:1дъ. Пжтыъ върви по Петровска рtка и 

е приятею, и хуба"Въ. Следъ 1 ч. и 15 м. 

отъ зимния постъ № 1 О се отива въ с. 

Петрова. Голъмо село съ rраниченъ под· 

участъкъ, община, прогимназия, фелд· 

шеръ. Тр·!,бва да се уведомятъ во.енни

тt rраЕични власти. Нощуване въ общи

r-,ата, rра!-!ичната застава и училището. 

Удобства нtJ'rla. 

Петрова - с. Катунци коларски 

пжть 8 клм. Катунци -· гара Чучулиrово 
на тtсната ж. п. линия Кулата - Горна

.цжумая - 10 клм. Гара Чучулиrово 

дсковиJIНm а линия - Горна-Джуман 

нормалн2та ж. п. линия - София. 

2. Отъ Неврокопъ до Алиб,тушъ 

Китка планина може да се мине и по 

;tpyrъ, по-прtкъ пжть. 

Неврr,копъ - Кланицзта прт,ю1н 

пжть за с. Мус6лище, презъ тютюнища. 

тз. Отминаватъ се двата пжтн въ дъсно 
н се стига до трета пжтека въ дtсна (на 

три четвърти часъ отъ Неврокопъ), кон

то се отдtля до лозята на с. Мус6лище, 

въ подножието на з:шаднин СКJ1онъ над ь 

сmщото село. Да не се взематъ пърuиrt 

две пжтеки, защото извеждатъ въ непоз

Еати планински мtста, а да се вземе тре

тата дtсна пжтека. Тн извива по склона 

Отъ постъ No 11 до J1tтенъ постъ Е?дъ селото и следъ четвъртъ до ½ часъ 
№ 10 по ,:жтеката по граничната линия за 
1 часъ и 10 м. Отъ постъ J\1'2 11 се вижда 

с<:верно въ България с. Голешево. Въ не

го, Яворовъ съ една чета е билъ заrра

денъ отъ турцитt въ една плtвня и е 

nодилъ цълъ день сражение (Чети „Хай

душки копнения" отъ Яворовъ). Между 

двата поста въ дtсно е Попинъ дол~ 
(есень има много вълци въ него). Лtтенъ 

nостъ № 10 (бившъ № 16) е на поляната 

„Локва". Границата върви надъ него 
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се съединнва на юrъ съ конскин nжп„ 

МусеJiище - с. Тешево, който пжть вър

ви по ма11кия, но дълбокъ проломъ на 

Мусо:rиrцката рtка. Пжтыъ отначало 

върви презъ голи мра~ирни скали, после 

презъ хубава букова горичка и излиза 

при ръката съ елши. После излиза на 

tдна гола полнна-търсавище. Да не с~ 

взема дtсната пжтека тукъ, а тази, кон

ти отива право нагоре, IJa юrъ, като прt
rича малката ръкичкз и полянат::J. (С1едва) 




