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Д-вЛОТО НА БЪЛГАРСКИЯ ТУРИЗЪМЪ 

Българското туристическо движение 
има задъ себе си многоrодишенъ ,l{ивотъ, 
който говори най-красноречиво за него
вото значение и вниманието, което му 
отдава нашето общество. Всъкидневно ти 
ш:чели все по-нови и активни привърже

ници. 

Днешниятъ rоJ1ъмъ интересъ къмъ 
планинитъ не е Сi'i'iществувалъ пр~ди съз
даването на туристическитъ дружества 
Съ своята дейность последнитъ най
п1: рво заговориха за неописуемитъ кар
тини въ плзнинитъ, за rолъмата пол3а 
отъ излетитъ, за другарството, което се 
култивира въ балканитъ и за обillирн,1я 
!iаученъ обектъ , който предстаn,1i!ва 
природа'i а . 

За гарантиране живота и здравето на 
планинскитъ гости, туристическитъ дРУ· 
ж~ства издигнаха много хижи. И днесъ, 
при снъжноrлавитъ върхове на Рила, 
кристално бистритъ езера на Пиринъ , 
тучнитъ поляни на Витоша, китнЩ"В бу
каци на Сръдноrорието, въковнитъ гори 
на Родопитъ и чукитъ 1ta легендарния 
Балканъ, Ci'i'i се заrнъздили · множество 
спасителни домов t;> д1юрцитt на не-

изчерnаемия туристически идеализъмъ. 

Това е най-rолъмиятъ капиталъ на бъл
гарското туристическо движение, който 
говори за неизчерпаемъ ентуси~~ъмъ , 

уnоритость и творчество. 

Въ много градове туристическит'Б 
дружества създадоха великол~пни до

мове, паркове и градини. Много отъ пла
нинскитъ Пi'i'iтища и Пi'i'iтеки еж вече мар · 
кир(l_ни, пакъ отъ страна на орrанизира

нитъ т-,уристи. 
ТуfrИстическитt, организации сториха 

)!НОFё и за привличане чужденцитъ въ 
нашата страна. Ние сме свидетели какъ 
всъка година nритокътъ на чужденци 
все повече и повече се увеличава. 

Туристическитъ дружества приучиха 
нашиятъ народъ да посещава планинитъ. 
Но на тъхнитъ съзнателни членове се 
налага да работятъ още много за пре
възпитанието на болшинството излетни· 
ци. Тъ тръбва да пазятъ грижливо при
роднитъ и исторически ценности за ид
нитъ поколъния. И едва тогава нашата 
дейность ще добие своята завършена 
стойность 

К о с та Фин и д ж и к о п 1, . 



СЪЮЗЕНЪ 

Великден.ски срещи. Та:;нго . 
дишнитt, великденски срещи, кои го се 
с1::икватъ въ недt,JJЯТа преди Велик• 
дена по решението на Ц. Н-во, ще се 
rъстоятъ въ градоветt.: Костенецъ, Ра
домиръ, Троянъ, Трt,вна, Казанлъкъ и 
Харманлий. Ц. Н-во своевременно ще 
нзлt.зе съ окржжно до клоновет·J,,, въ 
което ще даде подробности по програ
,11ата и реда на срещитt,. 

С ъ в м t. с т н о з а с е д а н и е с ъ ЮТС. 
На 9 февруарий въ канцеларията на БТС 
се състоя първата nрезъ годината съв

мt.стна среща между централнитt. н-Rа 
на БТС и· ЮТС. На тази среща Cil'i били 
разгледани въпроситt. га прокарването 
общо на маркировката, за общитt. строе
жн и , юношескитt. секции, както и е 
6ИJф решено да се деиства задружно 
нредъ съответнитt. власти, за издейства
Ре !fa общи облаги за всички туристи. 
J !а първо мf.сто ще се направи об цо из
:rожение до БДЖ по въпроса за намале
нието при пli'iтувансто и чис,1ото на rру

щ;та. 

П р о м t, н и в ъ к о м и т е т а „М у . 
с а JI а". СъrJ1асно решението на Ц. Н-во 
отъ 2 то1·0, занапредъ въ комитета „Му
сr.ла" представителни членове на БТС ще 
бждатъ членоветt. на ·ц.Н. ·г. r. Василъ 
Радевъ и Петъръ Хаджиевъ, който трt.б
вс1· · д;r.:паеме и касиерството на комитета. 

_.,_!_{о н ф ~.Р е н ц и я _n о л1 арки ров. 
к а т 1!· Предвидъ решението · на Ц. Н-во 
nрезъ настоящата година, провеждането 

на маркировката да започне най-наnредъ 
въ ·сект·ора на Мусаленския дt.лъ, !ia 5 
теrо се състоя въ Самоковъ конферен
ция между 11.. Н-во и 11-вото на самоков
ския - клонъ, · която обс?i'iди всички мt.рки 
по провежданетоо на това дt.ло. Отъ 
страна- · на Ц. Н-во нрисli'iтстваха предсе
дателя . г.'~. J1ванъ Радевъ, _ подnредседа
теJ1я г. Ди,ш~:ъръ_ I<0ко1uковъ, секретарn 
1_._ С1•ефанъ" Поповъ и чJ1ена г. Насит, 
Радев1;,. 

. П о с е щ е II и п ~н а к :1 о н о в е т t.. Въ 
втора.та по.-ювина на настоящия месецъ 
съюзнинтъ секрет'1рь предприе обикол1<а 
по · :клоноветt на БТС i1ъ Южна Бълrа· 
рин, при която посети к,юноветt. въ Чир-
1iаоъ, Стара-З,11-ора, Казандъкъ, Сливенъ, 
Карн.о'ба·тъ, А йтосъ, Бургасъ, -Ямболъ 
tioвa .. За1·ора, .. Хар.,1а11:1ий, Хасково, Асt.
iювградъ, Пловди::JЪ 11 Кар:~ово. · _ 

Hftвct.к<l'iдe съюзниятъ секр·~тарь с 
имаJiъ срещи съ настоятелствата на кло-

1:овет·в, като - поради забранат.а на 
публ11чни събрания пре;1,ъ изборитt, -
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животъ 

с успt.J1ъ да говори на уреденитt. пуб· 
.-,ични събрания само от1., кло:юветв въ 
Н. ·заrорз, Карнобатъ и Харманлий. 

Въ днитt, отъ 8- 14 януарий т. r. :З2 
души турис·ти-скиори, германски учитеJ111 

въ нt.мскитt. училища въ България, ус
строиха излетъ-лагеръ до хижа „Ве
женъ" въ Тетевенскня Балканъ. Гоститв 
еж били извънредно сърдечно посрещ
нати отъ клона-домакинъ и c;v; прекара

ли хубави дни въ хижата. Въпрt.ки слу
чилото се малко нещастие - отвJ1ичане

то на трима отъ тt.хъ отъ паднада Jiави
на - гоститt. c;r; останали съ най-добри 
впечатления и еж благодарили на клона 
и съюза за гостоприемството и удобства
та въ хижата. 

К а р т о т е к а н а хи ж и т t.. Въ едно 
отъ последнитt. си заседания Ц. Н-во на 
Съюза е решило създаването на ос()б~ю1 
картотека за хижитt., въ която да бi'ii
датъ вписани за всt.ка хижз вrнчки дзн 
ни по нейната постройка, по 10;1<ениq и 
н~ползув ше. На I<ЛО(иветt. - собсrвею1-
ни на хижн . c?r. изпрат~ни формуляри за 
rюпълване съ тt.зи данни за хижитt, 
1<ои·то следъ това ще б;r;датъ системати· 
зирани въ Ц. Н-во н ще се предприеме 
издаването на , спецчаленъ хиженъ aJt· 
бумъ. 

Образцовъ 1<лонъ. Клоаъть 
,,Елъ-теnе" въ Банс:<о още преаъ м. Ф•: · 
rруарий е издължилъ нз Ц. Н-во чл~11-
l!ШЯ вносъ и абонамента за 1938 r., КЗ!(· 
го н прихода отъ хижнит )', мяркн за из· 
теклата година. 

О к о JI о с ъ бор а. Съюзниятъ се
кретарь г. Ст. Поповъ на 27. IJ. е билъ 
въ Асt.новrрадъ, Ki'iiдeтo е разrоварялъ 
съ н-вото на клона за подготовката на 

11редстоящия съюзенъ съборъ. Заедно 
съ председате,1ьтъ на клона г. Басма
джиевъ, т)', еж се явили nредъ кмета на 
града и еж успt.ли да осиrурятъ и неrо
~;а·та прдръжка по уредбата на събора. 

И з л е т ъ д о Т а т р и т t.. Въ кра11 
на м. КJfЩЙ т. r. Чехословашкиятъ :rури
стически съюзъ ще празднува своя ·. 50-
годяшенъ юбиле~. По този слу,чай въ 
чехската столица ~ Прага ще се · състоя~ъ 
конгр~ситt, както . на Асоциацията - H!i 
Славяпскитt планинарски сдружения, '!'а
ка и на Съюза на дJIПИНИСТСКИ rf, .J.PY· 
жества. По покана на чехитt, по тоз~. 
с.~учай центр. н-во на Съюза урежда из, 
:1етъ до Прага и Татритt. ПодробнJсти 
по Сi'i'iщия ще бiУiдатъ дадени дощ,щи
н:лно:· 



клоновъ 

А с е но в градски я т ъ клонъ Бе-
зово" полага голъми усилия за око'{!'JJ
телното привършване на новостроящата 

се хижа „Руенъ", за да може да се ос
Бt'ТИ следъ изнасянето на конгреса въ 

, рада имъ, като се устрои следконгре· 

сенъ излетъ до нея и ;трисll'iтствувап. 

ьсички конгресисти. 

Презъ м. февруарий клонътъ честву
ва въ планината деня на апостала Лев
ски, което чествуване е традиционао. 

кгто се устрои еднодневенъ излетъ до 

манастира „Св. Петка". 

Айтос ки я т ъ клонъ „Чудни скали'· 
е далъ своята вечерь-забава на 7. 1. 19:38 
год. Срещата е била добре посетена н 
прихода отъ нея отнесенъ къмъ фонда 
„Уредба туристически паркъ", основанъ 
отъ клона, чрезъ подписка между члено

Вt'ТЪ. 

В а Р: lf е н с к и я т ъ KJIOHЪ „Родни 
балкани" е ималъ общо годишно събра· 
ние па 6 т. м., на което е било избрано 
ново настоятелство въ СJ1едния съставъ: 

Председатель д-ръ Мих. Бог дановъ. 
подпредседзтель Борисъ Возниц~ш, се
кретарь Г. Шойлековъ, подсекретарь 
Люб. Шойлековъ, касиеръ-счетоводитель 
Никола Георгиевъ, касиеръ инкасатори: 
Юрданъ Дограмаджиевъ и Албертъ Ге
ронъ, домакинъ-библиотекарь Вълчо 
Вълчевъ, съветници: Аврамъ йосифовъ 
и Нено Терзиевъ, домакинъ - хиж ~та П 
Маъмаровъ, зав излетитt, П. Пехлива-
11с,въ и медицински съветникъ д-ръ Н. 
Снраковъ. 

В р а ,ч а н ски я т ъ кJюнъ „ВесJJецъ'· 
отъ БТС и тая година е отпразднувзлъ 
ьъ своя домъ традиционната бъд1111 вс-
4ерь, посетена отъ всички туристи :i 

приятели на туризма. При задушев:ю в 
ръдко настроение, празднуващитt, пре
караха до сутриньта. Презъ праздниц:пъ 
бъха уредени излети до мини Плакаднн
ца и Горския домъ подъ в. ,,Тумовецъ" и 
,,Ледника'', посетени добре. 

п JJ t, в е н ски я т ;Ъ KJIOHЪ „Кайлъш
ка долина" презъ зимнитt, месеци, по
край друг:на работа, провежда и своята 
r.росвътна дейность. За цельта всъки че
твъртъкъ вечерьта въ салона на „хи;ка

та - туристическия домъ, -се устройватъ 
беседи за плъвенскитt, туристи и люби
Тt',IН. Темитъ обхващатъ туристическа 
идеология, алпинизъмъ, хималайски ек
спедиции и др,. а именно: ,,Планинарство 
11 планинци", ,, 10-тt, заповъди на :~лани
наря", ,,Бълата смърть", ,,Трагедията на 

животъ 

Нанга" Парбатъ", ,,Туристката и ccмeii· 
ств,ото , ,,Рила-п,1ани11а", ,,Всръдь -:н·t;к
нитt, пустини на алпитt," и Отъ Же!-lен.1 
до Монбланъ". Повечето ~'тъ беседнтh 
C"'i придружени съ ёвътливи картини, 11з
насятъ се добре отъ референчицитt, 11 

ct: посещаватъ отъ значителенъ брой 

дружествени членове и любители. Настоя
телството смъта, че по пll'iтя на просв'h
тата, ще може да увеличи значително 

броя на членоветt,, а отъ редовнитt, та
киnа да направи истински туристи-плани
нари. 

т ъ р Н1 о в ски я т ъ клонъ „Тр3.П~З·!· 
ца" е има:Лъ на 23 януарий т. г. своето 
тридесето редовно общо годишно събрJ· 
ние, 1~а което ~ избрано ново настои г~л
ство, което се е ко1!ститунрало к1кто 

следва: 

Предссдатель г. Цоню Гиргановъ, кой
то е билъ пре!1збра,;ъ, въпръки, че е 
билъ подалъ оставката си, подпредсl.';;,э
тель Стоянъ Атанасовъ, се:<ретарь Пе
търъ Пенчевъ, касиеръ Ив. П. Зелков1,. 
пом. касиеръ Ив. Николовъ, домак;нrъ 
Борисъ Т. Коларовъ, библиотекарь Ив. 
П. Молловъ, съветници: Леонъ Фили
повъ, Пантелей Давидовъ, Стоянъ Боя
джневъ и Крумъ Зелковъ 

Презъ настоящата година, освенъ за
бавитt, въ Cll'iбoтa н недъля, клnнътъ " 
даJIЪ две „вечери на кокичето", една гз 
на 14 м. м. и на 2 февруарий, които с111 
имали .rолъмъ успъхъ. 

Н а 6 т. е. Х а р м а н JI и й с ки я т ъ 
клонъ „Родопи" е ималъ редовно общо 
годишно събрание, на което е би,10 из
брано 1юво настоятелство въ съставъ: 
председатель Марко Сагорски, по,щр.2/t· 
седатель Манолъ П. Маноловъ, се;<ре
тарь Дим. I 'арвановъ, касиеръ Петъръ 
Дрънкоровъ, съветl-!ици: Дим Атзнасовъ. 
Недълко Бзкалnвъ и Георги· Поповъ. 

Ха с к:о в ски я т!ъ КJJОнъ „Аидз·' е 
започналъ новата 1938 година съ пови
шенъ ентусиазъмъ. На 19 м. :11. клонътс· 
е устроилъ туристическа забавз, която е 
била много добре посетена и е напра
uила отлично впечатление съ добратn с , 1 
организации и орнгиНаJ1на турнстическJ 

украса на салона. 

Умоляватъ се за последенъ Пll'iТЬ кло

новетъ. които още не Cll'i съобщили окон
чr,телния брой на абонатитt. си, да сто

рятъ това н е з а б а в н о. 

Въ противенъ случай, изпращането на 

списанието ще имъ бll'iдe спръно. 
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,1оносиъюто съдържание, като словес~н:ъ 

изразъ на положителни (издадени) зем
ю1 форми - на върхове, купни, <1уки, 
докато споредъ научното и народно раз

биране рупа е земеписно наименование 
ш1 негативна земеповръшна форма - на 
пропасть, яма, циркусъ". 

Студията на П. Д е единъ цеr-1 ·~нъ 
приносъ за всестранното проучване на 

Рила, особено на този неописанъ до сега 
дtлъ. Характерно е, че авторътъ създа
ва и своя описателна терминология, ка

то напр. именословъ, водосливъ, боченъ 
връхъ и пр. Връхъ Чемберлия, напр , 
той е преименуванъ на Чамберлий. 

Въ друга особено ценна, чис·то ..Jауч
на студия Д-ръ Любенъ Телчаровъ всс
с1·ранно разглежда планинската болесть, 
нейната история, сиптоматология, при
•шни, предпазване и лtкуване. Изпитанъ 
и опитенъ планинарь, д-ръ Л. Т. не са
ыо при КJIИничната си работа, но 11 

въ планината е направилъ редъ интерtеС· 

ни наблюдения и изследвания върху 
rшанинската болесть, които с;у; особено 
ценни за МJiадата ни медицинска наука. 

Една важна негова констатация е, че въ 
мъста, к;у;дето ПJiанинската болесть се 
срtща въ типичната и форма, диферен
циално диаrностичнитt грtшки не С:'!! 
рtдко. Посочена е и книжнина по пла-
1:инската болесть. 

Стефа!-!ъ Поповъ, единъ отъ основа
теJ1итt. и идеолозитt на БАК секретарь 
на Б.Т.С. и редакторъ на „Бы1гарски ту
ристъ", опредtля характера на бълrарско
·rо планинарство, като обяснява, че сми
съла за с;,r,ществуването на самиятъ 

клубъ е .;преди всичко по-съзна·телното 
и по-дълбоко изживяване на днитt въ 
планината" . Тъкмо затова, още въ пър
витt дни, клубътъ се отличилъ съ про
св-hтна дейность, която събрала окuло 
неговия стtгъ почти всичко недоволно 
отъ дотоrавашнитt. опразднени форму
JIИ на пла11и11арството. С ъ свойс гвениятъ 
му живъ и образенъ езикъ, Ст. Поповъ 
прави една крайно интересна и до из

вестна степень правдива констатация въ 

Lмисъль, че· следвоеннитъ усJювия на 
,кивота „особено грозенъ, тежъкъ, не
нриятенъ" за крилатата мJiадежь, за 
която вратитt се указа.~и затворени на
~.:свкmде, въ стремежа и 1<ъмъ по-шир.:>-
1,н кржгозори, я насочили къмъ пJ1ани-

11итt. Въ тази смисъль той набелязва 
канавата на духовното състояние на 

младежьта, върху която се родиJю „но

вото наше планинарство" и опре,7~:ъля 
„ние не станахме планинари, защото 

бtхме българи, а за да бждемъ бълга
ри, трtqваше да сме планинари". 

Д-ръ Емануилъ Шаранковъ, Ci'i"iщo ci, 
е поставилъ една трудна задача - да 

оnредtли rраницитt на човъшкото при
общение съ планината. Това приобще-

ние той формулира букваJIНО така: ,,11.~а
нина, планинарство, планинарь! 

Тя предметъ на търсене и пости
гане. 

То мостътъ между в;v;тре и вънъ , 
:,1ежду търсеното и намtреното. 

Той мечтатель на д.tло, дейниятъ 
"1ечтатель ". 
Като опредtля какъвъ билъ планина

рьтъ въ съзнанието на друrитt, д-ръ Е. 
llI. продължава, че нtкои, ,,които го 
проследяватъ навредъ съ съдържанието 

на неговия ранецъ, на неговия стомахъ, 

на неговото сърдце" и т. н. дирятъ 
„блъсъка на унижението въ окото на 
1'ОЗИ неподстриганъ свещенослужитель ". 

По-нататъкъ той заключава, че „Вtр
ниятъ на планината, истинскиятъ плани-

11арь е спокоенъ, тихъ, отворенъ. 

Въ него се влива безкраенъ потокъ 
на човtшка боJiка. 

При своето потъване въ планината и 
той самъ я поглъща като че той 
може, ако нека, да слъзе ме}Е•ду дРУ· 
1·итъ, да б;v;де посрtдникъ. Той мож~ 
Д()РИ дРУГИ'i'В да отвлtче подире си, да 
ги поведе. И ако иска, той може да 
имъ покаже свояга планина и чр·~зъ 

нея - самъ да намtр.1 п;v;ть къмъ всt
ка душа по отдtлно. Но обикнов~но 
той мълчи". 
И наистина, ще трtбва да се съгла

симъ, че най-добре е да мълча. 
Д-ръ Асенъ Биолчевъ, съ една все

rтранна подготовка описва снtжнитt.. ла
Lини, различнитt видове · снtжни обuа· 
зувания и тtхнитt промtни дълж1iми 
на редъ чисто механични процеси и ат

мосферни влияния. Специално той р,;13. 
ГJiежда отдtлнитt видове лавини, тtх
нитt подвидове и преходни форми, ка'<
то и ония характ·~uни 3а пашитъ пда· 
нини. 

Следъ студията „Опасноститt въ 
ПJiанннитt" на д-ръ Пtю Пtевъ, печата
на въ „Български туристъ" год. XXIII, 
1931 r., въ която сжщо така е разrJ1е
дана nодобна материя, ценниятъ трудъ 
на д-ръ А. Б. поставя началото на се
риозни научни изследвания и въ та.:1и 

область, особено интерес1ы за планина
ритt . 

Георгн Георrиевъ, единъ отъ най
голtмнтt познавачи на фотографията у 
насъ, въ крзйно ингересната си, написа

на съ дълбока ерудиция студия „Фото
rеР.'нИ особености на високитt български 
планини", опредtля фотографията кат) 
аналитично изобразителенъ методъ, ка
то за предаване впечатленията отъ п,1,1-

1-mната и дава предимство предъ лите
ратурното описание, кое·то е само син

тетично. Авторътъ съжалява, че у насъ 
преобладава едно пренебрежително от
,:асяне къмъ снимката, картината, ски

ца·та. 



Впрочемъ, и единъ цитирань по-горе 
пасажъ въ „предислова" на .годишника 
нлюстрира мисъльта му. 

Особено интересна е констатацията 
му, плодъ на наблюдения и проучваная, 
че както човtшкитt физиономии, така 
и nланинскитt обекти обладаватъ раз
Jшчни фотоrенни качества. Подробно 
1 ой обяснява на какво именно се дъл
жатъ тtзи качества. 

Като едно мощно условие, увелича
ващо фотоrеннитt качества на планин
скитt обекти, авторътъ посочва фото
графната композиция. 

Въ тази вещо написана студия, единъ 
много цен,енъ елементъ c;v; редица прак

тически уп;v;твания за чувствителность

та на разнитt фотографски материа
,ш и за употрtблението на филтъра въ 
nланинитt и ,равнината. Най-накрая Г. Г. 
препuрмчва „фото-картината" да стан(: 
конечна цель въ твор:~ескитt усилия на 
български ш1анинарь, фотоr·рафията да 
бi'i'iдe едно мощно пропагандно срtд
ство въ полза на алпинизма и любJвь
та къмъ планинитt.. 

Димитъръ Каранджовъ, съ една рtд
ка добросъвtстность е следилъ за всич· 
ки значителни планинарски постижения 

въ свtта презъ 1936-37 година. Той да
ва подробни сведения за всички научни 
експедиции и тtхнитt опи·ти и успtхи 
за завладяване на най-високитt пл,1ю1-
ни на Америка, Азия и Африка. Особе 
но интересенъ е прегледа на вс;~чки ек

rпедиции за завло1дяване Хималаитt. 
На коая ria иатересната сн студия, 

Д. к. дава подробенъ прегледъ и за 
д!'йпостьта на българскитt планиliари, 
която свежда до множесгво трудни 
изкачвания въ отв~сюпt ·~кали на ви
сокитt планински масиви, главно Ри.~а и 
Пиринъ, съ които е пос~:авено началото 
на катерачното планинарство въ Бъ,1га
рия nрезъ годинитt 1933-35. Авторътъ 
съобщава, че извънграничнитt плани · 
нарсюi предприятия на българскитt а:r
пинисти били твърде незначителни. Пра
вени бюrи проучвания въ n л а н и н а т а 

11 ВСИЧКО ЗА ТУРИЗЪМЪ ВЪ 

()Jшмпъ. Единъ клубенъ членъ наnrи
вилъ из1<ачваr-1е аа северната стена нз 

Триглавъ, а ;tpyrи двама-нtколко зим
ни изкачвания на отдавна завладян11 

върхове въ Баварскитъ, Щубайскитt 11 
Берхтесrаденски Алпи. 

Изобщо отпечатване'!'о третия rодиш
никъ на Б. А. К., който не разпола
га съ никакви субсидии и помощи 
отъ кждето и да f •,ло, трtбва да се по· 
срещне съ радос1 :>тъ българскитt пла
нинари (туристи и алпинисти, както за
почнаха да ги класи,ратъ напоследъкъ). 
Предаденитt по-горе впечатления, на
писани по покана на редакторътъ на 

,,Български турисrъ", не тръбва да се: 
прие11атъ като една преценка, подобна 
на онази, която неизвестно по какви 

подбуди пакъ тука биде направена на 
цруго едно планинарско и з д а ни е -
С'борникъ А.,1еко. Най-малко, въ нашитi; 
срtди и въ колонитt на списание·то ни, 
би трtбвало да се отрича вс-вка ари
добивка отъ подобенъ характеръ, осо
бено като се взематъ предъ видъ труд
нитt условия за творчеството въ тааи 
область. 

Колкото се отнася до хубавата вън
шность на r о д и ш н и к а, дtло на 
уредника Божидзръ Стоичковъ, койтu 
е добъръ познавачъ на rрафическитt 
техники, ще си позволя да доба9я, че 
.'юшото подшиване и подлепване коли

тt, и фотографскитъ приложения, отъ 
които несполучливо Ci'i'i монтирани по 

форматъ и мъсто първото и последчото . 

далечъ не намаляватъ стойностьта нз 
изданието и като едно ценно графt1-
ческо произведение. 

Ние горещо nрепор;у;чваме на t1сич
ки планинари третиятъ годишникъ на 

Б. А. К. и се надъваме, че ония факто
ри, които Clh задължени да следятъ за 

всички положителни прояви отъ плани-

11~рски характеръ у насъ, ще даваrъ 

навременнат 1 си подкрепа за поощряна

;.~ето подоб11и ценни инициативи. 

В а с и JI ъ 3 а х а р и е в ъ. 

11 
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·• G v i d а d е i ш о n t i d' 1 t а I i а". Ко
мисията ва планински водачи при Италиан
ския АлпиАскн Клубъ презъ м,шалата година 
започна издаването на една редица планин

ски пжтеводители, посветени на отдtлнитh 
части отъ итапианскитt Алпи. До сега из
лtзоха следнитt три тома : 

Masiпo, Bregalia, Disgrazia отъ Aldo Bo
nakossa стр. 591. 

Odle, Selta, Marmolada отъ Е. Castiglioni 
стр. 778. 

Le Grigne отъ Silvio Saglio стр. 492. 
И тритt томчета еж образецъ на пла

нински водачъ. Детайлната разработка на 
материята, която посрtща и най-дребната 
нужда за ориентиране въ планината, вели

колепната картограф на и,qюстрация ( общо 
тритt томчета иматъ 25 карти, 235 скици и 
145 фотоводачи), идеално пригодния за слу
жене печатъ и за носене форматъ не оста
ватъ да се желае нищо повече. 

Каква r,олtма разлика между нашия пре
трупанъ, но сжщевременно повърхностенъ 

водачъ и тtзи планински пж.теводители, съ 
които въ ржка човtкъ наистина може да 
тръгне изъ непознатитt планини. Дано тtзи 
водачи не потънатъ въ праха на канцелар

ската ни архива, а б..v;датъ изпо1.1звани като 
примtръ за следване при следващето изда· 
ние на нашия водачъ ! 

Иэъ н ·ашитt планини. ИJ1ю
rтрованъ сборникъ отъ снимки, издание 
на Слов.енското планинско дружество въ 
Любляна, 1937 r. 
Словенскитt планинари C'1'i издали вто

рата часть на своя ху дожестзенъ сбор

никъ „Изъ нашитt планини", съдър
жащъ 50 снимки отъ тtхъ, отпеча rани 
на луксозна хартия въ форматъ инъ ок
тава. 

Стойностьта на подобни издания, вънъ 
отъ това, че даватъ картинна представа 

Ja визиранитt планини, се I<рие преди 
1:1сичко въ обстоятелството, че тt изра
зяватъ отношението на съответната пла

нинарска срtда къмъ планинитt: какво 
и какъ виждатъ въ тtхъ. Снимкитt мо
гатъ да бждатъ съвършенно докумен
тални, безъ огледъ на настроението въ 
плаНJ1ната, тt могатъ да търсятъ Bi'i'i· 

·rрешната нейна динамика и външното и 
настроение и видъ или най-после, тt мо-
1 · атъ да предадатъ човtка въ планината, 
което е и най-новото направление въ ал
пийската фотография. Въ подобенъ ал
бумъ естествено последното ще липсва. 
:1ащото целыа му е .~а обрисува са,штt, 
nланини. 

И докато 1 олtма часть отъ снимкитt 
в·ь настоящия словенски албумъ е посве
тена на 11 ,rанинския темттераментъ. к;,;,;де-
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го голъма роля ш·раятъ i(Обавъчнитt 
елементи на планинския животъ: облаци
тt, мъrлитв, освtтлението, сtнкитв, го
дишното време, небето и ттр., все nакъ 
има една часть, макаръ и малка на брой. 
въ която остарtлостыа да се фотогра
фирва голата планина като картиненъ 
документъ, преобладава. И това, разбира 
се, намалява стойностыа на сборника. 
защото подобни снимки винаги с;,;,; лише
ни отъ вжтрешна убедителность и при· 
влtкателность, особено пъкъ когато с;,; 
въ съседство съ по-новитt снимки, изра
зяващи живота въ ттланината. 

Въ сборника има много прекрасни 
снимки, които издаватъ една голtма фо
тографно-планинарска култура. Промъ1<
нали с;,;,; се, обаче, и такива, които C,'n 

твърде обикновенни и ежедневни, които 
не казватъ нищо на зрителя. Въпрtки 
това, благодарение самата краоота на 
подбранитt сюжети и напредналитt фо
тографно и печатарско изкуство, се е 110-
лучилъ единъ сборъ отъ много хубав~, 
картини, единъ истински п .~анински сбор-
1~икъ, прелистването на когото е цъ,10 
удоволствие. 

Съ него словенскитt планинари ни 
предлагатъ единъ примtръ, достоенъ за 
подражание. Ст. П. 

l{ о с т е н е ц ъ - илюстрованъ прос

пектъ, издание на костенския курортенъ 

комитетъ. 

Стремежътъ да се рекламира н·вкой 
градъ или планински курортъ, роди спе · 
циалнитt рекламни проспекти, единъ ог„ 

които е и ттредложения на Костенецъ. 
У насъ това изкуство е не само много 

назадъ, но още съвършено въ началото 

си. МаJ1кото издания (на Варна, :-ю слу
чай панаири и др.), с;,;,; техничес'Ки съвър
шенно неиздържани, безъ никакъвъ 
вкусъ къмъ подборъ на материала, под· 
реждането и възттроизвеждането му. Д·в
ло на частна или общинска инициатива 
тtзи просттекти C'1'i винаги бедни и мър
шави. 

Проспекътъ на Костенецъ е единъ 
опитъ да се внесе повече живость, като 

еж подбрани само картини изъ мtстность
та, макаръ че и въ него личи общата ни 
наивность въ художествения изборъ и 
назадничавостыа на печdтарската ни тех

ника. 

Въпрtки това, съ огледъ на помъсте
ния материалъ (Исторически бележ~sн за 
Костенецъ и достойнствата му като лt
чебно мtсто и лtтовище), проспектътъ е 
една хубава крачка напредъ въ това от
ношение. Авторитt му могатъ да бi'i'i· · 
датъ поздравени, 
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Нашето списание 

Отъ Никола Галчевъ 

Вече тридесеть Г>одини „Български 

Туристъ" - като фаръ - неотстжпно 

с•свътява пжтя на орrаниз~·ранитъ бъл

гарски туристи. То е водачъ и съР.етннкъ 

на всички приятели на туризма въ Бълга

рия. Още на 15 мартъ 1902 r. то почвJ 

да се издава катQ ежемесечникъ и само 

съ едно прекъсване презъ войнитt. ог:, 

юний 1912 r. до септемврий 1913 r., и оть 
януарий 1915 r. до юлий 1921 г. то е не

р::здt.лния спжтникъ на бълrарскитъ ту

ристи въ тъхното творческо дt.ло. 

Презъ цt.лото време -списанието е вt. 

ренъ изразитель на разбиранията и теж

ненията на българския туристъ и неrовъ 

нененъ помощникъ въ изяснение идео

J1,1rията и практиката на туризма. 

Пръвъ редакторъ на списанието е то-

1 ·авашния председатель на Бъдrарското 

туристическо дружество Проф. А. 

Теодоровъ Баланъ, който съ здравъ ту

ристически усетъ чбртае неrовитt. зада

чи. Следъ него редактиратъ списанието 

д·ръ Христо Пиперовъ и С. Д. Скрински 

- отъ 1907 до юний 1912 r., когато то 

се поема отъ Cr. Ив. Попдуковъ - до 

ссптемврий 1913 r., а по-късно - отъ 

Б. Наследниковъ. 

Следъ периода на roJ1t.мaтa война, на 

октомврий 1921 r . поема редакторството 
Д-ръ Иn. ВеJ1ковъ при редовното съ

трудничество на Д-ръ П. Пеевъ - по 

пданинарскитt. въпроси, и на проф. Вас. 

Захариевъ - главно по художествената 

украса на сжщото. 

Близо десеть години Д-ръ Ив. BeJ1-
ковъ редактира неуморно 

което презъ това време се 

списанието, 

затвърдява 

окончателно като първо художествено 

туристическо издание, което дава тонъ 

rio всички въпроси изъ областьта на ту

ристическата идеология и практика. 

Д-ръ Ведковъ отстi\'\пва редактирането 

на „Български туристъ" на Д-ръ Б. Ко

вачевски, който рi\'\ководи списанието въ 

Сli'.ЩИЯ духъ до края на 1935 r., а отъ 

1оrава насамъ „Български ·туристъ" се 

редактира отъ Ст. Поповъ. 

Ние бихме искаJIИ да ВХЪРJIИМЪ единъ 

бt.rълъ поrледъ върху миналитt, годиш, 

Нl!НИ на „Български туристъ". 

Списанието винаги е отразявало жи

вота на Българския туристически съюзъ. 

Така че, ние бихме могли чрезъ списа

~шето да имаме една представа за ръс

та на Българския туристически съюзъ, 

аа развитието на туристическитt. идеи, а 

сжщо и за материалното творчество на 

СъюзJ. 

Отъ начало „Български туристъ" се 

издава въ скроменъ видъ и безъ илю

страции. То се печати само въ 500 броя, 
н,:; още въ първитt. броеве личи вещата 

ржка на първия редакторъ, 

тае правилно задачитt на 

туризъмъ, задачи, които съ 

който чер

българския 

нtкои до-

пълнения се следватъ и днесъ въ тtхна

тu сжщина отъ Б. т. съюзъ . Въ списа· 

ннето се разrлеждатъ въпроситt за зим

ннтt излети и маркировки, като се чер

таятъ и излетни програми. Не е забра

вtна и идеол::>rията на алпинизма, като 

читателитt еж били запознати и съ чуж

дестранната (чешка) туристика. Даватъ 

се и описания на планински излети, а 

сжщо и сведения за живота на туристи

ческитt. клонове. Най-сетне се мечтае и 

за постройка на планински хижи, като се 

хроникира, че е поставенъ основния ка

мъкъ на хижа Алеко на Витоша 1,ъ 

ыt.стностьта Капакливецъ. 

За прr.двоенния орrанизиранъ тури· 

зъмъ, тоFа е предостатъчно. Презъ пър

вото десетилtтие „Български туристъ" 

се стреми r,1ав1ю да изясни идеитt на 

туризма и да помогне на туристическата 

организация да се създаде по села и 

градове и да укрепне. Членоветt на Б. 

Т. С. еж все още малобройни, а 11 нн

СТNiПИJIИтt войни прекъсватъ всtка орга

низационна дейность. 

llрсзъ втория СJ1едвоененъ периодъ 

- десети;~tтието отъ 1920-30 r. - усло

вията за развитие на туризма въ Бълга

рия като че ли ставатъ по-благоприятни. 

Следъ тежкитt изпитания на войнитi. 
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всички като че .1и дирятъ отдихъ и о гмо

ра въ планинитt. Тамъ срtдъ тишината 

тt искатъ да проумtя гъ народната ка

тас·трофа и да подирятъ новъ пmть за 

спасението на Отечеството. Б о л н от о 

следвоенно време не кара ш1анинеца дз 

унива, а го прави по-бодъръ и см·r,лъ. 

България не може да се гради на ширь; 

тогава тя трtбва да се гради нагоре, въ 

висинитt! 

И ето че започва единъ новъ творчес

ки периодъ за организиранитt. туристи. 

На лично мtсто въ този устремъ стш, 

„Български туристъ". Ние виждаме зъ 

страницитt на списанието да се изясня

ватъ идеитt на туризма и да се насочва 

духювния взоръ на организирания ту

ристъ къмъ планинскитt хи ж и. Отъ 
1922 r. строежътъ на нланински хижи се 
развива стихийно. Българскиятъ нар-Jдъ 

по села и градове е пригърналъ туристи

ческитt идеи и съ щедра ржка подпо

мага това творческо дtло. Презъ гова 

време „Български туристъ" е вtренъ от

звукъ на създаденото увJ1tчение и само 

дава новъ тласъкъ за по-нататъшната 

дейность. 

Още отъ 1922 r. списанието е уголt

мено по обемъ. Неговия форматъ е уве

J!Иченъ, подобрень е и външния му 

n1щъ и въ него се помtстватъ хубави 

и:rюстрации отъ българскитt плааини. 

)Iаватъ се научни статии, описания на 

високопланински експедиции въ Азия 11 

другаде. Подемътъ въ списанието е и по

демъ въ организацията и ние бихме мо 0 

гди да кажемъ кое е причина и кое по

с.~1едица. На 1924 г. списанието се издава 

nсче въ 4000 броя - единъ прекрасенъ 

напредъкъ въ онова време. Редятъ се 

описания за възкачване Алпитt отъ 

бы1гарсЕ<И туристи; описания на живо

писни к:i'iтища и пещери въ България, 

к2кто и на зимни изкачвания бъдгарски

тt. планини. Къмъ 1928 r. списанието е 

чувствит~лно подобрено по съдържание: 

помtстватъ се научни и други статии, 

както и художествени снимки отъ висо-

1ш·тt. планини, а сн;що се репродуциратъ 

и художествени пданински пейзажJ-t. 

Чувствува се годtмъ подемъ въ тури-
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етическата организация и „Български ту

ристъ" е пъленъ съ описания и снимки 

на новопостроени п.1анински хижи. Раз

r.'!еждатъ се не само оргаш1зационни въ

Пf1()СИ, но и такива за защита на приро· 

.11ата, за залесяванията и пр. Вече се ре

дуватъ въ хубавитt страници на списа

нието описания на нови възкачвания въ 

А.ппитt и въ други високи планини. Въ 

списанието е отразенъ добре и живота на 

Лсоцияцията на славянскитt туристи. Ре

дакцията е привлtкла за сътрудници ре

щ;ца известни писатели и добре школу

в~.ни туристи-планинари. 

Но дохожда 1932 г. - строежа на на

б.'!юдателница „Мусала": страницитt на 

сг.исанието се откриuатъ за българската 

метеорология, а сжщо и за етнографията 

на Родопитt и на други п л а ни н с ки 

1,раища. 

При сегашния редакторъ Ст. Поповъ 

1.:писанието .v1'!нава къмъ новъ - по-ма

т,къ форматъ, но затова то става чув· 

ствително по-обемисто. Статиитt отъ 

идеологиченъ характеръ взематъ предни

на; туристическиятъ мирогледъ се анали

зира и задълбочава; помt.стватъ се ре

довно описания за изкачвания въ българ

с,китt планини. Прави се и добъръ пре,

ледъ на алпийската литература, а сжщо 

н на организацнонния животъ. Това е 

но-характерното, което дава новъ об

;rикъ на списанието. 

При тоя бързъ прегледъ явно личи 

въ течение на годинитt - голtмия 

напредъкъ на списанието: то се издига 

все повече въ идеологично, научно и 

туристическо отношение; дава тласъкъ и 

животъ на новитt насоки на туризма и 

Р.JЕанинэрството и върви съ темпа на но

ю1я организационенъ животъ на Съюза. 

Като поздравляваме ред акт о р а на 

списанието и централното настоятелство 

на Съюза за тtхнитt похвални усилия 

да издиrнатъ списанието на такава ви

сt:та, ние пожелаваме на твхъ и на всич

ки български туристи съ дружни уси

,шя да работятъ за неговото все по-го

л·вмо усъвършенствуване презъ 1идното 

четвърто десетилt.тие. 



Пирин1, планина 

Отъ Г. Ст. Георzаевъ 

Въпр·!,ки възторженитъ слова и пое-

1 ични настроения, съ които понtкога 

говоримъ и пишемъ за „чудния свtтъ 

отъ видения и красота", които ни зну

шава ,,,1егендарнин Пиринъ", се пакъ 

тая бълrарска планина е най-малко поз

ната даже и въ п.1ани11арскитt ни срtди. 

С амъ Пиринъ не е смутенъ отъ това пре

не:брежитеJшо отношение, защото той и 

безъ това е понаснлъ сждбата tJa · неиз
всстностьта презъ вtковет-в, която за 

чнстото плаюшзрство никога не е едно 

( 1 рицателно качество. И ако само си 

Lпомнимъ, че nисокитt ш1анини, пора

дн свонта дивость и недост;у;пность, най-

LJесто с;у; били антропогеографскн 

прtчки за културнитt и стопанскн връз

ки между хората, лесно ще схванемъ, 

защо непрогледенъ мракъ е покривал~ 

д·1.лгото минало на тоя оrроменъ пла

нински храмъ, н1дъ който природата, 

г.резъ родилнитt спазми на нвкоя тъм

на геологична епоха, е изсипала тукъ 

толкова много дарове и красота. 

Географитt и историцитt на антич

ния свtтъ едвамъ отбелнзватъ нtкаква 

1;J1анина Орбелосъ въ древна Македо'

ш1я - име, за което и сега не е нсно 

д,!,'!И се отнася до Пиринъ пла:-1ина ил.1 

п~,къ до Осоговинта. Срtднитt и нови-

1 t, вtкове с;у;що не привнесоха нъщо 

повече къмъ оск;у;днитt, сведения на 

древностьта за тоя планински к;у;тъ. 

Но зко наивностьта и географскотс, 

ы:вежество на класичес«итt, писатели 

с;;,; още извиниrелни отъ гледището :-1а 

огранич~нитt тогавашни знания, то съ 

1:акво бихме оправдали недостатъчното 

псзнаване и слабия интересъ '<ЪМЪ тая 

п~·екрасна планина на днешната ни кул

турна съвременность? 

Значението на Пиринъ планина по Ci'l'iЩ· 
I-!C стьта си, . за сега, е почти изключител-

1ю планинарско и затова то не можеше 

,ца се осъзнае и прецени преди появата 

на самото планинарско движение у насъ. 

11. 
Отъ тукъ ни идва внушението, че както 

подробното п.1З1:JИнарско проучване на 

високия Пиринъ, тъй и почина за раз

простраиението на положителни знаншt 

за тон · важенъ планинзрски обектъ, трtб
са да J1егнатъ като първостепенна грижа, 

преди всичко, върху съзнателния и ос

мисJrенъ бъ,1гарски туризъыъ. И предъ 

нсотразимин зовъ на тая нова задача отъ 

по-високъ редъ, която днешното врем~ 

слага все по-остро предъ насъ, ние по

често щt:. се питаме: докога органи.за-

1•,ноннитt проблеми и грижитt за обще
ствения престижъ на българския тури

зъмъ ще поглъщатъ всецъ•ю силитt и 

вниманието ни? 

Каквнто и да C?i'i нашит-h идеологич

ни разбирания на планинарството, ние 

Нl·~южемъ да се задоволимъ само съ 

,:>nиянението отъ героичното и романти• 

ката на нашин ш1анински свtтъ, безъ да 

пссегнемъ чрезъ прозрението и на ра

зума и върху неговиn примамливи » 
ыистично заключени чертози. Кой би 

твърдtлъ сериозно, че би било профа

нация на чистото планинарство, ако се 

втурнемъ активно и по следит·в на по

тъналитt тайни въ това загадъчно цар, 

ство на митъ и безпредtлна фантазия? 

Най-после защо да не приобщимъ къмъ 

волнитt полети на духа и по-трайного 

и повече отговаряще на днешнитъ ни 

културни нужди удоволствие и отъ раз

вънчанитt тайни? ... 

Въ източния дtлъ на кJiасическа Ма

кедония, надъ пространство-то, включ·~но 

между сребриститt извивки на рtкитъ 

Струма и Места, се издига исполинската 

с1 рада на величествената Пиринъ плани

на. Откmсната на северъ отъ Рила съ 

гиската Предtлска сtдловина (1120) а 

Разложката котловина (сръдно 840), пи

рннската система изпълва пространств,

Т<) на югъ чакъ до Бtло море, съ ре

дица по-малки планини, които бавно се 

снишаватъ и разч.л~няватъ въ външно 
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отдtлни орографски единици. Въпрtки ' 
установената вжтрешна връзка, обуслоr 

вена отъ тектонски, геоложки и оро

rрафски причини, името Пиринъ об,шно

вено се свързва само съ най-високия, 

алпийски очертанъ отдtлъ отъ гру пата, 

който започва на северъ, отъ Предъл

скин проходъ и завършва на югъ къмъ 

сегашната гръцко-българска граница. 

Тъкмо тоя отдъJ1ъ и особено неговитв 

Lисоки пояси представляватъ за насъ 

1 олtмъ планинарски интере,:ъ. 

Но въ оскждната ни планинарска JIИ

терзтура, а не ръдко и въ нъкои научни 

трудове у насъ, проникватъ сведения от

носно тоя отдълъ, които не винаГ,i из

даватъ една изискана точность и до

бро познаване на планината. По то!! пжть 

РЪ съзнанието на 

с,собено на младитъ 

неосведомена rъ и 

поколъния, които 

проявяватъ интересъ къмъ тая планина, 

се наслояватъ погръшни знания. 

Въ нъкои географски четива и попу-

1;ярни библио-геки, предназначени за 

}tладежь·та, систематически се повт.1-

гятъ едни и сжщи грtшки, които во

дятъ произхода си отъ изобилни съ 

rръшки първоизточници като: Ор:>хи

л;роrрафията на Македония отъ Василъ 

Кънчовъ (посмъртно издание 1911); Пж
туване по долинитъ на Струма, Места и 

Бръга'лница (Мсб, XI и XII, 1894) отъ 
СiУiЩИЯ авторъ; Военная география и 

статистика Македония, 1890, отъ 1<апи

танъ Бендеревъ. Voyage dans la Turquie 
d'Europe отъ Vignesnet, 1868. т. 11 и 

нъкои други, днесъ вече твърде О(:тарt

JШ тру д:ове. Въ тия тру :J,ове сведенията 

за висо1шя Пиринъ не сж черпени отъ 

зшчни изследзання и непосръдни вп~

чатленип, а отъ още по-стари книжовю1 

извори н карти и дори разкази на трети 

JШЦа, 

Но грижитъ за ПJ1анинарското проуч

ыше на пиринската система не могат ь 

да не обхванатъ и разоблачението нз 

натрупанитъ rръшки и неточности, една 

,,асть отъ които се дължагъ на автор

ска небрежность или незнание, а .11.руга 

- - на топонимната неустановеность на 

псч1ятията въ тая планина. Скромна·rа 

цель на тая ми бележка е тъкмо такава. 
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За по-гоJ1ъма прегледность бележкнтъ 

Cii'i разпредълен.и въ нtколко групи, 

споредъ тъхната вжтрешна връзка . 

1. Гръшки изъ областьта на височин-
1-штъ отношения. Първиtъ относителнr: 

тс,чни данни за надморскитt височини 

нс1 високитъ пирински дълове дължимъ 

на именития берлински доцентъ по гео · 
графия д-ръ Хербертъ J1уизъ Н <'' , , •~ , ,

то rолъмо измърително дtJю въ Пиринъ 

бi, завършено съ близкото сътрудниче

ство на известния фотограметъръ и кар

те:графъ д-ръ Рихардъ Финстервалдеръ, 

който ржконодъше твърде деликатната 

работа по автоматичното начертаване на 

пиринската карта съ помощьта на плани

графа Цайсъ и то само възъ основа на 

редица земни стереофотограметрични 

снимки, направени презъ 1926 и 1927. 
Благодарение на неговата голъма опит

ностъ и положенитъ грижи, получе,итъ 

данни за височинитъ се указаха твърде 

точни. Отъ гледището на тия данни ви

сочинниятъ обликъ на Пирина се очерта 

въ съвсемъ новъ външенъ видъ. 

И когато презъ J1tтото на 1932, за 

нуждитt на новата топографна снимка 

на страната ни, Държавниятъ географ

ски институтъ при Министерството на 

войната измъри по нивелаченъ пжтъ 

(стжпка по стжпка) пиринския първе

нецъ Елъ-тепе, добитата надморска ви

сочина се указа точно 2914.7 м. (надзем

ния центъръ на пирамида № 26, 1 редъ), 
HJIИ кржгло 2915 м. *) Сжщиятъ върх1, 

споредъ измърва,нията на д-ръ Луизъ 

бъше само съ 5.30 м. по-високъ, т. е. 

2920. Тази разлика, приведена въ про

центи (+ 0.1810/о), спрямо официално из

мерената височина, дава съвсемъ незна

чителна гръшка, която въ сжщность е 

една много благ-оприятна точность за тоя 

родъ измървания. А тъй като височини

тъ и на останалитъ пирински върхове 

въ картитt на Луизъ сж измърени по 

сжщия автоматиченъ начинъ, съ увъре

ность можемъ да приемемъ, че и тt. 

*) Проф. Ив. Батаклиевъ неправилно 
приписва данната 2915 на д-ръ Луизъ 
(вж. статията му: Българска географюt 
въ нъкон германски географски атласи , 
в. ,.Зора" , брой 5543 отъ 18.XII. 1937). 



иматъ тая относителна голt.ма точность. 

Официялно измt.рената височина ·ни 

Елъ-тепе бt. ,шовестена чрезъ Годиш:ш· 

1<а на Държавния географски 1шсiитут!:> 

за 1932 и е публично достояние оттогn· 

ва. Въпрt.ки това, гая официална данна 

:ч; височината на пиринския първенецъ 

се среща рt.дко въ публикациитt. сле;1,ъ 

тая дата. И досега мнозина си служатъ 

съ височината опредt.лена отъ Луизъ, 

която, макаръ доста точна, не се поr{рива 

напълно съ официално устаноБената ви· 

сочина. 

Но за жалость много по-често се 

r:овтаря една друга, още по-груба грвш

ка. Въ своята карта на централния Пи

ринъ (мt.рка 1 :25,000), Луизъ е означи,1ъ 

две коти отъ върха Елъ-тепе: едната -
най-високата точка на върха - 292(); 
д1:-угата - една по-ниска точка, югоиз

точно отъ пирамидата по върховия 

pi'r'iбъ - означена съ 2918. Поради не

брежность \или погрt.шно заимствуване, 

)шозина и досега показватъ, като най-

1:v.сока точка· на Елъ-тепе, кота 2918. 
Предц измt.рванията на Луизъ висо

чиннитt. отношения въ Пиринъ бвхз 

твърде произволни и много далече отъ 

действителнитt.. Височинаrа на Елъ

тf.пе тогава се показваше 2681, споредъ 

даннитt. на турската rенера11щабна карта 

(мt.рка 1 :210,000, 1892), преиздадена и на 
български оть нашия Държавенъ гео

графски институтъ, и тия на австрий· 

ската карта (мt.рка 1 :200,000, листа зз 

Гсрна Джумая, 1900). Височнн:~та 2681 
бt. възприета и въ повечето учебници ~о 

1 еоrрафия и нt.кои научни тру доэе отъ 

онова време **). Но като се знае, -ie 

т:, реката карта , която е послужила зэ 

** Споредъ по-стари австрийски из
)1t.рвзния височината на Елъ-тепе е на
мtрена 2700 м. Ci'r'iщaтa данна е показа
на като най-висока точка на Пиринъ и 
отъ К. Иречекъ въ неговата иС'Гория на 
бъ,1rаритt., 1876 г . 

основа и на австрийската карта на Пи

рннъ е с ъ с т а в е н а повече възъ 

основа на писменни извори, отколкото 

по снимки на самитt. мt.ста и поради 

това е твърде произвоJша въ начертание

то си, може да се предполага, че дан

нпа 2681 е заимствувана отъ съвсемъ 

стари източници или е измt.рена съ съв

ссмъ нсточенъ алтиметъръ. 

Сръб~киятъ геологъ П. Янковичъ, 

г.резъ 1902, пръвъ е извършилъ сер :10з

нн геоморфолоrични проучавния на 

една чзсть отъ Пиринъ въ връзка съ 

неговото. дилувиално заледяване, и самъ 

е измt.рилъ барометрично нt.кои ПО· 

важни точки. Неf\овитt. данни за висо

чината на езерото Папазъ-rйолъ и нt.· 

кои други езера и циркусни дъна, Cm 
доста близки до истинскитt.. За жалость, 

сбаче, той не е измt.рвалъ самъ височи· 

ната Елъ-тепе и си е послужилъ съ въз· 

приетата отъ турската и австрийската 

юJрти данна - 2681 м. 

Проф. Жеко Радевъ, който по-късно 

(1917) съвмt.стно съ немския геологъ 

д-ръ Карлъ Оьестрайхъ, е проучвалъ гео

морфоложки и глациално цt.лата пла

нина, е оnрсдt.лилъ Ci'r\ЩO барометрично 

височината на Елъ-тепе на 2860, докато 

Оьестрайхъ е намt.рш1ъ 2790. Чувству

вайки несигурностьта на барометричнитt. 

и:шt.рвания, проф. Радевъ се е въздър

жалъ да даде височинни данни за Пи• 

ринъ въ своя класически трудъ: Природ· 

ната скулптура на високитt. български 

планини (1921). Даннитt. на своитt. ба

рометрични измt.рени височини въ Пи

ринъ сi'r\щятъ е използувалъ въ своята 

неиздадена карта на тая планина, едно 

умалено копие (мt.рка 1: 160,000) отъ ори
гинала въ мt.рка 1 :40,000, отъ 1юято кар· 
та е обнародвано, както 

по-горе неговъ тру дъ, 

Бълrарсю-1 туристъ, 1932, 
122. 

въ цитирания 

така и въ сп. 

кн. VIII, сто. 

(Следва). 
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Възелъ се надъ всички Мусала се взира 
и вижда далече лазурни гърди, 
блестящо небето на т,ьхъ се дотtра, 
а слънце окача съ елмазни бразди. 

Въ захласъ е Мусала, изпраща прав,ьти 
съсъ вихри презъ урви, долини натамъ, 
приема възторжено топли ответи 

и вижте го, вече мдад,ье се намъ . . 

Разроши глава поб,ьл,ьла съсъ радость, 
вмъ нова прем,ьна усмихна се вечъ, 

избликнаха извори съ буйна си младость, 
съ вмторзи под,ьха вси весела речь. 

Съсъ п,ьсень игрива се ручей повлече, 
съ цв,ьтя и морави окичи бр,ьга, 

и рукна надолу п,ьнливо поточе 
море да догони съсъ радость сега. 

То гони а бъбли, че люби Мусала 
морето съ лазури блестящи въ зори 
и бърза да стигне морето, похвала 
пришепне за царя на наш'т,ь гори. 

Презъ урви скалисти се п,ьни въ превара 
1t съ шумъ огласява лесистия бр,ьгъ, 
що1rtъ стигне въ полето, сал.tъ дума отваря 
на други потоци въ стремителенъ 6,ьгъ. 

И дружно потеглятъ межд'ниви, ливада, 
цмт,ьщи за жетва богата съ плодъ, 
u т,ьмъ пакъ потока весть тайна обади 
за благо и радость на ц,ьлий нарддъ. 

Споглеждатъ, мълвятъ вси откритата тайна . . 
Морето вълнува тазъ прол,ьтна весть, 
и облакъ ответникъ отлита съ весть знайна 
f<ЪМ'Ь царя Мусала надъ шi~рнuя лесъ. 

Ем. Мутафовъ 



Първата Мальовица 
Отъ Ив. Шехтовъ 

Последниятъ звънъ отъ школскиsсr . 
.звънецъ бавно замръ и неговата пр:J

щална пъсень, за моята първа учебна 

година, отлитна въ миналото. Малкит-t, 

Н[.лавц11 весело напустнаха школото " 
1,.нто роякъ врабци, подгонени отъ хи

щенъ ястребъ, съ глъчъ се пръснаха по 

кривит·в селски улици, за да занесатъ въ 

~·жщи плодоветъ на своя едноrодишенъ 

rрудъ. Съ болка rледахъ тия деца, въ 

чийто невинни души написахъ първата 

страница отъ втория томъ на тъхния жи

вотъ, които сега бързо се губъха задъ 

<.:хлупенитъ селски кжщурки. СJ1ънцето 

ярко св·втъше въ този красивъ юнски 

день и разливаше нежнитъ си лжчи по 

кr асивнтъ багри на цъфналитъ ливади, 

изкласили ниви, схлупени кжщурки и да

лtчни планини. Нъкаква свъ r ла радость, 
непозната и неописуема се разливаше по 

цълата природа. Всичко изживъно презъ 

годината, като бъли, леки пролътни об

лачета, бързо минаваше презъ паметьта 

и се губъше въ безкрая. Даже и чувство

то на раздъла, и то като пролъгна мъгла 
при изгръвъ слънце, изчезна предъ бун

туващия се стремежъ на душата къмъ 

нс·познаrия планински миръ, предъ стре

межа на волната воля сръдъ планинска

та ширъ. И сега, когато пиша тия редо

ве, неволно спомнямъ миналото и думи

тъ: ,,Отраснахъ тамъ сръдъ дивнитъ чу

кари на дивния балканъ и като птицитt., 

просторитt, възлюбихъ. Душата, ми не

сретна бродница за тъхъ копней, когато 

п1: рвиятъ предвестенъ лжчъ опасва без

предълни небосклони, когато азъ тамъ 

горе при орлитъ раздавахъ своята лю

бовь; на слънцето, на вътъра, ска.1итъ; 

на моя триединенъ богъ" ... 
Такива чувства и мисли ме вълнуваха, 

когато поехъ пжтя отъ село къмъ гра

да. Въ Самоковъ ме чакаха вече готови 

за пжть моитъ постоянни планински съ

пжтници Михалчо и Василъ, а предъ три

ма ни се изправяше, тамъ нъкжде въ 

хаоса на Рила, неразгадана загадката 

на Мальовица. 

Мальовица! Това б·в единъ прик.1-

зt.нъ свътъ тогава, една легенда, мечта, 

-- примамваща, обещаваща неземни HJ· 

слади; - планински пиръ - пиръ по

тържественъ и по-красн,зъ отъ пирJв•.=гв 

Ба боговетt. на Олимпъ. 

Мальовица! -- Това сега за менъ и за 

ония, които я познаватъ, е едно съчета

ние на 11.расота и коварство. 

За първи пжть я видъхъ и то въ YIO· 

w.ентъ, когато слънцето я за.1иваше сь 

последнИ'тъ си лжчи и rаJ1ъше отрудено

то и чело. Сега тя изглеждаше позлате

на отъ тия последни лжчи. Гол·в,,1Итъ 

снъжни преспи горtха въ пурr~уренъ 

пламъкъ, а студенитt, черни ска;ш блъс

тt.ха въ оловенъ блtсъкъ и хвър,шха 

дълги с·внки въ долината, които се сли

ваха съ настжпващия здрачъ. Въ дъното 

на долината, каго могжщъ исполинъ и 

вtренъ стражъ, стои на пость върхътъ и 

пази свято тайната на своя чаръ ... 
На по.1яната при моста спръхме и ус

троихме нашия лагеръ. Всt.ки от ь насъ 

съ усърдие вършеше работата си. Ми

халчо и Василъ мъкнtха дърва отъ 

6.1:изкия говецарникъ, а азъ се заехъ съ 

домакинската работа. Скоро пламна бу

енъ оrънь и тенджерата съ вечерята вe

C(',JIO за;съкра. Всичко наоколо потъна въ 

мракъ. 

Ко.1ко красиви еж тия планински но

щи, сръдъ интимна другарска сръда край 

буйния огънь и весели приказки! 

Рой искри хвърчеха къмъ тъмното 

небе отъ сухитt клекави дърва, а огне

нитъ езици играеха, гонени отъ тихия 

нощенъ вътъръ. 

Загледани въ неспирната игра на тия 

огнени езици; унесени въ с:1адъкъ разг .)· 
воръ, незабелязано отъ насъ, пълната 

луна се бt издиrнаJiа високо на небето. 

Тя бtше дала новъ тонъ, ново вълшеб

ство, загадъчно романтично и неописуе

мо, на картината. Топло завитъ въ одеа

лото дълго я наблюдавахъ. 

Следния день посветихме на Орлове

ца и опити въ катерене. 
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Втория день, 9 юний 1930 г. бt. опред·в· 

Jitнъ за в. Мальовица. Къмъ 8 ч. сутринъ

та потеглихме съ една раница, въ която 

11маше храна само за една закуска, ,,вt.ч· 

ниятъ СЪП/i'iТНИКЪ" на Михалчо - фото

графическия апаратъ и едно 20 метрово 
в1r,же, което бt. навито на раменетt.. 

Нашата целъ бt.ше да изкачимъ върх::~ 

1:0 неговата северна стена. Доста ,1еко 

стигнахме до подножието му, Времето 

б-r, ше хубаво. Нито едно облаче нt.маше 

на хоризонrа. Върхътъ се издигаше 

предъ насъ, като колосъ забилъ чело въ 

ве:дрия .1азуръ на небето и се м1r,чеше 

да скрие своята неразгадана тайна, отъ 

неканенитt. гости, които така нахали -::> 

Еарушаваха неговия пустиненъ покой. 

В1:рзахме се съ в1r,жето. Азъ водъхъ. 

Първобитнит1, ни туристически обувки, 

безъ пирони се указаха твърде неудоб

ни за изкачване по заледения снt.гъ. 

Василъ даже не разполагаше и съ обув

ки; бъ съ ботуши, но въ замъна на това 

нмаше четириwипови котки. 

Взехме цепнатината на върха. Напред

вахме бавно по заледения снt.rъ. Стръм

ннната на всt.ка крачка се увеличаваше. 

Върховегъ на обувкитъ се оказаха без

с;1 ,~нн да правятъ ст1r,пю1 въ Jiедената 

кс·ра. Извадихъ туристическия ножъ и 

съ него почнахъ да копая :::т1r,пки. На

к.:юнътъ на улея стана почти отвесенъ; 

напредването вървъше бавно. При невъз

:v.ожностьта :::ъ единъ ножъ да изкачимъ 

:с> аледения улей съ накJюнъ 700, решихме 
д1 минемъ по J1ъвия р1r,бъ; дt.сната стра

нu на непристжпния трижгълникъ на 

Мальовица. Следъ дълги усиJIИЯ стигнах

~rе една площадка на около 50---60 м. 

подъ вьрха; широка не повече отъ по

.10винъ метъръ и дълга два метра, Тукъ 

направихме малка почивка. Оставаше 

най-трудното отъ пжтя. Предъ насъ се 

изправи една 15 метрова гладка стена, 

нздъ която се виждаха грапавини, по 

които можеше лесно да се продължи. 

Всички опити, да качимъ тази стена, из-

Jrъзоха нссподуЧJIИВИ. Най-после се при

нудихъ да се катеря босъ. Съ r,олt.ми 

ус.илия сполучихъ да изкача 14-15 м. и 

въ момента, когато нахално посt.гахъ да 

хвана последната издънка на скалата, 

краката ми се откжснаха отъ скалата и 

азъ останахъ да вися въ въздуха, дър

жейки се само съ лt.вата ржка за единъ 

малъкъ нздатъкъ. С ry дени тръпки по

лазиха по тt.лото ми. Огледахъ се наоко

J' О. Подъ менъ зt.еше 200 метрова про

r, асть. Тритt. Мальовишки езера ме 1 ·ле

даха съ студенитt. си сини очи, а н·вк;v;

де далече се виждаха планини и полета. 

Всичко се завъртя наоколо ми. Поrле,~

нахъ и другаритъ си, които съ нt.м ь 

ужасъ следваха всичко. Никой не изда

де звукъ. Гробна тишина царt.ше. Зат

ворихъ очи и видt.хъ, че тримата вър

зани, летимъ къмъ бездната. У сещахъ , 

какъ пръстит·в на р1r,ката изпущатъ сту

дения камъкъ. Още минута и всичко ше 

бжде свършено. Напръгахъ поел-едни 

сили и търсt.хъ нt.какво мъсто, изд ьнка 

щш цепнатина. Пръститt. на дt.сната рж

ка се впиха въ студения камъкъ . Крака

та отново прилепнаха о скалата. Тежка 

r;ъздишю1 се изтръгна отъ гърдитъ, съ

кРшъ планина се смъкна отъ тамъ. Поть 

обля ч~лото ми. Направихъ посдедна

т:1 ст1r,пка. Измъкнахъ ножа и го забихъ 

в1, малк,1 пукнатина. Това бъ първия пи

рснъ, койт-о забихъ въ гранитнитt. гърди 

на върха. Стжпихъ на мадката пдощад

ка и отново погдеднахъ наокодо. Слън

цtто все тъй ярко свt.тt.ше и задиваше 

с1, свt.тлина окоднитъ планини и подета. 

Езерата пакъ така студено ме гдедаха съ 

синитt. си очи. Сдедъ малко и приятели-

1"1, ми б·вха при мене . . . 

15 м1шути по-късно седъхме до мал

ката пирамида на върха и гдедахме свъ

п .. тъ, който се разтилаше подъ насъ. 
Ние победихме и съ радость можемъ 

д,1 каже:11ъ, че раздадахме своята лю

бовь: на слънцето, на вt.търа, скалитt. , 

на нашия триединенъ богъ. 

Следватъ две снимки на автора къмъ статията. 
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Въ Бrьлитrь Кордилери 
Отъ Ерванъ Шнайдеръ*) 

БъJшгв Кордилери въ Перу, които 

се простиратъ 180 клм. отъ дветъ стра

ни на 9-ия широчиненъ географски rра

дУСЪ, еж една отъ най-високитъ и най

хубави планински вериги въ южно-аме

риканскитъ Анди. Долинитъ въ под.но· 

жията на планината и нъколко прохода, 

които служатъ като търговски пжтища 

к1,мъ изтокъ, еж били многократно про

швтувани отъ изследователи. Още IЗЪ 

70-тъ години на предното столътие ита

Jшянскиятъ ученъ Раймонди, който е 

снелъ кар·тата на Перу, е писалъ за Бъ

.'lитt. Кордилери, като за „най-величава

та картина, която една висока верига 

отъ с1-гвжни планини може въобще да 

представи" . Истинската висока планина 

бt., обаче, завладяна едва презъ 1932 r. 
отъ -една експедиция на Алпенферайнз 

rюдъ водачеството на Д-ръ Боршеръ. 

Покрай петь върха надъ 6000 м. тогава 

бt. изкаченъ и най-високия върхъ на 

Перу, 6768 м. високия Хуаскаранъ, отъ 

Боршеръ, Бернардъ, Хьорлинъ :И мене 

за първи пжть. 

Особеностьта на пейзажа, д и в а т а 

красота на планината и н ·в к о л к о т о 

праздноти, които оставихме въ северна

та часть на Бt.литt. Кордилери, остави

ха у насъ живо желанието да пр(цъ:1-

жимъ и довършимъ работата си всрt.дъ 

тt.хъ. Въ 1936 r. обаче можа.ха да 11з

ПЪJ1Нятъ това желание само двама ( .ТЪ 

сrарит·l; участниuи: Проф. Д-ръ Кинцлъ, 

географа на университета нъ Инсбрукъ 

и азъ. Като трети човt.къ дойде Ар 

~~t::щъ Аверuгеръ, планин .:ки водачъ и 

уч1,те.1Jь по ски въ Арлбергъ И тнзи t·к-

искахме да прооедемъ за първи н;у,ть 

измi,рвания за изяснения на въздушаи

тt. течения въ долината Санта и да 33· 

пълнимъ празднотитъ въ нашитt. по

раншни проучвания, въ които влизаше 

и долината Алпамойа. 

Надъ Канона де Пато, пролома на 

рt.ката Санта, лежи върху една тера:а 

хациендата Колкасъ. Владението обхв .з

щз нъколко вегетативни етепени: отъ 

долината, кждето върху 2000 м. още 

съятъ ззхарно цвt.кло и растатъ порто

ка.,ш, до високия пустошъ, кждето ·,ър . 

ховетt. се издиrатъ надъ 6000 м. Въ то

r<а ваадение влиза и долината Алпам,Jйа, 

която - като повечето северни прес·вч

ни долиаи на планината - е непроход:1-

ма. Тази долина завършва въ канона 

Пато съ диво, непроходимо ущелие, въ 

което растатъ кедри и затова е нар~

чено Квебрада де лосъ Кедросъ. 

] ри опита презъ 1932 r да проник

немъ въ тази долина бt.ха несполучлиnr1 

и затова сега тя най-много ни ин:rере 

суваше. 

Въ хаuиендата Колкасъ бt.хме - как

то навсt.к,nде въ Перу презъ ю н и 11 

1936 r. - приети много добре като гости. 

Стариятъ, надъ 70 години управител,, 

Хуанъ Рамосъ ни казва при вечерята съ 

nоложителность, че обикновениятъ 1Шi'iть 

за Каликанто въ долината Алпамойа, Kli'i· 

дето живъе единъ овчарь съ семейство

то си, води само презъ езерната долина 

и Атункоха по южната и часть, което 

ндскърбява много Кинцлъ, комуто Пli'i· 

тьтъ отъ по-рано е известенъ. 

Следъ неизбt.жнитъ разправии Jще 

СПР,1шция бъ възможна съ 

на Алпенферайна. 

подкрепата въ първия день съ придружаващитt. ни 

ловци, Рудолфъ Ашерраденъ - единъ 

Uельта на малката ни група бъ г.1зв

но географското и топографско завла

днван~ на непозю,титt. още южни Бt.;~и 

I<ордилерн и принадената къмъ тt.хъ 
група на Иерупая. Въ първитt. седмаци 

*) Изъ списанието • Der Bergsteiger", 
гад. 1938, януари!!. 

германецъ, койт-о живt.е въ хациендата 

и ни придружаваше първитt. дни - и 

азъ, потеrJ~яме необикновено рано, до

като Кинцлъ и Аверцrеръ пускатъ пър

витt. балони за измt.рвания на вt.търа и 

ще ни последватъ на другия день. 

Отъ хациендата до Кенrуапунку, пър

вото мt.сто за лаrеръ съ дърва и вода, 
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Ci'fi 2000 м. изкачване. Пi'fiтьтъ е мжченъ, 

каменистъ и горещъ. При Па~ша Хуал

кайанъ, кждето има развалини отъ ста

ро селище, е първата ни почивка. Единъ 

индиецъ-носачъ е боленъ. Тъй като ин

днйцит·в говорятъ само нарt.чието Кв,~

хуа, разбирането съ тt.хъ е мжчно. Съ 

голt.ма трудность и обещание за rо;гв

ма порция кока намъ се удава да спе

чели:v~ъ за носачъ единъ ,,1t.стенъ ов

чарь. Уморени достигаме следобi.;дъ Кен

гуапунку. Първ11ятъ и най-м;у;ченъ пж rь 

е следъ насъ, н·ие издигаме палаткитt. 

си доволни, Ашераденъ се връща отъ 

тукъ. 

На следния день тt.сната П:'r\-тека, по 

която вt.чно бъбрещитt. и дъвчащи ко

ка индийци се точатъ въ дълга коло

на, ни извежда по останкитt. на стар r:, 

наводнителенъ каналъ въ езерната до

лнна. По гладко излъсканитt. гранитни 

скали с;у; построени стени, които хит

ро изпоJ1зуватъ всt.ко предимство на 

терена - една очудваща работа нз стн

ритt. перуанци. Самата тt.сна долина е 

r.еJшкол·впна. Тераса следъ тераса се 

издига тя до ущелието Кедро, долнитt. 

тераси еж гористи и въ всt.ка отъ тt.х ь 

][ежи по едно езеро, а водопади r·в се 

спускатъ свободно по оrвъсни'I"Б скали. 

Въ най-горния казанъ лежатъ най-кр::~

сивитt. езера, Атункоха и задъ него, 

з.Jтворено отъ единъ морененъ валъ Ра

хукоха, въ което ледницитt. се спускатъ 

съ широки ледени стени. Надъ тt.хъ еж 

rшанинитъ на Санта-Круцъ, които сега 

чtзнатъ въ объднитt. облаци. Единъ съ

вършенъ пейзажъ. Пабло, новиятъ ни 

носачъ, който идва за пръвъ шr1ть въ 

n,т;анината, и комуто овесовата и овощ

..,а хранз не се нрави, не е много уди

венъ отъ върховетt.. Той изостава на

задъ, за да заздрави нервитt. си съ ед

на баня, следъ това не намира следит-t 

и сt.да. Това ни струваше нt.колко часа, 

докаrо го откриемъ нановd. 

Преходътъ въ до л и н а т а Алпамойа 

лежи 4900 м. високо. Надъ него се из

дv.гатъ останки отъ н·вкоrашна крепость, 

а дълбоко долу въ долината се вижда 

ущелието на ръката Санта : единъ дивъ 
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въ своя уплашващъ хладъ поразяващъ 

изгледъ. 

Прекосяваме нъко.1ко урви и въ ед

на отъ тъхъ оставаме за вечерьта. Не си 

н правимъ трудъ да строимъ палатки, 

цълата нощь вали снt.гъ и сутрината е 

студена, неприветлива и мъглива. Снt

гъ·тъ не престава презъ цtJIИЯ день. При 

преминаnането на единъ гребенъ ние 

събуждаме една пума, която о с т а в я 

топлия си лагеръ и избt.гва. 

Въ противовесъ на другитъ кордилер

ски долини, въ тази нtма никакво дърво. 

Ние достигю1е до единъ камъкъ на от

:~ръпващи се морени. Индийцитt. биватъ 

освободени отъ менъ и азъ оставамъ 

самъ съ Фаустино, стариятъ ми носачъ 

отъ 1932 г. Той е радостенъ, че игций

цнтt. ги нtма; предпочита да ходи съ 

w.arapeтa и мулета, които не бъбр·вли 

толкова и носtли по-добре. 

Отново вали снъгъ презъ цълзта 

нощь. Въ предобt.да Фаустино отива до 

овчаря въ Каликанто за провизии, 

К~,rнцлъ и А в е р ц г е р ъ прис·тигатъ съ 

своитt. носачи, а за наше очу дване на

край се домъкватъ трима индийци, кои

то носятъ фототеодолита ни прикрепенъ 

върху едно магаре. Фаустино се връща 

съ овчаря и ни носи кока, млt.ко и най

хубавитt и голtми картофи, които сме 

яли нt.кога. Съ овчаря ставаме прияте

J!И и той ни обещава едно агне, което 

трtбва да го търси тепърва и затова ни 

го носи едва на другата сутринь. Следъ 

това ние навлизаме въ голt.мата пресt.ч · 
на долинз. Днесъ е първиятъ хубавъ 

сдедобt.дъ. 

На билото надъ нашия ,1аrеръ пж

тищата ни се раздt.лятъ: Кинцлъ се за

вr,ъща за да се отправи презъ Церо 

Пакла за Калкасъ, за да работи въ об

ластьта на по-раншното езеро Щау. Ние 

минаваме два стръмни превала и се 

спускаме въ ледника подъ върха Кви

тараху и Невада Санта Круцъ; тамъ 

разпжваме палаткитt си пол,ъ морени

тt на JI~дника. 

Квитараху, първия връхъ, когото ис

каме да атакуваме, изглежда от„ тоаи 

J1едниковъ басейнъ мжчно достнгзе,п,. 

По-нагоре обаче ние откриваме една ку-



Леденъ връхъ надъ Нлпомаl!о 

J1a, която води къмъ стръмно ребро 11 

простиращия се на северъ ледникъ, отъ 

кждето да достиrнемъ ледената стен>1. 

Двамата носачи ни пренасятъ багажа до 

rтория лаrеръ и се връщатъ. Докато 

Аверцrеръ сrрои палатката, азъ събн

рамъ снtrъ за готвене. Нашиятъ бивакъ 

ы·жи чудесно върху гранитни плочи 

ш,дъ ледника на 4800 м. височина. Сре

щу насъ се издига точно ,1едения връхъ 

на Алпомайо и въ залtза той се възви

сява свободенъ отъ облаци, идсалъ за 

единъ леденъ връхъ. 

На 17 юний съ Аверцrеръ напусхзме 
лагера още преди изrрtвъ. При ле'!;Н'!· 

ка се развидtлява, ние поставяме кот

китt, връзваме се и изгася:v1е фенерч!

тата. Снtжната покривка е твърда и 

безъ . много усилия ние се изкач.•заме 

между разкжсанитt ледени блокове и 

дълбокитt цепнатини къмъ горния .чед-

1шковъ басейнъ, кждето се разполагаме 

на слънце подъ ледения спусъкъ на 

l(нитараху за първа почивка. 

Слънцето скоро ще започн~ да жари 

и ние трtбва да бързаме, за да не на

мър мъ по северния ск,1онъ r,а:мr~-.нат,, 

снtrъ надъ леда. Ни~ rпс"•н·.1вамt Н?д· 

бt,п ы1ето · съ ,~лън11е ~'), нrэ rъ наG.11ч,а

вг.не10 на билото, н:шр·~женнеrо расте: 

какъ ще изглежда той въ сжщность? 

Fазочарование1с> не :•аю,снtвз. О1ъ 

долу rJ1еданъ, 11а11 rорнинтъ rребенъ, 

кс i'1то води въ пр 't:'ВЧКИ И съ r, ,ЛЪМЪ 
наклонъ къмъ вър:п, изглеждаше .1е·· 

сснъ .. Отъ близо, обаче, ·'леданъ и пред
чувстванъ, картината r прuмвнена. По 

тъсния гратъ виснатъ грашщни 1•респи 

отъ дветt страни. Стръмни рам~на, из

ГJ!сждащи отъ долу кат~ кули, < тварятъ 
с:дна безкрайна, уморителна и нжка ра

бота. На вс;~чко отгоре, снtrътъ е про

мtнливъ: на северната страна в.чед~ненъ, 

на южната изведнажъ !.!екъ пудф,.ръ, 

дълбокъ до гърди. Снtжнигв ,сули нt

матъ очакваната отъ насъ rвърдост,,. 

Много пжти прозвучава познатия ;·,у;пъ 

тс,нъ отъ свличаща се лавинна прес.1а, 

който е особено неприятенъ тогава, ко

rатп чов·вкъ е застаналъ точнu на този 
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снъженъ еркеръ. А стената се спуска 

страхотно стръмно 1400 метра надолу. 

Мъгливата покривка се изкачва бавно и 

навремени закрива гребена. Ние ·трtбва 

да се държимъ за него, см·внявайки юж

ната съ северната му страна, споредъ 

прtспитt. Надъ насъ сж балконитt отъ 

nръспитt, подъ насъ е бездънната про

пасть въ дълбочината. Като се прибави 

къмъ всичко това копаенето на стжпки 

въ закрепено положение, веднажъ въ 

слънчевата и после въ сtнчестат.а стра

на съ преминаването съ затаенъ дъхъ 

отъ леда въ мекия снtгъ, може да се 

получи представа за по.~ожението ни. 

Бт,изко подъ върха смъняме единъ 

филмъt искайки да снемемъ една сн'tжна 

кула, която въпрtки спокойния си из

rледъ, съ тръсъкъ се откжсва и извед

нажъ застава отново. 

Много ст.v;пки и капки отъ поть ле

жатъ вече подъ насъ, когато къмъ 

обtдъ ст.v;пваме на върха Квитараху, 

вv.сокъ 6100 м., н си стискаме доволни 

ржцетъ. Аверцгеръ е въ особено вълне

ние, защот.о това е неговия пръвъ шест

хилядникъ. 

На върха е тошю и тихо - никакъвъ 

вtтъръ - и ние преживtваме щастливъ 

половинъ часъ. Изгледътъ къмъ околни

~"&. върхове 1е ,·великолъпенъ. Т-всната 

sона на вледенената планина изпъква 

5,rно. Както отъ иЗ'точнзта стрз!1а, т::~-

1{3 и отъ .'!апад,ната въ задния .планъ 

пичатъ кафяв:пъ предпланини и Аверц

rеръ тв ьрди да вижда даже океана. На 

СЕверъ и югъ окото съзира само ледъ 

и снtгъ; погледътъ достига до Шампа

ра, който се издига като самотенъ ~с

тров'J:1. Дълбоко долу е долината Сан

·1а Круцъ, струва ни се, че гледаме от

вtспо. Изtгочниятъ скатъ \ ·на Невада 

Санта Круцъ отъ тука изг,1ежда много 

по-лошъ и ние решаваме въпрtки всич

ко да изберемъ северния ск1онъ къмъ 

върха. 

По гребена се спускаме лесно обрат 

~,о. Съ добре изкопанитt ст.v;пки MiYiЧHO· 

тшrта е отстра1;ена и ние имаме време 

д,н се наслаждазаме на смtнящитъ се 
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картини, които образуватъ облацитъ съ 

върховетt. 

Въ северния спусъкъ има г.v;ста мъ

гла, поrискащо горещо е, мек ~' я т ъ 

снъгъ се натрупва по коткитt. Toзtt 

нсочакванъ разходъ на сили и време ни 

потиска, внимателностьта сжщо вече нн 

дразни, защото Квитораху лежи въ ми

с:штъ ни задъ насъ и така слизането до 

палатката става една натрапена необхо

димость, 1юято вършимъ съ пресъхнз

ли гърш1 неохотно. Пристигнали до па

латката, ние се нахвърляме върху всич

ки видове течности и си готвимъ до 

късно :~резъ нощьта. Надвечерь прежи· 

вtваме още веднажъ чудото на залъза 

по бл·вскащитъ върхове. 

На другата вечерь ние сме въ долин

ния лагеръ на огънь при носачит-13. Tt 
Р.И разправятъ битието си и обясняваrъ 

имената на върхове·тъ . Квитораху зна

чи „ледъ, който убива", а Невада Сан

та Круцъ - снъжна планина отъ све

щения кръстъ. Този връхъ е нашатз 

следваща цель. 

Възлизътъ по склона тръбва да е 

възможенъ още презъ нощьта. Ледени

тъ куки и фенерчетата ciYi готови, ~зъ 

1 часа сутр11ньта будилникътъ звъни. 

Но . . . Аверцrеръ се чу~зствува слабъ, 

като вс-tки новакъ въ високит-в плани· 
ни Ние размишлявю1е известно време 11 

т;у;жни се скриваме въ спаанитъ чували 

съ съзнанието, че сигурно пропускаме 

една отъ малкото добри възможности 

за изкачването на Невада Санта Круцъ. 

Да извървяваме още ве д наж ъ цълин 

Шi'iТЬ до тукъ, не ще имаме вече време, 

а за самъ човъкъ обективнитъ опасности 

еж г,олъми, особено слизането по омек

hадата стена. 

Презъ Каликанте и езерата ние с,ш

ззме отново въ долиш:та. Послепната 

вечерь ние се сбогуваме съ дош1ната 

Алпомайо: въ вечерната заря разтопенi'! -
т!, капки по ледника блtщятъ, тишина

rrз и тъмнината пече .::,-,, навл в .ыи 1! 1, 

ды,инитъ, последнит-в ыъrли и,~чезв::~тъ 

11 билата и върховетъ свtткатъ още 

,.:.ълr·о като запа,1е ни фак 1к на n,:vнf•H <J 

нt'бе. Прев . Г. С. 



България привлича 
Отъ Ст. Поповъ 

Бъше време, когато България, като 

обсктъ за туризъмъ и планинарство, б·:З 

непозната на самитъ българи. За наше 

щастие, това време мина и днесъ наша

та страна спокойно може да се наред-1 

между най-много „туристизиранигt": би

,'IО изобилието на туристически обекти, 

било вродената привързаность на бъл

г11рина къмъ природата или пъкъ нуж

дитt на времето, доведох~ до едно оаэ-

. витие на туризма въ България, неочак

вано голtмо и за най-голtмитt оптим:и

L ти преди пе гнадесеть години. 

Това развитие, естествено, намtри 

сг.оето отражение и въ литературата. 

Докато по-рано орrаниззционнитt тури

с-1ически списания бtха единственото 

мtсто, Kli'iдeтo възторгъ отъ природа

та можеше да бli'iдe изразенъ и раз

бранъ, днесъ ежедневниятъ печатъ, пе-

та ни и се насJ1аждаватъ на нейнитt при

родни красоти. 

Турис~:ическата пропаганда, воден.з 

;;тъ нашитt. съюзи, къмъ която скоро 

Ct.' присъедини и официалната, макс1ръ 

и досега водена твърде неуко, и тука 

изпълни своя дългъ. Трафикътъ на чуж

денцитt.-туристи расте непрек1i'iснато и 

е вече предметъ на специална политика. 

Заедно съ него порастна и лит~ратурния 

интересъ къмъ България, на който да 

оноворятъ се виждатъ причуде,ш мно

го чужденци следъ завръщането си въ 

своята страна. 

Ние се радвахме по-рано на всt.ки 

отзивъ за България и нейната приро

да, помt.стенъ въ нt.кое чуждо списание 

и бързахме да го преведемъ въ нашия 

печатъ и направимъ известенъ и на бъл

гарската публика. Тt.зи видъ отзиви -
рноднчнитt списания, а даже и по-ши- въ видъ на журналистически впечатле-

роката белетристика, заст1i'iпватъ наши

роко туризма въ най-общитt и все

е-, ранни негови прояви. Не може да се 

01рече: туризмътъ стана с/i'iщественъ 

е:1ементъ не само въ нашия животъ, но 

и на ц·hлата ни култура. 

И все паr<ъ, дълги години България 
като туристически обектъ, бt непозна

т.:~ за чужденцитt. Много малко отъ 

тъхъ - подтиквани или отъ строго на

учни начинания, или отъ любовь, неве

жата любовь, къмъ е к з о ти к а т а на 

Ориента, която наnраздно търсt.ха и при 

насъ - считаха за умt.стно и полезно 

да губятъ времето си въ България. Поз

навахме ги поединично и бt.хме свикна

JIИ съ т'ьхъ, както и тt. съ насъ. Наисти.

на чудно: тt.зи малко чужденци се бt.ха 

привързали къмъ България и тя бt. 

станала тt.хно второ отечество. Но съ 

това се изчерпваше редицата на чуж

денцитt. - тt. или се бtха отдали на 

България или въбще не се интересува

ха отъ нея. Липсваше срt.дата; тt.зи, 

които поне веднажъ да дойдатъ съ спе

циалното намърение да изучатъ страна-

ния - изъ чуждия печатъ зачестиха ве

че толкова много, че сега ни е действи

телно невъзможно въобще да ги сле

димъ. Въ замt.на на това, България про-

1-:икна и. всрt.дъ малкия, но стро1-ъ Kpli'irЪ 

на чисто планинарскитt. и туристически 

списания. Едва ли сега има вече подобно 

издание въ чужбина, което въ течение 

н:1 CJlнa своя годишнина да не отбележи 

нt.що, безра3Лично по кой поводъ, за 

пданинитt на България. Последнитt. ста

патъ полека-лека модни. И съ това ние 

скоро ще видимъ и бълrарскитt. планини 

наредени въ страницитъ на списанията 

до другитъ, да говорятъ еднакво власт

но и убедително съ езика на своята 

красота и да дt.лятъ съ тt.хъ мегданъ 

между чуждитt. планинари. 

Умtстно е, прочее, макаръ и за първи 

П1i'iть, да з.шознаемъ нашитt. читате.1и 

съ онова, което само въ течение на из

миналата се 1937 г. бt. писано за Бълга

рия въ чуждитt. туристически списания . 

То говори. достатъчно за интереса, кой

то българскитt. планини вече възбуж

датъ на западъ. 
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Безспорно, най-оживено се интересу
вотъ за българскит·t планини нашит·t 

западни . съседи, не само по силата на 

близостьта ни, но и поради сравнит·слно 
най-стабилното , и мощно туристическо 

движение у тtхъ. Въ Югославия им2 

нtколко национални планинарски оргз -
низации (вж. Български Туристъ, год. 

1936, бр. 7, с·тр. 245) всtка една отъ кои
тс• е въ връзка съ българскитt пла

нинари и има грижата интереса къмъ 

нашитt планкни да остане буденъ. 

Словенскит-r, планинари, хърва гски

тъ и далматинскит·t познаватъ вече Бъл

гария и за тtхъ тя е обиченъ обектъ 

за посещения, (стига формалностнтъ 38 

ш,нува•-~ето отъ Югославия и БЪ Бълга

рия да не еж така отблъскващо тежки!). 

Първи подведе кракъ органътъ на сло
венското планинско дружество „Планин

ски вестникъ", излиз.ащъ въ Любляна. 

Въ лtтната му, двойна книжка, на стр. 

217 и следващитъ, Винко Модецъ описва 
едно свое изкачване върху прочутата 

вече· Северозападна стена на Мальови

ца. Описанието е придружено съ 4 сним
ки на познатия словенски планинарь инж, 

Авчинъ, който сжщо е участвалъ въ из

качването. 

Авторътъ дава сравнително обстойно 

и подробно описание на изкачването, 

което е започнало отъ заслона Мальо

вица. По този поводъ той бележи: ,,Не 

е разкошна (б. р. хижата), но за моя 

вкусъ много по-хубава отъ хотелитt и 

гостилницитt по нашит-в хребети. -
Всъки народъ прави по свое разбиране 

п.1анинарството; българитt J\.!огатъ да 

ни бждатъ въ много нъща примъръ". 

На друго мъст,о авторътъ дава из

разъ на очудавнето си отъ общия видъ 

па бълrарскитъ планини (въ случая Ри

ла), които били много по-тъмни и мрач

ни о:rъ словенскитъ, но въпръки Т<)ва,, 

иматъ красотата на своя образъ. 

На двамата планинари не се е удало 

изкачването на стената и следъ мжчи

телни. опити, тъ едвамъ се отскубватъ 

отъ нея. По тази причина и Модецъ за

вършва статията си съ единъ поздравъ 

.п закана къмъ Мальовица. 

Отъ групата хърватски планинари, 
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които бtха гости на Съюза ни презъ 

миналото лъ·то, се обажда въ „Хърват

ски цланинаръ" Владимиръ Марионъ отъ 

Карловацъ. Въ октомврийската и ноем

врийска книжки на списанието той дава 

едно дълго описание на пжтуването имъ 

изъ България, въ което възторгътъ отъ 

българскитt планини и българитъ и,

пълва всtки редъ. Най-добре е да пре

ведемъ единъ пасажъ: ,,Прекрасни бъха 
тъзи два дни въ София. Българскитъ 

планинари ни дочакаха на гарата и 

презъ всичкото време бъха съ насъ. 

Водиха ни навсъкжде, услужваха ни въ 

вси'чко приятеJJски. Поповъ, д-ръ Кова

чевски, Мишевъ, Джумалиева и най-вече 

Пантелеевъ. Не чувствувахме, че сме въ 

чужбина. Отъ първия часъ бъхме между 

приятели, братя:'. 

Пжть·тъ на хърватската група е во

дю1ъ презъ Витоша и Рила. Невъзможно 

е да се предадатъ десеттъхъ страници, 

изпълнени съ живото писание на Ма

рионъ, който откликва и най-дребния 

фактъ и най-голъмото преживяване ед

накво силно и впечатлитеJJно. Даже и 

сдинъ преводъ ще бжде слабъ да изра

зи непосръдственото чувство на автора 

за всичко хубаво, което България !'.!У е 

поднесла изобилно по пжтищата му изъ 

ВРтоша и Рила. 

Редакторътъ на официалното юго

с ,rавско списание за _туризъмъ „lОгосла

вия" г. :Иерко Чуличъ пише статия за 

България подъ надсл,овъ: ,,България!, 

J(·МЯТа На ПрИрОДНИТ1, красоти" ВЪ ЮН· 
Lката книжка, стр_ 185-187. Въ статията 
си а.вторътъ споменава накратко всич· 

ки·тъ туристически обекти въ Българи,\ 

(планински, полски и морски) и нег·JдУ· 

ва, че ,.международната туристика не е 

оценила достатъчно България, а често 

слушаме само, че въ нея има рози, тю

тюнъ и кисело млtко". Въ това сме ,:ъ

гласни, но и авторътъ не допринася MHJ· 

го за измънението на това разбираr1е съ 

снимката си на Солу:_Дервентъ, която е 

помъстилъ: дали тенденциозно или не, 

взета е една снимка отъ времето .ча· Али 
баба и четиридесеттъхъ разбойници, за

щото отъ цълия изворъ - около който 

сtга има поне 50 модерни вили и е на-



правено спретнато и модерно здание -
се вижда отъ единъ дървенъ олукъ дn 

изтича вода въ една изкопана яма и на-

01юло да се мждрятъ разтоварилитъ ба

r ажа си една кола цигани! Втората t<ар

тина, репродукция на акварела „Созо

пс,лъ" отъ Жековъ, сжщо не е многс 

убеднтелна, защото и децата зная rъ, че 

созополскитъ кжщи къмъ самия бръrъ 

(както въ всички стари морски градо

ве) сж най-мръсни и неприветливи. Отъ 

такава точно пропаганда, казано откро

вено, нъмаме много нужда! 

Отъ втората група наши гости презъ 

.'1·втото, седмоградскитъ туристи, ни из

ненада г-жа Т. Байеръ. Въ туристичес-

1<.ото приложение на вестника „Букурещ

ка поща", въ три броя подредъ, тя пуб

ликува впечатленията си отъ пжтува

нето и въ България, които сж едно 

rrрезъ друго по-въодушевени и хубави. 

Тя хва.'lи и гостогrриемството на бъ.'!rа

ритъ, и вида на София, и нашата кул

тура, и хижитъ ни и . . какво ли соб

ствено не, което и е направило впе-

С-sнни върху сн-sга 

чаТJrение, следъ като е дошла отъ Бу-

1сурещъ? Тя не е първата, на която фа

садната култура на ромънската стоJшца 

и липсата на всъкакво чувство къмъ 

природа-rа въ населението тамъ, да не 

прави впечатление следъ като изпадне 

въ България, и то въ ц~1-пъра на бъл

гарския туризъмъ: София. Сл' дъ като 

обикаля България, тя стига въ Търново, 

Ki'i'iдeтo необичайното гостоприемство на 

;1,1·!:.стнит·в туристи е било последната из

ненада, която е обърнала цълото и го

с1уване въ България въ единъ неза

бравимъ споменъ. Отъ това мъсто тръб

ва да пр~дадемъ нейната и на всичкчтъ 

гпсти благодарность къмъ съюзнитъ ни 

ч.т:енове, които сж услужили толкова 

много при посрещането имъ. 

Отъ реномиранитъ голъми планинар

ски списания най-ценни сж :татиитъ, 

които излъзоха въ „Дойче Алпенцай

тунгъ" и въ списанието на Италиянск·1я 

А.,шийски клубъ. 

Въ първото (бр. 9, стр. 268-271) жи
вущиятъ въ София нъмецъ г. Карлъ 

си. Ц. Цановъ 
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Ви;шеръ очертава подробно възможно

ститt. за скални изкачвания въ българ

скитt. планини. Обърнато е повече вни

мание на високопланинския туризъмъ и 

затова се има предвидъ дейностьта на 

Българския Алпийски клубъ. Къмъ ста

тията CYi прил,ожени ·три много хубави 

снимки на Рупитt. (отъ Дамка), Стражи

ТБ въ Пиринъ и скалитt. при Лакатникъ. 

Описанието, колкото и скицообразно, е 

достатъчно подробно за чужденци, к-ои

то искатъ да се ориентиратъ върху въз

можноститt. за лланинарство въ Бълга
рия. Посочени еж даже и картитt. (на 

нt.мски езикъ), съ които единъ нt.мски 

планинарь може да си служи въ Бълга

рия. Авторътъ самъ подчертава, че ста

тията му нt.ма за цель да даде изчер

па·телно описание на бълrарскитt. пла

нини, а представ,1ява само единъ опит-ь 

,,да се доведатъ много германски пла

нинари до едно ново поле за планинар

ска дейность". Въ тази смисъль статия

та изпълва задачzта си и трt.бва да бла

rодаримъ на r. Вилнеръ, не забравяйки, 

че „Дойче Алпе~щайтунrь" е почти най

мt.родавното високопланинско списани,е 

въ цt.ла срt.дна Европа. 

По-специа.лна е статията на имени

тия италиански алпинистъ, председателя 

на туринската секция на Италианския 

Адпийски клубъ, r. инж. Петро Жили-Jне, 
помъстена подъ надсловъ „Скали въ 

България", въ последния брой (10, стр. 

'г,77 и сл.) на „Ривиста менсиле". Заедно 

съ председателя на Чехословашкия Ал

пийски клубъ, Рудолфъ Пилатъ, авто

рътъ е rостувалъ н:а -Българсия Алпийски 

клубъ и, придруженъ отъ П. Енrлишъ, е 

извършилъ изкачвания въ Лакатникъ, 

Чt'рната скала, и групата Ма.льовица

Орловеца. Описанието му е конкретно, 

нu все пакъ изпъстрено съ сравJiения. 

Една rр·t.шка на автора, че хижитt Ма

льовица, Скакавица и пр., еж С'l'роени 

о·тъ Българския Алпийски клубъ, сме rо

т.ови да я отдадемъ повече на незапом

няне, отколкото на лоша информация. 

Статията е придружена съ една скица 

отъ автора на северната стена на Орло

вецъ, изкачена отъ гостнт-t, заедно съ Ен-
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глишъ. Какви еж впечатленията му отъ 

рУ,лскитt. скали личи отъ факта, че той 

1 и причислява по известната италиянска 
скала къмъ тt.зи отъ 4--6-ия градУсъ 

мжчнотии. Можемъ впрочемъ да се на

дяваме, че тя ще предизвика ·штересъ въ 

италиянскитt. алпийски крж1 ове и отъ 

Италия ще започнатъ сжщо да присти

rатъ гости на бълrарскитt. планини. 

Най-после, въ далечната Финландия, 

сжщо е казано нt.що за България, ма

каръ и отъ българинъ: нашиятъ консулъ 

д-ръ Шишковъ е написалъ статия за 

България, като туристическа с т р а н а, 

придружена съ снимки отъ Рилския мо

настиръ, розоберачка и тютюнево поле 

и две репродУкции отъ картини на Тър

ш. во и Копривщица. Името на списани

ето е „Маткайлумаилма". 

И нашето списание, което се изпраща 

редовно на всички планинарски редак

ции въ чужбина, помага по-често да се 

чува името на България. Презъ изтек-

. лата година помt.стиха отзиви за негс, 

,,Часописъ Туристу" - Лрага, Хърват

ски планинарь" - Заrребъ и „Планинар

ски вестникъ" - Любляна. И тритt. от

з~1ва еж положителни и хвалятъ новиятъ 

видъ на „Български Туристъ". Въ по

следния, подписанъ отъ д-ръ Арн. Бри

.~rей, изрично се отбелязва, че „българи

тt. много мислятъ за планинитt. и плани

нарството", което личи отъ многото идео

логични статии. Изброяватъ се по-важ

нитt, отдt.лни статии и се обръща вни

мание на терминологичното раздt.лею1е, 

прокарано у насъ между планинци и 

планинар,1. 

Редовното получаване на списанист,_, 

се отбелязваше и въ списанието на Ит:1-

;rv.янския алпийски клубъ, както и u-;, 
,.Вестника" на Чехословашкия Алпийски 

1:.11убъ. 

Можемъ, прочее, да бждемъ доволнr1: 

годината 1937 донесе една нова и ув·!ш1-
чена популярность на бълrарскитъ пла

нини. Нека се надявяаме, че идващитъ 

години ще изравнятъ и нашитt планини 

по известность и посещение съ друг11тt, 

европейски вrликани: нашитt. наистина 

ги заслужаватъ. 



Манастирътъ зиме Снимки Л. Стамболсни и Г. Гешевъ 



Горе: Молитвена вечерь 

Долу: Уэана 

сн, Л . Стамболски 

сн. Дурковъ 



Долината Снанавица зиме сн. Л. С тамболски 

П'орви излети въ Рила 
Omr, Ал. Новаr<овr, - Дупница 

Зимата на 1896 и 1897 rод., пишу

щиятъ тия редове като учитель въ с. 

Гюргево, имаше възможность често ПNi

ти изъ кръчмитt да слуша разказитt 

на м·встнитt ловци, за лова имъ на диви 

кози и сърни покрай Гьоловетt (Седемь

т ·!;хъ езера), Чаловет·в, Еленинъ връхъ, 

Рупитt, ХарамJ1юпа и пр. Както обикно

вено, ловuит-в преувеJшчаватъ и украша

ва:гъ ,ювнитt си подвизи и успtхи; в·в 

роятно и тия ловци - Иоте, Гьоне, Хри

стачко, Чалкан з и пр. преувеличаваха 

всичко въ разказитt си и съ това прн

д<!ваха гол·вмъ интересъ къмъ разказа 

ш1ъ . Всички прис;у;тствуващи се обръ-

щаха на сJ1ухъ да СJiушатъ известнитt 

Jivвци. Между всички, азъ СJ1ушахъ съ 

най-гоJ1tмо внимание. Правtше ми впе

ч с1 тJrе1-ше не толкова убития дивечъ, KO.'I· 

Еото мtстата, за които се приказваше. 

Спомена на „Гьоловет·в", ,,Чаловетt", 

„Харамията "и пр., творtше въ моята 

фантазия приказни картини, недост1;шю1 

зз всtкиго. И често задавахъ въпроси 

Ja уяснение на мtстата, но всtкога 3<) 

мtнъ тt оставаха въ областьта на фан

тазията. Почнахъ да си мисля, че ние, 

гражданит'в, сые с.'!аби да издържимъ 

такива походи. 

Фантастичностьта, обаче, възбуди въ 
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менъ силно желание да видя т11я при

кс1зни мtста. 

Презъ лtтото на 1898 rод. азъ угово

рv.хъ нtколко другари учители ,отъ Дуп

юща за излетъ до езерата. Стигнахм1, 

пtшкомъ до Сапарева-Баня и тамъ се 

nриrотвих~1е за п11>ть. Потърсихме во

дачъ, ангажирахме добитъl{Ъ, натова

рихме провизии и завИВl{И и тръгнахме 

нзъ Валявица. 

Езерото „Паничище" за менъ бtше 

известно. То не направи впечатле1те и 

на друrаритt. 

Нататъкъ, когато стигнахме на „Зе

ления преслапъ", И· предъ насъ се откри 

безкрайната борова 1 гора, друrаритt поч

наха да се унасптъ. Дори единъ отъ 

тtхъ, l{Ойто бtше съ поетичесl{И на, 

к.rrонности се спрt, извади книга и поч-

11;, да поетизира. 
Минахме рt.кичкитt. Перущица и Сl{а

l{авица и поехме по височината, док~тu 

11змин:1хме високата гора и навл·взохме 

~•.ъ клека. Спрt.хме на говедарника бли· 

80 до р. Джерманъ, к11>дето останахме 

да пренощуваме. 

Сега това мtсто не се обхожда. Из

детницитt., като стиrнатъ до р. Скакави

uа, не п преминаватъ, а тръrв~тъ по лt.

вия и брt.гъ, за да . стиrна·тъ на хижа 

Скакавица, кждето обиl{новено прено· 

щуватъ. Оттамъ презъ р. Скакавица се 

поема широкото мсждусзср110 нJ1а го и 

с12 стига право на петото езеро и ната

ТЪl{Ъ. 

По 11астонването на водача за нощьта 

при1·отвихме много дърва. Ние съвсемъ 

не подозирахме, че въ срtдъ лtто, по 

най-горещи-гв дни, тамъ ще бlilдe тоJ1· 

1,ова сту;1ено. И, наистина, презъ нощь

та почти НИl{ОЙ отъ компанията не МОЖ:) 

да спи. Подържахме цtл.1 нощь голtмъ 

оrънь, l{ато се печехме окоJю него, така 

щото страната ни противъ ~rъня винаги 

скоро .1з~1ръзваше и трtбваше да се об
р·Lща КЪМЪ ОГЪНН. 

ЦtJ1a нощь студено и не )юже да се 

спи, но затова 01tхътъ и закачкитt. 

бtха безъ мtра. 

Сутриныа трtбваше да видиме ез~

ратн. Водачътъ ни не знаеше езерата, 

т,.й не бЪше ходилъ по тtхъ. Около 
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езерата били ходили само ловци 11а ди

вечъ и на риба. Но тt били много малко 

uъ око,1нитt села. Всички други не поз

навали мtста1та, въ това чи,с.10 н наши11 

водачъ, който при наем<2н·ето се нох

Ы!ЛИ, че зна~ всичко. Остазихме водача 

съ багаж.~ и добитъка, а ние тръгнахме 

сами. Стигнахме р. Джерманъ н rpъr

i:axмe по нея. Следъ известно пжтуване, 

стигн::~хме първото езеро. Възторгът"!:> ·ш 

бt.ше неописуемъ. Оби1;а;1нхме по бptra 

~1~:, оnнтвахме водата ~ry, водорзсл;,r-гl; 

му, изхода му и не можемъ да се отдt

J,Имъ отъ него. Съ Mli\Ka си наложих~1 1' 

;;.а тръгнемъ нагоре. Намtрихме второ

то, третото, четвъртото и петото. По

с.~едното, като най-голtмо и най-хуб1эо, 

ни отне най-много време. Тука изп.1д

Рс1хме nъ недоумtние - к11>де CIYi ш'> 

стото и сед:-ют,о езера? Гледаме ,rJгope 

и като виждаме остритt височини, не 

;:опускахме въ 1-1;1кой случай, че тю1ъ 

може да има други езера. Заблу д1-1 ни 

обстоятел~·твото, че въ петото езеро отъ 

ннкжде :-ie се втича вода. Намtрихмс 

малкит·в езерца на Скакавица и дълго 

спорихме дали тt еж седемьтt и поне

;1<е слънцето наклоняваше, трtбваше :1.а 

се завръщаме обратно. 

На сжщото мt.сто прекарахме ощt: 

една студена нощь и заминахме за Се· 

лото и града. 

Товз е единъ отъ първитt из.1 ети 

на ;1упнича1-~r1 по РиJ1а. Тогава ние не 

,южах,1е да nидимъ всички 7 r.зерз, 1н) 

простат2 причина, че ги не знаехме н че 

н1.)1аше кой да ни ги посочи. Нека с11 

призная, че вървtхме съ единъ неопрс>

д·J;:rе111, страх ь 01 ъ 11еизве:::тностьта. 

T::iк::i б1;ш~ тогава, преди повече отъ 

40 години. По тtзи мtста никой не хо

д·вше, освенъ 5-6 души .1овци и рибари. 

А пасбищата на Пазаръ дере всt.кога 

c,r; и~1а.111 своитt овчари. 

Върнахме се въ Дупница. Единъ ;,ень 

заговорихме за нашия походъ съ д·вдu 

Я11::~ки Чоха.'lжиs,та, който вctl{ora ю1а

ше овце по Пазаръ дере. T01r ни се п о с· 

м·в на нег:ознава,нето н а п;,,тп и ни оп;,,. 

ти : отъ петото езеро въ лtво ще тръг

нете нагоре, ще прескочите водата, щu 

иде отъ шестото езеро и скоро ще го 



ш,мърите, nocJ,e пакъ въ лъво право на

горе и ще ню1·tрите седмото и отъ него 

RЪ лъво ще излъзете на равното, следъ 

с1отина крачки, малко въ дъсно и ще 

бi'i'iдете на самия връхъ Дамка. Въ дъс

н о отъ върха доJ1у ще намърите шi'iте

ката и по нея право въ манастира . 

- Дъдо Янаки, н·tма ли да сбъркаме 

f!i'i'iтeкaтa? 

- Не, пi'i'iтеката, 

добродушния дъдо 

п,у;теката, смъе се 

Янаки . И сега си 

спомнямъ, какъ твърдо и положително ни 

гсворъше той за п;у;теката. И, наист~ша, 

който е минаJ1ъ по тази п,у;тека, не МОА(е 

тн да не ост оэи дълбока следа въ па

мстьта му, понеже е дълбоко очертана 

и никli'iде неотклони~1а. 

На ;1ругото J1ъто направихме новъ 

излетъ„ Този п1r,ть съ насъ имаше и ед

на учителка. Ние бъхме съ предубежде

ние към ъ способноститъ i•a женнтъ 

къмъ подобно изкачване, обаче, преду

беждението ни бъше счупено . И все 

11акъ още i одини ааредъ ние, м;у;жетt,, 

11родължаэахме да се носимъ съ преду, 

беждение къмъ женитъ излетници, до 

като т·t ни и~равниха и задминаха. 

Следъ 3- 4 години въ града ни дой

де за учитель НикоJiа ЗJiатковъ, който 

бъше израстнаJiъ въ Рилския ~юнастиръ, 

бъше ск,rоненъ къмъ туризъмъ и се 

опитваше да създаде организиранъ ту

ризъмъ. Обаче, скоро той излъзе изъ 

строя. При едно нощно Пi'\'iтуване изъ 

Бистришката пJiанина, той падна отъ 

една височина и се осакати, като носи 

тоя си недъгъ и днесъ Следъ него дой

.'lf' Никола Додовъ. ПосJ1ед:шятъ бъше 

запознатъ добре съ модерния туризъмъ 

11 тури начаJiото на такъвъ и въ Дупни

ца. Въ лицето на Станиславъ Казаковъ 

и Славе Лалевъ и др. той си създаде 

фанатизирани туристи и помощници. Та

з и тройка въ нъкоJiко години обходи 

всички гънки 1-щ Рила, опознава я въ най

голъмитt и подробности и я популяри

зираха не само между дупничани но и 

предъ utлa туристическа България. Бt

ше вре~1е, когато туристическата идея 

с1 оеше надъ цtлия общественъ живогь 
въ града. Цtлиятъ животъ бtше цен 

тра.шзиранъ въ туристическото друже 

ство. То отразяваше въ себе си наuио „ 

. налната твърдость срещу лtвичарскагt 

пристжпи, които останаха пометени. То

зи голtмъ туристически идеализъмъ на 

дупничзни имъ даде възможность д<> 

построяп„ първата пJiанннска хижа Ска-

1,uвица. Спо'11нямъ си, съ какъвъ въз

торгъ се построи тази хижа. Въ rолt

мото увл ·tчение при постройката и, мt.

с·: ото и излtзе много неподходяще. То 

r много влажно, а още повече много зат
ворено, като въ дупка. Хижата трtбваше 

да бi'l'iдe околс пърпото езеро . Тамъ е 

пс,-близо до rJшвню1 обектъ - езерата, 

върховетъ, Искъра и rJ1авно има го

лt.мъ хоризонтъ, което е най-важнот-о. 

През ь .'l'B rото на 1937 год. , 40 rоди

н11 с.ледъ първия излетъ, минахъ пакъ 

пt, т-tзи м-tста: Валявица, Паничище , 

хижа Скакавица, езерата, Рилския ма

н~стиръ, Сухото езеро, КобИJ1ино-брани

ще, Попова-шапка и пр. Навс-tк,у;де го

д·Ьмо ожвиление: на Паничище нъколко 

сr, мейства дупничани на палатки, на хи

жа Скакающа препъш1ено, м,у;чно оста

в:~· мъст.о за нощуване, около второто 

e:-Jepo, накацали 70- 80 палатки на дъно

rн:сти, кuито вс·tка година прекарватъ 

т~мъ, по Пli'iTП постоянно се срещатъ н 

настигатъ групи туристи, между кои го 

много 11ужденци - германци, австрийци , 

чrхи и др. Тръгнали по най-различни на

правления, често водятъ и деца на 10-12 
години. Не стига тава. Излети ставатъ 

и презъ Коледа и по Великдень . 
Нtкога никой не ходъше по PиJia. 

Тя бtше пуста и недостжпна 

Днесъ тя се обхожда и по най-отда

Л(ченiпъ и недостli'iпни мtста. 

Така ще бli'iдe и нататъкъ. Б сзброй

ннтъ красоти, които крие, ще привли-

чатъ все повече и 

ди ! Рила и като 

природа, тр-tбва 

Исрусалю1ъ! 

повече и наши и чуж

свето мъсто, и като 

;1а стане българскин 
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Али ботушъ - Китка планина 
Пл.теводитель omr, Г. К. Гео р z и е в 'о 

(Продмжение) 

Въ продължението си шfiтьтъ сJ1едъ 

н·вколко завои се изкачва .на биJ10то на 

пиринския склонъ, западно отъ лtсков

ския връхъ. Открива се изгледъ къмъ 

Родопитt, Бозъ дагъ, Сминица, Стър

rачъ, Черна гора, Алиботушъ, Ри:,а. Пт- · 

т е к ат а м и н а в а после по i' единъ 
мостъ, прехвърJш низъкъ склонъ, презъ 

ливади, минава презъ друга рtка (каме

Нl'НЪ мостъ) и сJiедъ половинъ до три 

четвърти часъ се стига въ с. Тешево. 

(4 часа отъ Неврокопъ). По този п;у;ть 

има вода за пиене. 

Тешево - интересно, чисто българ

ско село, високо въ Пиринъ, съ още по

интересна стара черква и болярска кyJia, 

п·вроятно отъ второто българско цар

ство. Се,10то е рударски центъръ. Нtко

га въ него е имало самокови. Последни

Етъ самоковъ е престанаJ1ъ ;\а работи 

презъ 1915 ИJIИ 1917 година. Непремtнно 
да се видятъ оста11кит·в отъ самокова, 

чtрквата и кулата 

Тешево - с. Гайтаново 1/t 1 часъ. За
в·\с,рка на разрешението въ Гайтаново. 

Стъ него за Парилъ (п;v;ть № !) - Аю1-

ботушъ. 

3. Неврокопъ - Тешево - Гайтаново 

- Парилъ - Алиботушъ. 

Тръгва се сутринь отъ Неврокопъ по 

п~авната улица на югъ, площада на Сво

бr,дата, улицата за пограничния участъкъ, 

пограничния участъкъ, който се намира 

южно надъ града. Той е стара турска ка

зарма и личи отъ града. Пжтьтъ минава 

източно дn самия пограниченъ участъкъ и 

r,1,рви на югъ нагоре по склона. Пlfiтьтъ 

се вижда добре отъ града. По-нагоре 

став - стръ:v~енъ, съ завои въ дtсно презъ 

единъ долъ се виждатъ останки отъ нt

когашната крепость Момина кула. Мина

ва презъ букова горичка, по-нагоре 

презъ блатиститt ливади Шейтанъ ча

иръ и ИЗJIИза на билото на голtмия пи

рински склонъ'. Най-високото мtсто на 

сююна е една полянка !jаречена Койна

ре'!'о. Въ лtво е височината Келъ тепе. На 
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Койнарето се кръстосватъ 4 П/fiтеки. Ед

ната (североизточната) идва отъ Невро

копъ, по която се стигна до тукJ:,. Запад

ната води за едно отъ най-красивитt мt

ста на Пиринъ - седловината Папазъ 

чаиръ - Неврокопския курортъ (на ½-1 
часъ отъ Койнарето), трета (северната) 

поди за с. Дtлчево и четвъртата води на 

югъ за с. Тешево. Тръгва се по тази п;v;

тека. Въ началото тя не се вижда, поне

же минава презъ поляна. Ще се вземе 

fuЖHO направление презъ най-низката 

часть на поляната и накрая на по •шната 

пжтеката се очертава и вече е ясна чакъ 

до Тешево. Минава се презъ иглолистна 

гора, посJ1е по голи гранитни сипеи, 

презъ мtстностьта „Песцето", кждето ли

чи купъ сгурю( Нtкога тукъ е има,10 

r,tщь за топене на же •1tзна руда. Малко 

по-надолу, к;r;дето пресича рtка'Га, и м з 

сстанк 01 отъ С iШОКОВЪ. Въ JI'БBO НI!ЗКО е 

мъrтностьта Кара Бурунъ - най-богато

то находище на аметисг,1 въ Бълrар~н1. 

ПlfiТЬТЪ СJJИЗа надолу и СJ!СДЪ около 1 
0.•асъ се съединява съ п;у;ть No 2 при pt 
ката, на половинъ до три четвърти часа 

L"IЪ Тешево. Този п;у;ть е най-пр·вкиятъ. 

ш1й-интересниятъ и разнообразенъ, ыа

Каръ и стръменъ откъмъ Неврокопъ. 

4. н~врокопъ - с. Дв.1Чево - с. Те

шева - Гайтаниново - Парилъ - Али
ботуwъ. 

Неврокопъ - край градската баня, 

пожарната команда, ориrичалната сру

тена джамия с ь в·вковния чинаръ, по р·в

кичката по ПlfiTЯ за мънастирчеrо св. Бо

городица. На края на града, надъ воде

рицата, пжтьтъ се раздвоява. Лtвпятъ 

(по рtкичката) отива за rорнитt во,l{е

ници, а дtсниятъ по почти безводнин 

долъ, напуща го и поема по стръмнина

презъ кестеневата горичка, като излиза 

при мънастнрчето (сега е пусто, нвма 

калугери). Отъ него нагоре по пжтя за 

с. Дtлчево (конски пжть) и следъ 1 ¼--
1½ ч. отъ Неврокопъ се стига въ с. Дtл

чево, което е високо въ Пиринъ. Отъ 



ДtJ1чево по пi'fiтеката за Тешево, която 
върви по високиТ't части на Пиринъ. 

Пжтека га изJшза отъ южния край на се

лото, минава презъ бJJизката букова го

ричка завива презъ нивиТ't. Държи се 

най-горната пжтека въ дъсно, 11рехвър

ш; се една седJiовина въ дtсн) въ юго

западна посока, сJ1едъ това се 11инава 

презъ ниви и се стига до Койнарето при 

Ке.лъ тепе, ю,щето се събиратъ 4-тt Пi'fiTH 

(вижъ № 3). Този пi'fiть се събира съ то

зи отъ Неврокопъ въ № 3. Отъ тукъ ::1а 

Тешево, по Пi'fiть № 3. Невроко:~ъ-Те

шево 4 часа. 
11. София - гара Чучулигово - Алн

ботушъ - Китна планина. 

Тръгване отъ София сугриньта въ 

S½-9 часа съ вJ1ака за Дупница - Гор

на Джумая. Въ Горна-Джумая има връз 

ка съ влака по т·tсната ж. п. линия за 

Петричъ Кулата!. Влакчето минава 

презъ Симитли (Изворитt), Кресненска

-:: а нлисура, Св. Врачъ, гара ге нералъ То

доровъ, гара ЧучуJJигово до гръцката 

~·раница. ВJJакчето пристига презъ нощь

та въ ЧучуJ1игово. Тръбвз да се нощува 

отвънъ на открито, или да се измоли 

отъ ж. п. сJ1ужитеJIЯ една стая . 

За да се избtгне нощуването въ гара 

Чу•1уJ1Иrово, може да се тръгне отъ Со

фия привечерь съ BJiaкa за Дупница -
Горна-Джумая. Отъ Горна-Джумая презъ 

нощьта се отпжтува съ тъснолинейката 

3,1 гара ЧучуJшгово, Ki'fiдeтo пристига 

влакчето сутриньта. 

Тукъ може да се направи едчо от-

1 лонение до пропускателния граниченъ 

постъ КуJ1ата, което ще отнеме 2-3 часа 
време. Но тръбва да се вземе устно раз

решение отъ граничния офицеръ въ гара 

Марино поле. Може да се вземе разре

шение бързо, докато в J1ака праDи nре

ката, прехвърля я по старъ камененъ 

тътъ минава презъ нивитъ, слиза въ ръ

стоi!t. Връща се обратно отъ Кулата до 

Чучулигово. 

Отъ гара ЧучуJ1игово (изгледи къмъ 

БъJ1асица, Рупелски проходъ, Сенгелова 

планина, Алиботушъ и Пиринъ) се пжту

Dа презъ наносигв на р·вкичката право 

на изтокъ до Пli'iтя за с. Калиманци. Ши

рокъ п;у.ть. Подъ с. Долно Спанчово 

нжтьтъ се раздвtJява. Взе!!lа се д·!;сню1, 
който върви нагоре по височината въ 

;\'Всно на селото, край кошаритt, излиза 

на голата височина, слиза нздолу къмъ 

долината на Пиринска Бистрица и следъ 

2 часа отъ гара Чучулигово (10 клм. отъ 
гара Чучулигово до с. Катунци) се стига 

въ с. Катунци. 

Отъ Катунци по източната уJ1ица, 

пресича. се Пиринска Бистрица (мостъ), 

взема се коларския шт,ть за с. Петрово, 

който започва да се изкачва право на 

изтокъ по рIВба на високия склонъ. Из· 

лиза се на бИJю·то на склона (изrJ1едъ 

къмъ Сенгелова планина и с. Сенгелово 

- въ Гърция), презъ тютюневитъ нивн 

въ с. Петрова (8 KJiм. отъ Катуница). 

Въ Петрова се завtрява разрешението въ 

граничния подучастъкъ. Селото е въ по

литt на Алиботушъ. 

До Петрова може да се пжтува и на

r,раво отъ Кулата (тогава да се взеые 

билетъ за влака отъ София до Кулата) 

до с. Петрова по р. Пиринска Бистрица, 

край границата, нагоре по :~ри rока и Пе

тровска ръка презъ с. Яново и с. Пипе

рнца. Този п;у.ть е по-пръкъ и нъма го

.~-вми височини, понеже върви по течени

Е:ТО на Пиринска Бистрица и Петровска 

рtка. 

Следъ завърката на разрешението въ 

Петрова, ако времето е напредна:ю, но

щуnа се въ Петрова въ заставата (под

участ·ъка), общината или училището. Ако 

пъкъ има време до вечерьта, отпi'fiтува 

се за А.пиботушъ, за J1ътенъ граниченъ 

постъ № 10 (бившъ № 16). Тръгва се отъ 
Петрова въ източна посока по течението 

на Петровската рька по ш;;тя за с. Голе

шево (конски п;у.ть). ПiУiтьтъ върви низко 

по ръката и не може да се сбърка, поне

же е единственъ. На нъколко мъста ми

нава край бигоръ отъ дилувиално време. 

После край водопада и изворитъ на ПЕ:

тровската ръка . С J1едъ малко се стига до 

знменъ постъ № 10 (около l 'i2 часа отъ 

По:трово ). Тукъ се от дъля пу;тека ra за 
л·hтенъ постъ № 10 отъ шия за Голеше
во, който върви на изтокъ. Пi'fiтеката е 

въ дъсно, на югъ и започва да се изкач

вr. нагоре по стръмнината. Минава по 

д·l;сния склонъ на малка ръкичка въ 
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единъ доJ1ъ. СJ1едъ около 1 часъ изкач
ване се стига до лtтенъ постъ № 10. Но
щуване. Удобства нtма никакви. Може 

да се използува нtкое одеало и наръ отъ 

нойницитt. 

Отъ тукъ сутриньта (да се вземе во

Дf:1) съ войникъ нагоре по граничнат::, 

п,v,тека и мине до лtтенъ постъ № 11, 
-№ 12, презъ в. Алиботушъ, в. Шабранъ, 

s Голtмъ Царевъ до J1tтенъ постъ № 1 
(RНЖЪ Пli'iTb № 1 отъ 1). Нощуване въ 

по-стъ № 1. Отъ тукъ сутриньта презъ 

Парилъ, Гайтаниново до Неврокопъ (но

щуване) и София. Или може да се върне 

обратно отъ постъ № 1 до лtтенъ пос1ъ 
No 10. (Нощуване) и с. Петрова - Чучу

JIИгово - София. 

111. София - Банско - Билото на Пи

ринъ планина - Алиботушъ. 

Може да се отиде на Алиботушъ -
Кнтка ПJ1анина и отъ Банско, презъ Пи

ринъ. Отъ Банско презъ хижа Бъндери

ца или Дамяница, по Пиринъ планина 

(по билото и около него) до ПариJiската 

седловина (надъ 1100 м.). Отъ нея по се

верния скJIОнъ Е. nреслапъ, който се 

<..IIyщa тъ ГоJ1tмъ Царевъ връхъ до Ма

J:ъкъ Царевъ връхъ и отъ него къмъ лt

тснъ постъ № 1, с. Пари.,,ъ - Неврокопъ 

- - София (в.ижъ Пil'iть № 1 отъ 1), или 
презъ Шабранъ и в. Алиботушъ, презъ 

постове № № 12, 11 и 10 до Петроао -
Чучулигово - София. Отъ Банско презъ 

Пиринъ до Парилската седловина може 

да се дойде за 4- 5 дена най-малко. Отъ 
Пар.илската седловина трtбва да се отбие 
въ J1tвo въ с. Гайтаниново за завtрка и 

отъ тамъ по Пil'iть № 1 отъ !. 
Препоржчв~ме на друrаритt туристи 

СJtедния маршрутъ, който е много инте

РlСенъ и удобенъ: 

Отиване до Голtмъ Царевъ връхъ 
презъ Неврокопъ, Гайтаниново, Парилъ, 
J:·lненъ постъ .No 1, ИJIИ презъ гара Чучу

лнгово, Катуница, Петрова, :1-Ьтни посто

ве № № 10, 11, 12, в. Алиботушъ, Шаб

ранъ. Отъ Го.1tмъ Царевъ връхъ по се

верния му склонъ Е. преСJ1апъ право на 

северъ презъ Парилската седловина на 

rеверъ презъ юженъ, срtденъ, северенъ 

Пиринъ до Банско. Това е извънред11с, 

интересенъ маршрутъ. 

Препорil'iчваме да се посещава Али

ботушъ отъ ср·!;датз на юлий до ср·!;дата 

ш1и края на августъ. Презъ друго време 

·:ипичната и интересна Алиботушка фJIO· 

ра не ,1ичи, и човtкъ се разочарова uтъ 

и::>горъ.штt, голи и пусти склонове 11 вър

хове. 

Зиме по С акаръ - балканъ 
Д Ташин.ъ 

Дu едно сгушено LЪ rористъ д'JЛЪ - Не съмъ виновенъ, бай М1111чо, ---
сеJще, за чието сжществуван.~ rочешt' оправдавахъ се азъ. - Виновснъ е сто-

самс. димътъ, койтQ с~ И3диrаше ш1дъ 

дш1а, поехме съ бай Мюи-1 Стеф<!новъ 

за Са1<аръ-Балканъ. По прлю, за сгу

шеното подъ него турско селце Цахкьuй 

тъй като зиме само презъ тамъ Сакаръ
Балканъ може да се и,качи <> r 1, страна

ТJ на Омортагъ. Пжтьг1,, С'f,~;щнпn:JJЦ,, 

Дахкьой съ шосето Коrсл ь - Омортаrъ 

в,.рви по поJ1яни. !lедята дrб~.1ъ с~,tгъ, 

навалtлъ презъ нощьта, f !, пр,2възхо

денъ за ски. За жалость, таюнн1 нtмахъ. 

И бай Минчо скоро начена д?. ме r оди
грава. 
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лнчннптъ кметъ, съ когото, ужъ сме 

прия, ели, а точно когато :ц вхъ 'La си 

купя ски, ме съкрати по бюджетз ... 
На ума си пъкъ мислtхъ: и г,а Уiмзхъ 

ски и ги носtхъ, въ момен:-а !•J.txa с:то 
да ми „свирятъ на раницата", тъй като 

бай Минчо не само че нtмашr и не мо

Жt>Ше да кара, а нали бъ у:штсль въ 

Тузлука, връстникъ на бзщ.1 ми ·-- Боr1, 

да го прости, - вижщ1J1ъ бt тz~киза са

мо по картини. 

13ре~1ето бt превъзходно :,а дъ,1ъгъ 

излетъ и безъ ски. Снtгътъ непречеше. 



На една височинка, пос.~е.щиятъ етапъ 

до Дахкьой, спръхме. Бай Минчо пре-

1 · лЕ> да чифтето си и застре.1ю1 r.чи изъ 

храстаJiацит·в, кmдЕ.то се .11врк:1111е rдна 

черна хрътка. Отвори уси, а.тrа на 

хрътката ли викаше или се прознвiс1ше 

- не ~юга да l(ажа съ положите.нюсrь . 

Гlредпо,1агамъ, обаче, да е викал1. тъ11 

l(атс, едно магаре, що се задаваш~ отъ 

пжть по плещитъ на Сакара 0Бал:{анъ. 

Той е покритъ съ девствени джбови 11 
букови гори. Пlfiтьтъ лжкатуши по скло

поветt. Минава презъ долове, чиято во

да е замръзнала и по стръмнинитt 11 
камънацитt ледътъ се е свисналъ nъ 

разнообразни, не лишени отъ прелесп,, 

с\юрми. Грамаднитъ д;,,;бове, свииrад,1 

отъ снъгъ, обр Jзуватъ над1, П'l'iтя ди-

1(1,мъ дoJia, карано отъ <.топанина си, сенъ сводъ. 

наострl! уши и загледа въпросит~лно. 

Бай Минчо се спусна да дебне ·,;ml(a, · 
1-:ойто хрътl(ата б'\о,ше изкарала. Диг11з 

се димъ отъ пушl(зта въ ржцет в му. 

Заякътъ продъJI;~;и здравъ и чита•н, 

своя „бtсенъ" бъгъ н скоро се за«'-:>11 

отъ очн ·гl, ни. Ловджийсl(ата страсп, у 

бай Минча, въпръкн, че се титулуваше 

туристъ II чнфтетс, ,,нас\;ше само срсщv 

г2дъ " , се б ·в пробудила. Пристжпи да 

тI1ча по:1иръ заяка. Изглежда, обаче, си 

нрипо~1ни, че не бъше тръгналъ ·и :<ай

ци. Спр·в се , обърна се къ~,ъ )1ене, 

плювна настрана, па ми м::~хна съ р;-,,к.:1 

:1а вървя къмъ ссJюто. 

ПърRит-1, ~1у 1(1\'iЩИ, по-право i<о ,шбн, 

бъха само на пет десетина крачки '1рсдъ 

менъ. !(олибl! съ четвъртита форм:.1, не 

по-високи отъ 3-4 метра, изма·1зни съ 

глина, покрити, до коJiкото може да се 

види отъ с1гl,га, съ папратъ и р;,;ж~ни

ци, съ дупки, вмъсто съ прозорци, по 

които по-често се вижда лепната хар

тип, ОТКОЛКОТО СТЪКЛО. ЦъJIОТО CCJIO IIЪ· 

~:3 повече отъ пет десетина коJIИби, съ 

десетина „ю,,щички" и около петдесети

на плъвни. ГоJ1ъми кучета подаватъ 

глави задъ uсъка вратня. 3;,,;бятъ се, но 

не излизатъ на п;,;тя да 

сякашъ пушката на бай 

плаши. 

ни нападнагь, 

м,.и 1-/ ч о ги 

Въ „оданта" намърихме много тур

ци. Любезни с1,; къмъ насъ. Разбира се. 

Бай Минчо имъ е старъ „достъ'\ а мои

тi, скиорски обуща и панталони имъ 

правятъ впечатление. Истина, не ме взе

ха за лесничей или „писарь ", но най-

м<1J1ко помисJ1иха, че пия на една маса 

кафе съ подобни гоJiъмци. 

Дахкьой е чисто турско селце. Нъма 

нито едно българско семейство въ него. 

Поемаме по ут/fiпканъ отъ дърв1ри 

Срещнахме 2 шей~-111, натоварени съ 

дърва, iЗПрегнати въ биво,1и. По J11ща г,1 

н:1 дърварнтъ - турци въ потури и аб11, 

сбут11 съ опинци, съ червени фесове 11 
rолъми чалми на 1· 1авиrъ - се чете 

очудване: на ю;;:lе въ това време, нзъ 

това усое! 

СJiсдит-t, 110 сн·вr · а отъ шейни и хора 

нзчезватъ. Свършва и п11;тя, ако изоб

що може да го наречемъ п;,;ть. 

СJiедъ дълго скитане, падане и ста

ване изъ снъга, 11ай-пос,1е излъзохме на 

~;~й-нисоката точка на Сакаръ-Балканъ. 

Вtеше доста силенъ вtтъръ, докато до

;1у б·в тъй тихо Студснъ, смразяващъ 

в1,търъ жили Jiицата като игли. Ала за

г:rсдани по тритъ страни на хоризонт'1, 

скоро ставаме безчувствени къмъ милув

юпt на вътъра. 

Хоризонтътъ е свободенъ отъ обла

НI! и мъгли. На севсро-11зтокъ, бълата 

},1,лмиста земя, осъяна съ селища се е 

Jiъснала като ДJiань. Ясно може да се 

спредъли Kli'iдe сж Омортагъ и Търго · 
вище, а добриятъ познавачъ на геогра

фията знае задъ кои вериги и хълмове 

се гуши и Преславъ. На юго-изтокъ 

хоризонтътъ с закритъ отъ върха „Ос

тра мог:ма". За смътка на това ~ъкъ, 

хоризонтътъ на западъ, по посока нз 

ЕJ1ена, е даJiечъ, много даJiечъ. Окото 

г JJeдa п:1анина, изръзана отъ ды1боки 

долове, покрита съ чудни гори. Не (е 

виждатъ голи мъста и никакви селища. 

Лъха пустота и тайнственость. Lалка-

1<1:тъ кы1ъ Едена, отъ ,<ъмъ Сакар u· 
Еалканъ, коJ1кото лъте прив.~ича, толко · 
ва зиме отблъсква. 

Слънцето, закрито задъ oбJiaциl'"t,, 

прLдполаг~· ме да се f~ веч,~ .:крило за;, ь 

хоризонта. Тръгваме къмъ карака,шн

сюпъ колиб11. Изъ снъга се 1шждатъ 
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~')JC:)!i..\:C.rJ!.9 СJ!tдн отъ днве,;-:.,_ Из1., л;;а 

0111t nрехвръкватъ птички h,11,ак1,а 

с.~('да, обаче, ')ТЪ чоr;·l;къ . 

Колибигl, на каракачаннт [; и,, пусг11 

"' порутени. За нощуване 1, :16рах:11,' 1-: ,1:·1 · 
здравзта коJJиба, покрита съ земя. За
пушихме дуnкигЬ по стенитt ;1 н п:Jпра

нихмс счупена1 а врата. С1<оро в·•, .)rни

lUl те „з а п µ ъ щя " оrъ1,:, Спус.1а се 

мрак·r •. Виел .~ца почн:1 дR бушува. ;lэ сн 

буrоувц! Ние сме, ако н~ на топJJо, пон~ 

на закрито, нр,1 or ънь ! 
Седнах~1 е ;1а всчеряыс. 6а11 Мш,·ю 

се J-tt::pвиpa, - защо не дон ~ ·;ъ хр · '> .-к1, 

га се1 · а заr1цн и яребици .'[J 11r.чеч1,: 

,,Единъ Пi'illЪ - думамъ му азъ --
да бi\'\деwъ само туристъ, безъ 1<0:116•1-
нацня съ Jrовецъ". 

Пустиятъ му тузлучан1111ъ - изру1·з 

ме. Обърна JIИЦе настрана и почна дз се 

,.усJJушва". Внезапно гр:.1бна чифтето 11 
изJJtзе вънъ\. ПосJrедвахъ го. Б i.;г1ше 

къмъ гората. · ГJiедахъ го, гJ1 ,~ д:1 х ъ , -
огледахъ гората - до ко .11кото :110:l(сше 

да се види въ здрача - обзе ~1с страхъ, 

на се вмъкнахъ обратно въ ко .шбата. 

Г!ритурихъ дърва върху огъня JI задъlJ

кахъ сърдитъ хлtба и парче сJ1а~1инс1. 

Бай Минчо се завърна. ЧуJJъ въ:1чи 

вой. Пустата вълчица, обаче, го поду

ШИJJа II изб·tгаJ1а. 

Върху папратъ, св Jr·t.чена отъ окоJJни

тt. колиби, постJ1ахме „чергаrа", която 

буJ!я Минчовица ни бt дала, и Jierнax

ыe съ крака къмъ огъня. Но какъ мо

же да се дремне въ този студ1.,, въ то

ва усое! Пъкъ и поведението на спжт

никътъ ми - право да си кажа - ме 

п:,ашеше. Само току се усJiушва и не 

единъ П:'iТЬ се хващаше аз пушката си. 

,,Бmди спокоенъ, бай Минчо - за

х,:,ртувахъ му азъ. - Знаешъ, азъ 1-1~ 

0:увамъ! . . . Азъ са~ю виждамъ .. 
Вс·t.ки п:ъ·ть щомъ се Х'Зан~шъ за п уш

ката ПОМИСJ!ЯМЪ, че ВЪJIКЪТЪ СИ подава 

гJJавата презъ вратата! ... А това е го

J1·вмо душевно сътресение". 

Бай Минчо отвърна нtщо. Тъмно 

бt въ колибата, за да мога да видп 

· точното мърдаJ-Jе на устнит·!; и израже

нието на ли<це1 о и очит-t му, та да отчета. 

По едно време коJJибата се напълни 
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съ ди~1ъ. ИзJJtзохме вънъ. Гptйr1a J1a 

една луна, червена като оrънь, roJJ·t.иa 

к;::то тепсип. По далечнитt, тузлушки 

села мъждукатъ свtтJJинки. Планината, 

въ своята б·t.JJa премtна, залtна отъ 

J1унната свtтли_на - е приказна. 

ГJtедайки порутенитt първобитни ко 

,1иби, хълмистиятъ ТузJJукъ, таинстве

ниятъ балканъ къмъ Елена - навсtкi'ii

де, вси,1ко покрито съ снt1·ъ, - зъз 

·нейки от·1, студъ - забравя~1ъ, ч~ съ,1ъ 

въ Сакаръ-БаJ1канъ и че азъ, напбщо, 

съмъ Димитъръ Тишинъ. Чувствувам~, 

се· другъ и друга;t е, много далече. И 

съмъ т1Jй щастJ1ивъ, че н~ азъ не чу

Еа11ъ , ~ че прнродата мъ:,чи ... 
Gc1i1 1\i\и 11 , : о ,\IC 011омнн. Сочи ми го 

рата по посока на EJieнa. ГJ1едамъ, а 

аиждамъ само ш1анина, освtтена отъ 

JJуната. Грозна, страховита като смърть

та. Следъ ДЪJIГО В2, Иране ДОJ!ОВИХЪ СВ'Б'I · 
JIИнки. Далечъ, въроятно къмъ с. Кипи

J;ово, Ел енс1<0. Тамъ се гуши ко.'rибарско 

селище. Излtзохме на хы1мчеl. Въ едно 

дDJJечно усое бJitщукаха нtколко свtт
Jшнки. Това е чисто турско ·,· о се,ще 

Туркуклю;. Разположено е на високо 

мtсто, въ сърдцето на Сакаръ-БаJJканъ. 

И какъ това ceJJo може да внася необ

ходимото отъ ОКОJJНИТ'Б сеJJИЩа и да из

нася своето производство: дървенъ ма

териаJJъ и дървени вmглища - чудя се, 

тъй като бай Минчо ми каза, че сеJюто 

е съединено съ I(отеJ1ъ съ единъ .,KOJl· 
нишки" пmть, изъ който зиме и при ки

ша, праздна волска коJ1а нагоре, къмъ 

сиюто, не може да бmде изкарана. 

ВJ1tзохме въ коJшбата. притурихме 

дърва върху огънп и зачакахме да се 

разсъмне . На пукъ, обаче, нощьта се 

проточи много дълга. Тежко бt за бай 

Минча. СJJовоохотJJивъ, а пъкъ азъ мога 

да възприемамъ на тъмно сJJовото, кол

кото пъна, що roptшe въ оrънп. Не 

дрtмнахме цtла нощь. 

Най-посJ1е и зора се сипна. Тръгнахме 

по посока на Коте.1ъ. Безъ Пi'i\ТЬ, изъ 

снtгэ, който СJJедъ ПОJiунощь бt ИЗО· 

бИJJНО Ra )I'Б JIЪ и достигнаJJъ, току-речи, 

ющ ь колtне. Скоро се изморихме и ре -
и:ихме да сJJtземъ въ с. Тича, което е 

t:<1мо на 8-10 KJJм. разстояние. 




