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ОЩЕ ЕДНА ЧЕСТЬ 

Подъ широката стрtха на Министер
С7ВОТО на народното просвtщение см 
пrиютени много културни, ученолюбиви, 
спортни и туристически организации. 

Tt всички се мжчатъ - вече години 
наредъ ~ да привлtкатъ вниманието на 
държавната власть върху своята дей
нrсть и да я подсигурятъ материално съ 
помощи, които - кога повечко, кога по

малко - държавата ни не се е сксi'iпила 

д.~ дзва споредъ възможноститt си. 
Огра:-шченостыа на . тtзи срtдства, 

обаче, и rотмитt нужди на организа
щштt често пжти ги обръщаше въ вззим
ни конкуренти, които се надпреварваха 

да изтъкватъ не само своитt възпитател
ни системи като най-годни и цtлостни, 
но и да изнасятъ нуждитt си като най
убедителни и задоволяването имъ като 

най-належаще, за да се домогнатъ до 

по-rолtма·та часть отъ помощыа. 
Доколкото тази неизбtжна - наложе

на отъ ограниченитt срtдства, поставени 
на разположение за целыа - конкурен

ция се движеше въ рамкитt на обектив
нитt аргументи за ползи и резултати, тя 

бt.ше благородна и търпима. 
Но когато нейната аргументация се 

изроди и по пжтя на егоизма сведе даже 

цt.локупната честь на България до ре
зултатитt отъ едно международно състе
зание, конкуренцията стана направо 

казано - пресилена и едностранчива. 

Въ този случай и ние туриститt сме 
д;:ъжни да кажемъ, че представляваме и 

сме отговорни за единъ твърде обширенъ 
сrкторъ отъ честыа на страната ни, а 

именно нейната планинарска и туристи
ческа култура, тежаща твърде много за 

преценката, която чужденцитt ще дадатъ 
за България. 

И тази чисто културна честь е еднак
ва, ако не и по-rолt.ма, отъ честыа на 
спортнитt свръхпостижения и състеза
телнитt достойнства на нtколцина, често 
Пii'iTИ изнасяни предъ публика, чието от
ношение къмъ България се изразява въ 
викове. 

Не отричаме спорта и гимнастиката 
кпо възпитание и не ги подценяваме, но 

за тtхнитt международни прояви не 
бива да се обсебва изцtло pi'i'iкaтa, която 
бедната ни държава протяга на всички 

дейци въ ·тазц насока. 
Нека, прочее, се отдtлятъ срtдства и 

за честьта на туристическа България! 

с т. поп о в ъ 



ГОРСКА ХИЖА ПОДЪ В .• ПЪРШОВЕUЪ• ВЪ ВРАЧАНСКИ БАЛКАНЪ 

Поезъ измнн алото J1ъто Врачанското 
,1rсничейство построи за своитъ нужд'1 
хубава. СОJIИд11:.1 и просторча горска хи
жа, р а зпоJюжена край новото шосе Вра -
11а-Лак1гникъ, подъ красивия и най
внсокъ въ Вр::~чанскип ба ~канъ в. ,,Пър
шовец1, ". Строежътъ на тая хижэ се и ·~
в-,-рши по МОИ планове и р<УiКОВОДСТВО 

бrзплатно, като срещу това, .1есничейст
вото нн отпусна да си обзаведемъ и пол
:-1уваме завинаги, безвъзмездно, две удо
бни, широки тавански с1·аи съ самостоя
п:ленъ входъ . Съ 'f\ОЯ цененъ даръ КЛ()· 
11ътъ ни се сдоби съ ползуването на хи-

жата, разположена на кръстошv;·тя за 

в „Пършовецъ", пещерята „Леденика", 
Плакалница, мина св. Седмочисленици
Осиково-Л:жатникъ. Хубавитъ вълно
образни ливади зимно време се превръ
щатъ въ великолепни терени за ски и 

затова тая зима туристическитt. стаи бt
ха непрекжснато заети отъ туристи

скиори. Вежливото и гостоприемно дър
жание на горската стража предразпола

га извънредно много посетите,11я и прави 

стоенето тамъ приятно. Това двуяко из
ползуване на тая горска хижа, построена 

съ държавни срвдства и подпомогната 
морално отъ насъ е ръдъкъ случай, за 
което тръбва да благодаримъ на любез
ния нашъ членъ туристъ .чесничея Илия 
Илиевъ. Въ спалнитt. еж поставени нари 
и печки. Сега се събиратъ сръдства 32 
обзавеждаЕето имъ съ одеала и други 
домакински прибори. Тукъ могатъ дr 
пренощуватъ 30 души. До хижата се 
отива отъ гр. Враца за 3 часа по новото 
шосе, а отъ Лакатникъ - за 3¼ часа 
Лесно се намира, понеже е на водораз
дtла, съ въковна букова гора около нея 
и великолепни изгледи по всички посоки , 

особено къмъ Берковския палканъ. На 
100 метра е каптиранъ изворъ и се на

прави хубава чешма. Намира се на 1.200 
м,•тра надъ морското равнище. Въвежда 
се хижния правилникъ и такси за нощу

ване. Всички, които посещава1Ъ Врачан
ския балканъ, ще намврятъ тамъ раду
шенъ приемъ. Хижата е отворена вина
ги и се пази отъ горски стражари. 

Архит. Петъръ Дограмаджиевъ 

АСЕНОВГРАДЪ 
и 

РОДОПИТБ 

ви ЧАКАТЪ НА 17 и 18 ЮЛИИ! 

ГОТВЕТЕ СЕ ЗАХХХI-яСЪЮЗЕНЪ СЪБОРЪ 
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СЪЮЗЕНЪ 

Н о в ъ с ъ ю з е нъ к л о н ъ. Въ село 
Момчиловци, по инициатива на нашиТ'в 
другари-туристи отъ Чепеааре, е осно· 
ванъ новъ съюзенъ клонъ „Момина во
да", на 30 януарий т. г. Ц. Н-во на съю
за съ прот. № 23 отъ 2 мартъ е приеJю 
дружеството за съюзенъ клонъ. На но
,ттъ ратници въ полето на турюша 
всръдъ китния родопски край „Българ· 
ски туристъ" пожелава успъхъ! 

С ъ б о р ъ т ъ н а БТС. Въ заседание
то си отъ 2 мартъ, СJiедъ доклада на 
съюзния секретарь за посещението му 

въ Асеновградъ, Ц. Н-во на съюза е ре
шило датата на ·тазгодишния ни съборъ 
да бжде J 7 и 18 юJ1ий, сJiедъ r<оето ще 
има нъколко излети въ Родопитъ. 

П р О JI 'В Т Н И Т Ъ С Ъ Ю З Н И С р е Щ И. 
Отъ окржжното № 7 на Ц. Н-во до кло
НС'ветъ се вижда, че пролътнитъ съюзни 
срещи ще се със·тоятъ въ градоветъ Ра· 
дr.миръ, Костенецъ, Харманлий, Казан
лъкъ, Троянъ на 17 априлъ, а въ Тръв
на на 10 с. м. Отъ страна на Ц. Н-во ще 
присжтствуваТ'Ь на съответнитъ срещи 
г. г. д-ръ Б. Ковачевски, Иванъ Раевъ и 
Ив. Ламбовъ, П. Хаджиевъ, Ст. Поповъ, 
и Тодоръ Тодоровъ. Интересътъ на 
клоновеrt къмъ срещитt отъ сега из
дава едно по-многобройно тъхно посе
щение. Въ дневния редъ на срещитъ се 
предвижда докладъ отъ члена на Ц. Н-во 
върху предстоящата съюзна дейность 
презъ лътото и събора и дебати отъ 
страна на клоновитt представители . 

)) {jj'airefn, се 
1888·1938 

животъ 

Из JI ожени я до Ц. Н - в о. Цен
тралното настоятелство на съюза е изра

бс:тило и поднесло две обширни изло
жения до г. г. министритъ на народното 
нросвъщение и желъзницитъ. съ което 
се иска отпускането на една по-голъма 
псмощь за съюза съ огледъ на предстоя

щата му дейность, така и разрешаването 
веднажъ завинаги въпроса за ш,~тувания

та по БДЖ съ реално 500/о намаление въ 
групи по трима души. Изложенията бtха 
вржчен..~ отъ деаеrация въ със·тавъ под

председателитъ г. г. Д. Кокошковъ и 
Д-ръ Б. Ковачевски и секретаря г. Сг. 
Поповъ. 

П о ж е .'! ъ з н и ц а т а н а В и т о ш а. 
Въ заседанието си отъ 23 мартъ Ц. Н-во 
на Съюза е изслушало доклада на своя 
r,редставитеJ1ь въ Съюза за защита r:a 
природата г. Павелъ Кебър '1,Ле по въпро
са за постройката на Зiriбчата желъзgи
ца въ Витоша. 

Съ огледъ интереситъ и запазването 
на планината, Ц. Н-во единодушно е взе
J:о решение да поддържа мнението нJ 

Съюза за защита на природата противъ 
постройката на желъзница, като всtкакви 
противни мнения, изнесени въ ежеднев

ния печа·Т'Ь отъ бивши съюзни дейци 
оставатъ тtхно лично мнение. 

Вънъ отъ това, Ц. Н-во се е обявило 
противъ създаването и разработването 
на нови каменни кариери въ сиенитнитt 
б,'!с1юве на Витоша (визиратъ се готве
шпъ при Резньоветъ и хижата „Селими
ца), съ които ще се обезобрази физйо· 
нr·мията на планината. 
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клоновъ животъ 

На 14 м. м. се е състояло ГОДИШНО· 
то събрание на клона „Вtнецъ" отъ Б. 
Т. С. въ rp. Б от е в г р ад ъ, на което е 
било избрано ново . настоятелство въ 
съставъ: 

Председатель Петко В. Петковъ, под
председатель Иванъ Георгиевъ, секртарь 
Птко Т. Велевъ, касиеръ Петко Цвtт
К<•въ, домакинъ Павелъ Ив. Пацовъ, чле
нсве: Владимиръ Маноловъ, Кр. Край
чснски и Филипъ Филиповъ. Контролна 
комисия: Т. арапановъ, Т. Влайковъ и Г. 
Дuнковъ. 

В иди н r ки я т ъ к л. ,,Бононип" на 
29. I. н. г. изнесе традиционната си Зе
лена вечерь въ салона :-1а Военния клубъ 
Изпълни се добре подбрана и подходя
ща литературна часть съ участието на 

Мойrей Сжбевъ. Разигра се и богата 
предметна лотария. Късно следъ полу
нuщь всички се разотидоха съ отлични 

впечатления, доволни, че еж прекарали 

една действително весела вечерь. 

В и д и ,н с к и т t т у р и с т и дадоха 
прощална вечерь на досегашния секре

тарь Мойсей Сжбевъ - началникъ на 
иниспекцията по труда, който се премъ

ства на служба въ София. На вечерята 
говориха: председателя д-ръ Петровъ, 
км!:'та на града д-ръ Бончевъ, адвоката 
R Антоновъ и члена на К. К. Живко 
Тодоровъ. Всички поздравиха г. Сжбева 
и му пожелаха съ сжщата амбиция и 
ентусиазъмъ да работи за преуспъване 
на туристическото дtJю. 

В иди н ски я клон ъ отъ Б. Т. С. 
,,Бонония" е избралъ ново настоятел
СТJЗО въ съставъ: председатель д-ръ Пе· 
тровъ, п;>дпредседатель Петко Лаловски 
- членъ сi'r\дня, секретарь Ал. Костовъ 
- каснеръ общината, домакинъ Ив. Са-
В<•въ, касиеръ Енчо Нешевъ - бнблио
т~·карь; съветници: Цвtтанъ Димитровъ, 
Милорадъ Вас11левъ, Iiайденъ Петровъ и 
Христо Ко!:'въ. Контр. комисия: Вели· 
з~,ръ Антоновъ - адвокатъ, Юрданъ 
1":•лчевъ - Б. Н. банка, йосифъ йоси· 
фовъ - търrовецъ. 

Врачанскиятъ клонъ „Веслецъ" 
t избралъ ново настоятелство на общо
то си годишно събрание, станало на 
17 февруарий т. г., въ следния съставъ: 
председатель: арх: Петъръ Дограмаджи
евъ; подпредседатель Дим. Тодоровъ; 
секретарь Никола Д. Желtзковъ; ка
сиеръ: Манчо Дограмаджиевъ; дом.
библиотекарь Любенъ Черневъ; зав. из
лститt Димитъръ Орозовъ; съвет1-1ици: 
Btpa Бочарова, Стоянъ Нончевъ, Бори
СJ1авъ Дановъ и Лука п. йор/\ановъ. 
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На събранието еж избрани сжщо кон-. 
трош1а комисия, увеселителна комисия и 

стопански комитетъ. 

Н а 20 ф е в р у а р и й се 
общото годишно събрание 
н о в с к и я к л о н ъ „Бачо 
което е било избрано ново 
ство, въ следния съставъ: 

е СЪСТОЯJ!О 

на Д,р t · 
Киро", на 
настоятел-

Председатель: Ганчо Миневъ; под
председатель: Георги Ганчевъ; секре
тзрь: Николай Бончевъ; кас;.:еръ: Косю 
Н. Маревъ; дома:<Инъ: Ст!:'фанъ Кру
сtвъ; членове: Ив. Илиевъ, Ганчо Ка
транджиевъ и Никола Рачиковъ. 

Б ъ л r. ту р и с т и ч е с ки с ъ ю з ъ 
кл. ,, Орлово rнtздо" Казанлъкъ, на 21 
мартъ т. r. има общо редовно годишно 
с1. брани е, предъ което настоятелството 
на клона даде отчетъ за дейностьта си 
презъ изтеклата 1937 година. Отъ този 
01 четъ се вижда, че дружеството брои 
120 души членове, предимно мжже. Хижа 
Бузлуджа е напълно обзаведена и въ 
cr r,внение съ миналата година, посетена 

отъ двойно по-r,олъмъ брой излетници. 
Радостно е сжщо така да се отбеле

жи, че интересътъ къмъ излетуванията 

е значително повишенъ и че туристичеt:· 

ката идея печели все повече и повече 

общественъ теренъ и много нови при
в1 рженици. 

Бюджета на дружеството е реализи· 
ранъ напълно при кржrло 30,000 лв. при
ходъ, 25,.500 лв. разходъ и 4500 лв. на
личность. Като едно отъ най-важнитt, 
пожелания за бждаща дейность, се сочи 
постройката на туристическа спалня на 
мt·.стото до розариума. Съ тая туристи
ческа спалнп ще се улесни въ голъма 
степень въпроса свързанъ съ развитие· 

то на стопанския туризъмъ въ града ни. 

Събранието на дружеството избра 
съгласно устава четирма нови настояте

ли и контролна комисия. Съ този изборъ 
н;;стоятелството има следния със,авъ: 

Манолъ Черневъ, Ганчо Фъсовъ, Дими
търъ Вtнковъ, Коста Бъловъ, инженеръ 
Нанчо Нанчевъ, Госпожица Анка Дими
трова, Никола Спасовъ и Коста Теневъ. 

· Кuнтролна комисия: Дечко Христовъ . 
,[iнмитъръ Лазаровъ и Тодоръ Кечед
жиевъ. 

На новото настоятелство пожелаваме 
по-голtма дейность за преуспtването на 
родния туризъмъ. 

К ю сте н д и л ски клон ъ „Ocorc· 
во" отъ Б. Т. С. е ималъ своето годиш
но събрание на 10 м. м., на което е било 
избрано ново настоятелство въ съставъ: 

Председате.11ь Асенъ Икономовъ, под-



председатель д-ръ К. Костандиевъ, се
кретарь Божидаръ Храновъ, домакинъ 
Захари Поповъ, съветници: Вела Кова
чевска, Г. Дюлrеровъ и Жакъ Симоне. 
Кснтро.1rна комисия: Дим. Иrнатовъ, Дим. 
КJ1ечковъ и арх. П. йордановъ. 

На 26 февруари й клонътъ „Oco
rono" въ rp. К ю сте н д и л ъ е изне
сълъ туристическата си вечерь, при мно

го добро посещение и значителенъ при
ходъ за салона. 

Н а 9 м. м. се е състояJю общото ГQ· 
дишно събрание на Пер ни ш ки я 
кдонъ „Голо Бърдо" 01·ъ Б. Т. С., на 
ксето старото настоятелство е дало от

четъ, който се е приелъ и у добрилъ: На 
с11,щото е било избрано и ново настоя
НJ1ство въ следния съставъ: 

Председатель ипж. Х. Броксъ, под
щч,дседатели: Н. Недълковъ и Тодоръ 
Лозановъ, секретарь Асенъ Семковъ, 
Кt•сиеръ Вл. Ганчевъ, съветници: Б. Ма
нс,въ, Хр. Пулевъ и Ив. Келчевъ. Кон
тролпа комисия: Кирилъ· Михайловъ, П 
Кожух~ровъ и Дим. Георгиевъ. 

На 6 февруарий клона „Орлитъ" 
-- Р ад о м и р ъ. е ималъ годишното си 
събрание, на което е било избрано ново 
нnrтоятелстnо, въ съставъ: 

Председатель К. Леневъ, подпредсе
датель Асенъ Теневъ, скр.-касиеръ Ив. 
А Тасевъ, домакинъ Огненъ Диневъ, 
зав. излетитt, Вл. Тенджерковъ; съветю1-
ци; Цв. Андреева, Асенъ Стефановъ и 
Крумъ Радибошки. Контролна комисия: 
Дебри Чуклевъ, Симеонъ Георгиевъ и 
Георги Пазовъ. 

С а м о к о в с ки я т ъ к л о н ъ „Рил-
ски туристъ" все повече и повече се на
.12га въ града си като една отъ пързитъ 
<:рrанизации. Че действително клона си 
е извоювалъ едно завидно м·всто въ об
ществото като културна организация, 

говори факта, че презъ 1937 година чие
ле то на членоветъ му е увеличено съ 
103 души, а броятъ на абонатитъ е на· 
рt\стналъ съ 101 абоната. 

Клонътъ развива една похвална из
летна дейпость, която тръбва да б,v;де 

, основната дейность на всички клонове. 
Презъ августъ м. r. е подновена хубава
та традиция - Праздника на Рила. 
По този случай на 14 и 15 августъ с11, 
организирани два излета до хнжа и 

Fръхъ Мусала н до Мальовица-Рупитв. 
С.1Jедъ излетитi:. на хижа Мусалз е ;1м· 
поовизиранз весела туристическа веч~рь , 

при участието на хоръ „Рилска пъсею," 
- Самоковъ. 

Имотитt, на клона: хижа „Мусала" , 
заслонитt „Заврачица" ' и „Мальовица", 
както и туристическата градина край 
града, еж стопанисвани добре. 

Хижата и заслонитt, Ci'i'i снабдени съ 
uълия необходимъ инвентаръ и иматъ 
постоянни пазачи. 

Въ началото на настоящата година 
отъ нмет·J на клона е изнесена сю1зr(а 

uтъ члена на Ц. Н-во r. Василъ А. Ра
девъ, на тема: ,,Туризъмъ, спортъ и пла
нинарство". На 5 февруарий клонътъ е 
далъ традиционната си вечеринка, на к~

ято присi'i'iтствували членоветъ на Ц. Н-во·, 
които еж били въ града пu случай Чd· 
етичната конференция за маркировката 
на централния дълъ на Рила. На эечс
ринката е rоворилъ съюзниятъ председа· 

ТЕ-ль r. Из. Раевъ. 

На 10 февруари й въ общото си 
годишно събрание, клона „Еделвайсъ -
С о ф и я, е избралъ ново настоятелство 
въ съставъ : 

Председатель Ради Василевъ. под
председатель Хр. Богатиновъ, секретарь 
АJJфредъ Зайдмзнъ, касиеръ Илия х. 
Илиевъ, домакинъ Ив. Миятевъ; съвет
нv.ци: д-ръ Дим. Димитровъ, Влад. Це
кавъ и Дим. Ковачевъ. 

Но в от о на сто я тел с т в о на кло· 
на „С ъ р не на r ора" в ъ Стар а
За r о р а, избрано на годишното събра
ние, което се е състояло на 23 февруа
рий т. r., се е конституирало както 
сдедва: 

Председатель Георги Хаджиолу, под
Прt,дседатель Дечо Шиваровъ, секретарь 
Хр. Караколевъ, касиеръ Павелъ Юру
кr.въ, домакинъ Лазаръ Марковъ, съвет
ници: Стрезовъ, Димовъ, Русевъ . 

Търнов ски я т ъ к JI о н ъ „Трапе
зица" на 30 януарий е устроилъ излетъ 
до мъстностьта „Вонеща вода", кждето 
край сърния минераленъ изворъ селяни
тt, Станю Колевъ Станевъ и Димитъръ 
Цоневъ еж подарили на клона единъ де
к?.ръ праздно м·всто съ великолепно раз
положение за постройка на лътовище. 
На 2 маотъ е изнесена въ салона на хи
жата „к·арнавална нощь", която е била 
много добре посетена и е дала значитс
J,енъ приходъ. 

Презъ м. май, когато ще бi'i'iдe и агл
тационната седмица на клона, ще се 

стпразднува 35-годишния юбилей на дей
стыпелния и почетенъ членъ на клона 

г . Леонъ Филипоnъ, който е почетенъ 
членъ и на съюза. 

Ф е р дина :1 д ски я т ъ к .~ о н ъ „Пъ
стрина" отъ Б. Т. С. е избрал1,. ново на
l тоятелство, въ следния съставъ: 

Председатель Атzнасъ Свъщаровъ; 
нодпредседатель Мара Тасева; секретарь
кашеръ Станиславъ Христовъ; дома
ки11ъ-билиотеi<арь Сава Савовъ; съв ; г
ыщи: Цено Петковъ, Ангелъ Янчевъ н 
Цвътко Димитровъ. 
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ВЕСТИ ИЗЪ 

Итаииянjскиятъ Алпийски 
к л у б ъ . е промtнилъ името СИ на „Ита
лиянски Алпийски Центъръ". Алпинист
ската преса по този случай констатира 
че въ сжщность, това значи преустано

вяване дейностьта на KJryбa, който е 
билъ основанъ още презъ октомврий 
1563 rод. въ Турино (значи е сжществу
валъ 75 години), отъ Квинтино Села. -
НШ!ЩЪ 110 секции съ близо 50,000 души 
чJ:енове и 340 хижи въ Алпитt.. Още 
презъ 1936 rод. къмъ председателя Ма· 
нарези 6-1, придаденъ rенераЛ'!, Бесъ ка
тr, воененъ президентъ, съ което клуба 
въ сжщность се постави въ услуга на 

националната отбрана. 

Аншлусътъ и алпинизма. 
Всички австрийски алпийски издания по
срещатъ съ възторгъ станалия на 12 
мнртъ аншлусъ на Австрия къмъ Герма
ния. Не е тайна, че именно австрийскитt 
ш1анинари бtха най-горещитt привър
женици на събирането на всички нtм
ци въ едно отечество. 

Последователно сега пристигатъ и но
винитt за организационнитt последици 
отъ това присъединяване. На първо мt
сто председательтъ на Германо-Австрий
ския Алпийски Съюзъ проф. д-ръ Р. 
фонъ Клеберсбергъ е издалъ кратка на
редба: ,,Преди 70 години планинаритъ на 
Г<:рмания и Австрия се обединиха въ об
щия Германо-Австрийски Алпийски съ
юзъ. Следъ като отъ дветt държави се 
слt,ха въ една единствена Германия, за
щ·предъ ние сме Нtмски Алпийски Съ
юзъ". 

Още по-интересна е новината, че на 
31 мартъ се е състояло извънредното 
общо събрание на Австрийския Алпий
ски Клубъ, елитната нtмска алпийска 
срrанизация, която сжщо е решила да 

се влtе въ общия вече за всички нtмци 
съюзъ като като отдtJrна секция. Съ 
Т(•ва Германскиятъ Алпийски Съюзъ не 
само става най-rолtмата и силна алпий
е;ка организация, каквато бъ и по-рано, 
но обхваща вече всички насоки въ пла
нинарскитt прояви на нtмския народъ. 

К у ч е - с п а с и т е л ь. На 6 мартъ ·~. 
Г('Д. J!'ВСОВЪДЪТЪ Рудолфъ Лазереръ ОТЪ 
Халщатъ, Австрия при излетъ пропад
нr,лъ въ единъ леденъ каналъ и останалъ 

долу да лежи въ безсъзнание. Кучето му 
избtrало въ дълбокия снt.гъ до първо
то селище и съ силно лаене принудило 

четирима алпинисти да го следватъ. като 

ги завело при своя господарь и така го 

спасило отъ смърть. 
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ЧУЖБИНА 

О п е р а ц и я н а М о н б л а н ъ. Отъ 
Цюрихъ съобщаватъ за една операция . 
ксято известния женевски хирургъ, д-ръ 

Фр . Оди, е извършилъ на Монбланъ и 
кс.ято ще остане като една отъ най

славнитt въ историята на лt.карското 
изкуство. 

Д-ръ Оди предприелъ едно изкачване 
на Монбланъ съ съпружеската двойка 
Гюй и е водилъ вжжето по леда на 3500 
метра височина. Внезапно той билъ 
дръпнатъ отзадъ, успt.лъ да се осигури . 
но двамата му спжтници пропаднали въ 

ледена пукнатина. При неизказани уси
лин д-ръ Оди успt.лъ да одържи вlriже
то, докато пристигнала помощь, която 

извадила двамата пропаднали. Г-жа Гюй 
като по чудо останала здрава, но съпру

rътъ и получилъ нараняване на черепа и 
мозъчната маса изтичала навънъ. Ране
НIJНТЪ билъ довлt.ченъ до близка хижа 
и въ нен д-ръ Оди извършилъ нt.що. 
ке:ето · е единствено въ науката. Той зна
нлъ, че мозжчната операция има сми

с-~- ль, ако се извърши най-късно 6 часа 
следъ нараняването и че друrарьтъ му 

ще бмде загубенъ, ако той се колебае. 
Бtзъ всt.какви хирургически инструмен
ти, само съ две вилици и джебно ножче 
ТОЙ ПРИСТIУiПИЛЪ къмъ операция и изва
ДИЛЪ - безъ анестезия - костнитt. пар
четии отъ раната подъ свt.тлината на мъж
дукаща пе·тролна ламба. Съ две изварени 
и напоени съ конякъ носни кърпички ра

ната била привързана. Едва на другия 
день дошла спасителната команда, която 

свалила пострадалия въ Женева. Д-ръ 
Оди, още съ подковни обуща на крака
та, предприелъ нормалната трапанация 

на черепа и пациентътъ билъ спасенъ. 

Най-високиятъ хотелъ на 
с в t, та. Върху Егюй де Гуте, единъ отъ 
вай-известнитt. върхове на масива Мон
бланъ, на височина 3835 ~1. е откритъ 
най-високия хотелъ на Европа. Построй
ката на този планински хотелъ е дt.ло 
на п.1анинския водачъ Жоржъ Орсе, 
който е успtлъ да превъзмогне всички 
трудности по постройката. Материалитt 
за нен е тръбвало да бждатъ изтеглени 
съ кабели и нерt.дко при скlriсването на 
нt.кой отъ тt.хъ, товарътъ му е изчез
валъ разнебитенъ въ долинитt.. Хоте
л1:-тъ ще им;~ легла за 40 души, трапеза
рия и отдt.лна кухнн, гдето се готви съ 
тежко масло. 

Идущата година ще бжде открита и 
новата хижа Вало на 4382 м., 450 метра 
подъ върха Монбланъ, която ще дава 
подслонъ на 24 души. Хижата е дt.ло на 
Френския алпийски клубъ. 



КНИЖНИНА 

СЛАВЯНСКО ПЛАНИНАРСТВО 

Славянската планинарска книжнина 
става ежегодно по-хубавз и по-богата. 
Сжществуващитt rолtми славянски пла
нинарски орrапиз:щии въ Югославия, Че
хославия и Полша, подържатъ постоян
на планинарска лИ'тература на висота , 

1\ОЯТО не отстжпва предъ нищо на дРУ· 

rитt. Следващиятъ преrледъ дава пред
става за официалнитt органи на славян
скитt планинарски сдруженин. нtкои отъ 
които еж вече доста познати на читате

т:тt ни. 
По липса на мtсто, невъзможно ни е 

да предадемъ съдържанието на всички 

списания отъ миналата година. Ние ще 
отбележимъ само най-важнитt отъ тtхъ 
и онова, кое·то е характерно за всtко 
списание. 

Безъ излишни комплименти, като типъ 
HJ най-доброто и издържано планинар
ско списание между всички славянски 

и::~данип, остава органа на Словенското 
ПJ[анинарско дружество (Любляна). Неrо
вРятъ „П л а ни н ски вестни к ъ" за
В'l-рши съ изтеклата година своята 37-го
дишнина и по всичко личи, че събрана
та въ продължение на подобенъ пери
одъ ош1тность на първо мtсто е послу
жила да даде едно окончателно и стро

rо опредtлена физиономия на издани
ето. ,,Планински вестникъ" стои на вис,о
тата си въ всtко отнош~ние. Разбира се, 
въ него има нtщо, което би дало поводъ 
на нtкой нашъ съборъ за дълги деба·ти 
и „съкрушителни" критики: въ списани
ето липсватъ т. н. научни статии - то 

цt.лото се изпълва редовно съ описания 
н.1 излети изъ опредt.лени краища, съ 
организационни статии или такива изъ 

идеологията на туризма, застli'iпена въ 

ср,шнение съ нашето списание твърд1:: 

слабо. Техн!fката на списанието е изряд
на. Всички снимки еж винаги подбрани, 
а отдt.лнитt специални приложения -
24 на брой - еж всtко за себе си едно 
сполучливо художество; много добре се 
з:.стжпватъ отдt.литt. преrледъ на пла
нинската литература и вести изъ всички 

планини. 

Августовската книжка на „Планински 
вР.стникъ" редовно е посветена на сама
та организация и съдържа отчета за ИЗ·· 

Т(•клата дей!!а година. Мартенската книж
ка на 1937 r. бt посветена специално на 
подготвената и издържана отъ Словен
СI\С-ТО планинарско дружество експеди

ция въ Ллпитt.. Съдържанието на тази 
книжка говори достатъчно за характера 

и постиженията на тази експедиция: въ 

книжката има статии, описания на тура· 

ве,. за Дюфуршпце, Матерхорнъ, Домъ. 
Ваисхорнь. Данъ Бланшъ, Циналрот
хr.рнъ, Брайтхорнъ, Обергабелхорнъ, 
АJ1алинхорнъ и ЩраJ[хорнъ, написани 
отъ участващитt., които еж цвtта на 
словенското планинарство. 

Останалитt статии издаватъ едно се
риозно и висше отношение к1.,мъ плани
ю,та и поставенитt. планински задачи. 

Редакторъ на „Планински вестникъ" е 
д-ръ йос. Томиншекъ и ние поздравля
ваме него, както и мноrобройнитt. му и 

1:менити сътрудници за прекрасното из

дание. За сведение: абонаментътъ на 
1·одишнината е лева 125! 

Орrанътъ на другата планинска оргз
н_изация въ нашитt. западни съседи -
Х1.,рватско·то Планинско дружество - е 
„Хърватски планинарь", което 
съ завършването на миналата годишни

на напълни своята тридесеть и трета r·J· 
дина. Списанието се издава въ Заrребъ 
подъ редакцията на д-ръ Фр. Кушанъ. 

,,Хърватски плзнинарь" е повече оr
раниченъ въ хърватскитt п.~анини, но 
това !fe му прt.чи да стои с;v;що на rо
л1,ма висота. Въ него се срещатъ по
Чtсто статии по научни и чисто географ

ски теми, а сжщо така и такива изъ 

идеологията на планинарство·то (като та
зи на д-ръ Пражичъ - Исторически пра
чини за днешното плаюшарство). Фор
матътъ и размt.рътъ на „Хърватски пла
нинарь" е сжщо като на „Планински 
вестникъ" и като на „Бълrарскн Ту
риrтъ". Техниката на печатането е друга 
и всички приложения се даватъ на ме

денъ печатъ, което убива часть uтъ тt.х
ната художественость. И отъ „Хърват
ски планинарь", обаче. би могло да се 
щ,учи много нt.що: по всичко изглежда 
че то е обиченъ орrанъ на хърва·тскигt 
шrанинари, защото кржrътъ на сътруд

нинитt му е шюrо rолt.мъ и между 
тt.хъ личатъ имена като това на проф . 
Жиромета. 

Съвършенно друrъ видъ има органа 
нJ Клуба на Чехословашкитъ туристи въ 
Прага: ,,Часописъ Туристу" е за
пазило стария rол·вмъ форматъ, издава 
се на луксозна хромова хартия, обаче , 
кr,кто снимкитt., така и статиитt rово
рятъ за едно друго направление въ раз

бирането на туризма: списанието е пъл· 
н·о съ ма.~ка статии-описания на различ-
111-1 краища отъ Чехословенско, снимкитt. 
cm повече документални: опредt.лени 
сгради, постройки, планински градчета 

и мt.ста и пр. Високопланинскиятъ еле
мснтъ е избtrнатъ. Описания на излети, 
идеолоt'ични и научни статии липсватъ. 
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Липсва и всtкаква преводна литература, 
к;,лто и преrледъ на чуждия печатъ и 

с1.бити-ята въ извънчехскитt, планини. 
Тази задача изглежда е предоставе

на на органа на Клуба на чехословашки
тh алпинисти, ·тtхния „В i:; с т ни к ъ" . 
чието съдържание издава единъ изклю

чнтеленъ интересъ за високото плани

нарство. Въ своята четвърта годишнина 
този двемесечникъ е далъ мt.сто напр. 
на следннтt статии: Гелнеръ - Плани
нарството презъ 1936 r. (преrледъ на по
стиженията въ всички земни планини) и 
отъ сжщия авторъ описание на траге

двята при Нанга-Парбатъ - 1937 r.; Л. 
Шкворъ пише за едно изкачване на Мон
бланъ, Бубеникъ дава подобно на два 
тура въ Бернина, Садилекъ - въ Доло
мититt, а Шулцъ - на едно изкачване 
на Олимпъ; въ списанието редовно се 
подържа отдtла „Татранска хроника", 
както и преrледъ на чуждия планинар

ски печатъ и събитията на всички пла
н~ ни. ,,Вестник,ъ" е скромно, но много 
издържано издание! 

Въ Чехославия клубната група въ 
Словения издава специално издание 
„К р а с от и т t н а С л о в е н с к о". То 
е изрядно хубаво издание, въ което как
то техниката, така и текстътъ сж напъл

но подходни за едно всеобхващащо ту
ристско и високопланинско издание. Не
rовъ ред:шторъ е Луд. Лутонски и тамъ 
. се даватъ сведения за нови изкачвания 

въ Татритt. 

Изданията въ Полша сж съвършено 
различни: официалниятъ орrанъ .,Ту
риста въ Полше", е една цвtтна илю
страция (нtщо като нашата „Илюстро
вана седмица"), въ която намиратъ мt
сто всички прояви изъ областьта на пла-

нинарството, ръчното плаване, скитt, 
ловджийството и пр. То отrоваоя напъл· 
НО На духа На ПОЛСКОТО ПЛаПИНарСГВО И 
зvстжпва особено силно идеята за за
щитата на природата, която въ Полща 

изглежда е направила най-rолtми завое
вния. Въ замtна на актюалностьта. коя
т J лъха отъ това издание, Полското 
Татранско д-во издава - както сме има
ли случая да коментираме на това мtсто 

други пжть - ежегодно своя rодишникъ 
, .В ъ р х о в е", който презъ настоящата 
зима излtзе въ своето петнадесето из
д:шие. (Вж. рецензията отъ м. r. на 
,,Бълr. Туристъ на стр. 94). Въ настоя
щия rодишпикъ сж помtстени сле;щитt 
статии: Старото закопане отъ В. Античъ; 
Поетътъ А. Асникъ въ Татритt - А. 
Микулски; И. Млоджейовски описва 
„Морскитt очи"; Вл. Криrовски описва 
единъ излетъ въ пзточнитt полски Кар
пати; И. Копдрачки дзва монография 
Hi! Мармарошкитt Карпати, А. Янъ Сце
панскн ни ПGднася сведенията за втора

та полска експедиция въ Андитt. 
Както и по-рано, въ годишника широ

К(> е застжпена „Хрониката", която об
ХРаща цълокупния животъ на полското 
ш:анинарство презъ изтеклата година. 

Къмъ текста има 95 снимки и рисунки, 
както и три приложения въ меденъ пе

чатъ. предаващи върха Кошчиелецъ. Д9-
J11·,ната на бtлата вода въ Татритt и 
в~.,рха Три кръста въ Апдитt . 

„Върхове" и сега заслужава всички 
положителни преценки, направени му 

презъ миналата година. 

Съ всичкитt тtзи издания славянско
Т•J планинарство може да застжпва от

л1<чно развитото и богато отношение и 
всрtдъ славянитt къмъ планинитt. 

Ст. П. 

СВЕДЕНИЯ ЗА СПАЛНИП:, НА ТЪРНОВСКИЯ КЛОНЪ • ТРАПЕЗИЦА • 

Такситt, които туристическото дРУ· 
жеrтво „Т р а п е з и ц а" взема за прено
щуване въ спалнитt му, находящи се на 
историческата мtстность „Ц ар е в е ц ъ" 
въ rp. В. Търново сж следнитt: 

1. За учащи отъ основни и проrимна-
ЗРални училища по лв. 6 

2. За учащи отъ сръдни учебни 
заведения по лв. 8 

3. За студенти отъ България лв. 10 
4. За членове на Бъл. тур. съюзъ 10 
5. За членове отъ гражд. секция 

на Юнош. т. съюзъ лв. 10 
6. За лица идващи съ научна 

цель въ В.-Търново по лв. 15 
Студентитt и членоветt на туристи

чrски организации трtбва да бждатъ 
сн2бдени съ редовни членски карти. 
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Р<!'iководителитt на ученически гру
пи плащатъ за пренощуване такситt, 
к2кви1:о плащатъ съответнитt ученици . 
кс,nто водятъ. 

Необходимо е желаещитt групи да 
щ:.енощуватъ въ туристическитt спални. 
да предупредятъ дружеството една сед

мица по-рано за да имъ се запазятъ мъ

ста И.'IИ да б&датъ предупредени отъ 
дружеството, кога дз дойдатъ. 

Горнитt такси се увеличавзтъ съ по 
5 лева за зимния сезонъ. 

Желающитt да нощуватъ въ тури· 
ст1·ческитt спални е по-добре да слизатъ 
на гара „Трапезица", ако нtматъ баrажъ. 
а ако иматъ такъвъ - да слизатъ на 

гара Търново. · 
Отъ настоятелството на „Трапезица" 
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ПролtЬmь въ моята планина 

Текстr, и снимки omr, Л ю б. С та М б О л ски 

Утро на предвt,чно пробуждане! . . . 
Сънно, безбрt,жно поле ... Наоколо 

с1' люлt,ятъ съ тихъ, молитвенъ шепотъ 

б<.зброй житни класове, а отвждъ зет:

:wата ширь, забулена въ теменуженъ 

здрачъ, стърчи горда и безмъюша, CI;Jt,дъ 

облаци, моята лазурна планина _,_ .:тра · 

хотt:нъ храмъ на мъгл11гh. Праздникъ на 

MOf!Ta събуд~на радость, простори за от
к,т1юченз rа ми душа ... 

Моитt желt,зни спшки прекосват::. съ 

т,~жъкъ звънъ полето и събуждатъ съ 

ш,ахо ехо молитвения планински сънь 

Самотна пжтека, която криву.~ичи мсжд:,, 

стръмни скали, пълзи надъ зинали безд

ни и се губи възбоrъ въ утрин,шя 

:щрачъ на планината. А дълбоко ПО .'t1, 

мене чезне полето, забулено въ омара. 

Нt,кжде, срt,дъ неговата ширь, се про· 

бужда rрадътъ, поrребанъ въ вt,чни мъ

r ли. Отъ близкото село забива камбзн,1. 

Тежки, молитвени съзвучия се носятъ 

ыщъ сънното поле и тътнатъ надъ ::ка· 

r.нтt, на плани~ата. ХвърJшмъ нос.леде rгъ 
пс-гледъ КЪ!.IЪ долинитt, на земното стра

;·, ание и поема~1ъ нагоре . 
Долината на Бистрица. Забулени 1;ъ 

t:фиренъ здрачъ, тежко при..:панн :нъ 

нощьта еж обронИJш горди r.iiaви Ocrpo· 
1 · г:нъ, Боrдаитt, и Самодивецъ . Ды1б ·Jё:О 

подъ т't,хъ, срt,дъ мрачни водоеми пt,е 

,>.иво и заглушително рt,ката, сяка,rгь 

~,азправя на скалитt, и гората вt,к ~вна 

,1Еrенда за gисинитt, Вътренъ ка

мъкъ. , Нъкаква могжща дъсница разтва

~:,я бавно 'Гежкитъ престоли на обла11 ;н1, 

и ilрезъ разкжсани мъгли първитъ слън

чеви лжчи цълуватъ върховетt,. Божест

вено утро. Наоколо се J1ю J1·\;ятъ про

сторни губери съ прекрасни цвt,тя, упои

Тl:лснъ миризъ на липи пълни въздуха, 

между ска!fИтt, пt,ятъ бисерни руч~,r, 

просТ1оритt, ciil пълни съ пъсень и J ха

ния .. Цt,ли рояци пчели и пеперуди 

СР пон.з:ятъ изъ въздуха съ радостно 

бръмчене, долината трепти отъ свt,'Глина 

а звънки съзвучия .. . Навлизамъ въ го-

рата. Зе.1ени стражи - гиrзнти елхи па

знтъ пжтекитt. къмъ висинитt,. Навсt,:<ж

дс. свежесть и красота. Моит-1; стжпки 

з,.1миратъ изъ дебритъ на сънната гора, 

прекосватъ полннитt, на Бt,лъ-кладенецъ, 

осt,яни съ минзухари и поемат-ъ безъ 

ЛN.тека, презъ скали и ручеи за Черни 

нръхъ. 

Нагоре къмъ върха! KoJIKO дни и 

Р.l·ЩИ моята душа, окована въ безднитt, 

на долинитt, е живt,ла съ този дивъ 

пuвикъ, колко дни и нощи тя е блъ

нувала за безкран на върховетt,? ... 
Възлиза~1ъ по каменни стжпала, пиянъ 

стъ радость и свt,тлина . . . Чезнатъ 

бързо долинитt, подъ менъ. Всt,ка нова 

. стжпка разкрива за душата ми нови 

безкрайни свътове, въ менъ се пробуж

датъ диви жажл.и за свобода и съзер

щ•ние. Прекосвамъ бързо преспитt,, око-

1н~ли върха въ дебели ледени звена, ти

чамъ отъ скала на скала като планин

ския вt,търъ, който се спуска отъ къмъ 

дРлината на Бистрица, пъе съ диви въз-

1· ;1uси надъ скалитt, и отминава къмъ 

Отовицз и Кабулъ, воленъ и опияненъ. 

Най-пос,1е азъ съмъ на върха, спи

рамъ занемялъ отъ красотата на виси

нитt,. Надъ дълбоката Бистршика до

лина Калининитt и Поличитt. въ без

крайна страхотна верига отъ неприст,,ш

ни з;у;бери, прорt,зани отъ ледове, се· из

днrатъ горди н величествени въ лазур

ната утринь, облt,ни въ слънце. Въ паз

витt, на тъхнитt, скали еж зинали безд

нитt, на , езерата, бездънни ледени про

пасти, забулени въ сънки. Единъ не·поз

натъ, новъ вълшебенъ свt,тъ, рt,дко пре

косванъ отъ чозъшки стжпки, каменно 

ц~,рство на дивитt, кози. Предъ менъ 

Ciil Хайдушки-камъкъ съ стръмни спу

с1 - ци къмъ малко ледено езеро и Сей

ш:нски-камъкъ, цълинтъ обвитъ въ cнt,

rr , вe. Въ дъното се вижда Върло, още 

Н(:цълунатъ отъ топлото ухание на про

лtтьта и Пазарската долина, прорt,зана 

отъ преспи и ручеи. А нt,кжде въ дале-
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ч~,:ната се разкриватъ безкрайни сн·tж- тътнещо ехо, скованитъ . езера се съ-

ни вериги uтъ бълн върхов,\ увtнчани буждать отъ буренъ зовъ. ·запъва и nъ-
съ мъгли . 1ърътъ. Неrовиятъ вой еква съ :Jадостнн 

ПJ1енителенъ свътъ. Хвър.1ю1ъ побе- стгJ1аси надъ безцмитъ. СJiушамъ захл1с-

,,:,енъ пог.аедъ къмъ този подоблачеаъ. 

бrзкрай отъ върхове и бездни и rръг

вс1мъ изъ ска штъ. Скитнишката ми ду:u" 

е жадна за бродене и опиянение, предъ 

).н~нъ с11, върховетъ - диви и ca\-IO гни, 
горди и безмълвни. Погледътъ · ми 

б.1уждае на всички посоки, азъ не вър

r;,,мъ н:1 очитъ си, сякашъ сънува~-Iъ. А 

1-• аоколо, навсъкжде пъятъ бистри пото

чс·та, между преспитъ сж подали ,'J1ази 

пролътни цвътя, утриннияrъ вътьръ п, 

пt.лува съ топJю ухание; азъ св1ля,1ъ 

шипката си, за да развъе коситъ ми 

Надннчамъ надъ всъка скаJ1а и слуша~~" 

скитнишката r!'tсень на вътъра и на ру

чситъ, надвисвамъ надъ бездната на 

Хайдушки ка~-Iъкъ, тичамъ на воJrя изъ 

преспитъ н губеритъ и кжсамъ цвътя и 

въ луди зигзаги възлизамъ надъ Сеймен

с1{и-камъкъ. Нови ПJiанински просте>ри, 

Ес,ви ынрове отъ върхове и облаци, ,.ов;.~ 

в1 зторзи и шемети . . . 

Окрили моя вихренъ устре.11ъ къ,1ъ 

твоята безсмъртна душа, приюти бурната 

ми Jrюбовь въ твоитъ облачни храмове, 

разкрий презъ каменния хаосъ пжтекитъ 

на божието откровение и· въчната си кра

Сl'Та за жадното ми съзерцание, дай про

с·1 ор!1 за свътлата ми младость и олтари 

за дивата ми душа ... моя родна, свет<1 

натъ тия вихрени съзвучия надъ езера ra 
11 се забравямъ атъ радость и своб·) 1а. 

Моята самотна сънка пъ.'1зи по сту

денитъ скали, тича по ,1еденитъ преt:1111 

надъ Урдината пропасть и спира на Д·в1-

га. Свалямъ раницата и почива~1ъ. На.'1.ъ 

върха нъколко ор.~и, разпери.ш грамад

ни кри.~а, кр ьстосватъ въ ,1у ди кр;у; roac 
просторитъ. Г:1 едамъ ·гъхния воленъ пo

JJ(. тъ и се унисамъ въ -:ъзерца,~ие. А 

нr,дъ JJедоветъ на езерата плъзватъ тъы

ни сънки, пурпурни сияния и трепватъ 

по биJJото на Мальовица и угасватъ. 

Слънцето сл,1за бавно надъ Ка.'1ининитъ 

и потъва въ ыоре отъ запа •1ени об.1аци. 

Бавно прист;,;пва шrанинската вечерь. 

1-Iадъ бездниг!, се спускатъ ледени тъми, 

с,1мо върхове гъ стоятъ високо въ небе ro 
с~, мрзчни чел 2 - прсдъ посJ1едно ц·!,

лувание. Ставамъ и взимамъ раницата. И 

когато моит 1, стi'ilпки затътнаха отноэо 

надъ преспитъ, азъ се оr,1еждамъ нао

коло и ,:е виждам ь сю1ъ въ внсанитъ ш1 

страхотната ш1анина, заграденъ отвсък;,;

дt съ мрачни вериги отъ върхове - са

~ютни и горди въ тайнствената вечерь, 

01-..овани въ J1едени звена отъ зимата, 

като моя га самотна душа, цълуна га , тъ 
зrмната скръбь . . . 

Бавно заспиват ь върховетъ въ обла-

планинз! . . . ци ... Тежъкъ сънь оборва МаJ1ьови11а 

Вътърътъ пъе радостенъ и воленъ и Рупитt, а по-далечъ Попова-шапка и 

сJ!едъ менъ, надъ планинския безкрай не

б<:то трупа грамадни облаци, а слънцето 

слиза низко надъ Калининитъ зжбери и 

удължава върху преспитъ моята скитаща 

с·l.нка . Дълбоко подъ гребена отъ една

та страна сж Пазарскитъ долини, огласе

rш отъ стотици малки поточета, които 

нскрятъ на слънцето и шъпнатъ между 

преспит·t, а по-надолу гърмятъ въ буйни 

всдопадчета къмъ Тиха-Бистрица. Отъ 

щ,угата страна сж циркуситъ на Отовица 

11 на 7-тъ езера съ пропасти, сковани отъ 

.Н'дове, въ покой и тишина. Минавамъ 

надъ шестото езеро. Нъколко камъка се 

отронватъ следъ менъ и политатъ съ 

ревъ надоду. Скалит·!, се огласягъ оrъ 
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цtли вериги каменни истукани. Вихрено 

залутани обJrаци постепенно спиратъ 

своя ше~1етенъ бъrъ и слизатъ низко 

надъ доJIИнитъ. Само Калининитъ · замъ
ци бдят ь царствени въ нощьта, озарени 

и ъ последни огнени отблъсъци. 

Азъ не бързамъ. Моята душа е у до

ма си, при своит·в JJедени висини, ст;у;п

китъ ми звънятъ по замръзналитъ прес

пи съ МОJIИтвено примирение ... Ледена 
ш1анинска нощь. Надъ планината се от

кройватъ звездни пжтеки отъ свътли сия

ния, а надъ Върло се изръзва острия 

сърпъ на луната като знамение, без

Д(;МНа душа на неземна скръбь, въченъ 

снмвоJrъ на безприютна самота ... Спи-



р:,мъ предъ зинаJ1итt. бездни на Додовъ 

връхъ, оrJ1еждамъ мрачнитt. сиJ1уети на 

скалит-1', н се спускамъ по преспитt.. :v\он-

1--в стжпк,1 тежко събуждзтъ мрака. Нъ

ксJrко диви кози побt.гватъ по преслит·в 

и следъ мигъ нзчезватъ къмъ езера1· а. 

Отново Jiедно безмълвие . . . Тръгва~1ъ 
по гребена за Мальов1ща. Дълбоко подъ 

;11снъ, въ мрака на дълбоката Рилска до

:1ина бл всватъ ла:11питt. на мънаст,~р а, с н 

кашъ сънно съзвездие, закJ1ючено въ 

безднитt. на планината. Качвамъ се и 

с ,1шзамъ по студени скали, вървя по 

снt.жни полета отъ дветt. страни на гре

бена, сякашъ загубенъ изъ подземията 

на нt.какъвъ леденъ свt.тъ . Но азъ съмъ 

щастливъ. Слънч~витt. сияния н дна 1гi, 

сьзвучия на пролtтния день се замt.

нптъ съ молитвенитt. трепети на нощьта. 

Азъ се вrJ1жбявамъ въ себе си, сякашъ 

нотънаJ1ъ въ вt.чната безизходность. 

Мальовица. Въ тъмнината едвамъ на

)1Ирамъ пирамидата . Надвесвамъ се надъ 

пропастьта и напрt.гамъ своя погледъ : 

адски ~1ракъ и каменно безмълвие. На

ыирамъ гребена на ЕJiени връхъ. Пълзя 

съ ржце по леденитt. скали, разбивамъ 

съ пикела натрупания ледъ по страхот-

1 1ия гребенъ и не спирамъ, сякашъ об

хванатъ отъ н·вкакво диво безумие. Ехо

то тътн е надъ скапитt. съ глухъ вой. 

Почвамъ да слизамъ къмъ езерата. 

Предъ менъ еж зинали тъмни пропасти, 

сякашъ подземията на нощьта. Наоколо 

с непрогледенъ мракъ. Надъ преспитt. 

надвисватъ каменни мрачни стени -
страхотни въ 11ощьта, моит-в стжпки съ

буждатъ съ тътнещъ звънъ злокобната 

тишина, като въ подземията 11а бездънна 

пещера. СJшзането ми се вю1цn безкрай

но . Сякашъ сJiизамъ въ безднитt. на соб

ствената си душа - пълна съ J1едни пре

изподни. Прескачамъ по ледени блокове 

езерата и почвамъ да слизамъ отново. Въ 

;1,rрака едвамъ се · забеJiязва силуетътъ 

на Орловецъ - ка·то зловещъ чертоrъ 

въ сt.нкитt. на небитието. Нt.колко ПJ1а

хи съзвездия блещукатъ надъ него. До

-' ' У нtкжде, дълбоко въ нощьта се чувзт·ь 

~юлитви отъ незаспаJIИ ручеи, безсънно 

<..хо броди съ тихо ридание въ покоитt 

на мрака ... 

Ст,;;пкитt ми не спирагъ 

сътъ ми гърми надъ скаJiитt и замара 

1 зъ пуе1и въртопи, въ тътнещи отг.1а:н. 

Сешзатъ се доJrинитt на плани!-lаrа, сп

кзшъ бездоменъ дУХЪ събужда ТЪМ vПt,, 

върховетt слушатъ въ нощьта зов ьтъ 

н · 1 да ,1еченъ, звезденъ сънь. Слизамъ !ЗЪ 

долината. Ръката шуми, наоколо ш ьп

натъ к,юкочещи вод11. Вървя по леде!-lи 

;1: остове надъ водитt, лутамъ се изъ не

проходими клеков е, скитамъ бездоменъ 

иаъ дебритt на долината и въ полунощь 

намирамъ заслона. Клепкитt ми гежатъ 

З?. сънь. Заспивамъ веднага . . . Съ ·<а

м~нна самота и вtченъ ыракъ ме цtлvва 

въ нощьта моя скърбенъ зем ~нъ жрt 

G11й . . 

Съ свtт.аа благовесть н съ ~ю:1итв,~ но 

причастие е спрtло планинското ут,и 

предъ тежкитt порти на моя леденъ 

с1. нь. Ставамь и веднага излиза ,1ъ на

r,ъ нъ. Долината е въJ1шебна .~рикзжа. 

Страхотниятъ гранитъ на МаJ1ьовица-цв

лия окоаанъ въ ледове - е цtJ1уванъ отъ 

пър r,итt ю,,чи на С 'IЪ!-!Цето, въ ос~ епитс.1-

н,1 сияния блtстятъ огрtнитt преспи. 

Малки ефирни облачета се JIIOJitятъ надъ 

п1. . рха, като кри 11етt на бt.ли ангели. Въ 

дъното на долината пt.е диво и заглуши

тсл1ю р'l;ката, която - освободенз отъ 

ледени r·i:, окови - гърми волна и опияне

на между ска,rштt. . Между r<Jrековегв се 

разкриватъ поляни съ пъстри губери · ~в Б

тя, леко полюшвани отъ утринния в·втъръ. 

Грабвамъ бързо пикела и съ бtгъ се 

спускамъ къмъ скалитt. А надъ Лован

ца възлиза слънце го и залива съ сияния 

долината. Въ ранното утро с1<аJ1итt. надъ 

ПjУвспит·в приличатъ на коленичили приз

Р<'ЦИ въ храма на планината. Ръката гър

ми въ ДQлината съ радостни химни, вt

търътъ пt.е надъ скали_тt съ ликуващи 

съзвучия, а възбогъ изъ просторитt се 

носятъ мъгли, залутани въ неземна 

уrюя ... 

П.l!енителна красота и свежесть, слън

чево безбрtжие и безмълвна тишхна. Ти

чамъ между цвtтя и бликнали води, ПЪJI

зн съ мжка по отвеснитt скали и тър;ке

ствувамъ. Въ душата мн пtе утрото съ 

нrземни литургии ... Възлизамъ на Кал-
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бура, високо надъ доJшната и се спирамъ. 

Предъ менъ се разкрива най-грандиоз

ниятъ и най-страхотенъ свtтъ на пла;-ш

ната. Дветt Мальовици гато гигантски по

тири, гр;:~вирани съ ледена везба, стър

чатъ страхотно съ отвеснитt си скали 

надъ скованИ'тъ въ ледове езера. Въ лъ

во на тъхъ, въ дъното на дqлината еж 

възправили чела прорtзани отъ прtспи 

тритt зжбери на Орловецъ: Злиятъ зжбъ, 

· Ловница и Купенитt съ остритt жгли 

между тtхъ, като куполи на нtкакъвъ 

гигантски храмъ отъ първобита; а задъ 

тt,хъ, надъ каменния хаосъ на Прекорекъ 

се подаватъ мрачнитt rрани:rи на Рупитt 

ю,то тайнствени звънари на утрото. Дъл

боко въ долината, срtдъ ·този камененъ 

свtтъ пtе ръката между прtспи и губери 

е,тъ цвtтя, цtлувани отъ пролътния вt

търъ. Разгъвамъ бързо'! блока и почвамъ 

да рисувамъ. На)Sвърлямъ въ едри линии 

контуритt на камения свtтъ отъ исполи

ни, проръзани отъ стотици прtспи, изпъл
вамъ безднитt съ скали и сtнки, сла

гамъ надъ върховетt скитащитt грамад

Н!i облаци, залутани въ бtсенъ устремъ, 

драсвамъ на предния планъ тревитt на 

Калбура съ нtкошю коленичили цвtтя и 

се забравямъ отъ съзерцание ... 
А слънцето - властелинъ въ сребро

ткани сияйни одежди-минава сръдъ об-
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лаченъ хаосъ надъ Орловецъ и опшна

вu къмъ Дамга и Калинитt, съ бавни, 

тържествени стжпки ... Облачнн престо
.'IИ като молитвени призраци възлизатъ 

надъ Рупитt, спиратъ своя стихиенъ 

б·tгъ надъ Орл,овецъ - смирено кол~нн

чили и после съ неудържимъ размзхъ 

с,: спускатъ къмъ леденитt потири на 

Мальовица, за изповъдь и свято прича

стие ... О, часове на безумно съзерца

ние, на молитвено о·ткровение, на забрав.1 

и неземна упоя! ... Слънцето се скр:ша 

задъ облацитt, мъгли скриватъ Орл,J

вtцъ и Купенитt, надъ Рупитt заrър;1,1а

ватъ гърмове и свъткавицн, далечно ехо 

затътва надъ скалитt. 

Приближава буря. Грабвамъ бързо пи

ю·ла и тичешкомъ излизамъ при езерата, 

кждето вътърътъ люлtе между пр·вспитt 

вълшебни поляни съ цвtтя и кждето кри

стални сини глжбини, сръдъ разбити ле

Д('ве, оrлеждатъ каменнитъ олтари на 

скалитt и бълитъ храмове на облацитъ. 

Навеждамъ се надъ синитt глжбини, пия 

жадно отъ клокочещитt води, после съ 

бързи стжпки прекосвамъ сипеитt и по 

стръмни прtспи слизамъ въ голъмия Ма

льовишки циркусъ. Тишина предъ буря! 

Сякашъ тръпнатъ скалитt. Езерата 

кристални сждове съ стъклени стени - съ 

бисерни гл;у;бини трептятъ срtдъ ле;'];ове-



1ъ. Надъ Орловецъ падатъ мъrJIИ и скри

r;uтъ вё>рха. Далечно ехо като ревъ на 

разп1ъвенъ титанъ ридае далече надъ 

върховеrъ, безднитt, стенатъ, сякашъ н:t-

1:ой разбивз съ млатъ планината. Но ско

ро rърмовеТ'в се пренасятъ къмъ долина

та на мънастира, страшенъ вой тътне 

надъ Злия Зlilбъ и Иглата. Бурята отми

нава, прсзъ мрачни облаци прист/i\пва 

бавно планинската вечерь. Слизамъ бър

зо къмъ долината. Моитъ ст/i\пки звъ-

1штъ по замръзналитъ пръспи. Около ръ

ката пролътьта приспива цвt.тята въ сла

достенъ сънь. Прибирамъ се въ заслона, 

посръщнатъ отъ ледена самота. Душата 

мн е упоена отъ красота и съзву-..~ия. На

в1,нъ, въ студената нощь, р·вката шъпне 

~юлитвата на планината 

Звънарнитъ на утрото биятъ надъ 

сънната доJшн;,_, въ ослt.пителни сия!-iия 

бJ,естятъ чертозитt. на Ntальовица. 

Прекосвамъ бързо rуберитt. на при

J1t,1ьта и тръrвамъ по прt.спитt.. Слънце

то въ ефирна ведрина възлиза надъ Злия 

з;v,бъ и ме цt.лува съ огнения си при

есп.. . Мойтt. ст/i\пки прекосватъ прt.спи

тв и сипеитt. подъ Злитt. потоци, събуж

.::атъ съ тежко ехо каменнитt, гиганти и 

възJIИзатъ надъ Ловница. Предъ пламна

лиятъ ми поrледъ се разкрива цt..лата 

планина. Върх,оветt, Cli\ пробудени. Слън

цето се J1юлъе въ синя омара надъ камен

ния безкрай, спуснаJю тънки, копринени 

~~режи надъ гордитt, чела. Ht.кlilдe. надъ 

Налбантъ и Манчу се носятъ въ лекъ хо

роводъ бъли облачета. Моята душа тръп

нt: отъ жаждата за бродене. Гледам·ь 

страхотното безбръжие на планината и 

ми се иска да имамъ крила, да. прекоса 

въ вихренъ размахъ просторитt. надъ 

върховетt. и да се въззема нагоре, наго

ре къмъ слънцето ... 

Наок,оло е олтарна тишина. Господ

ннятъ день е безоблаченъ, азъ се рад

вамъ като дете, въ свътналияrъ ми по

гледъ блика радостьта на планинаря. 

Вървя настръхналъ по стръмната стена 

надъ долината на Рила. Минавамъ между 

отвесни скали - отломени канари тът

натъ следъ ст/i\пкитt. ми, разбивамъ съ 

пикела ледени СТ/i\Пала по прt.спитt., сту-

дtнь смъхъ отеква отъ стената на ЗJ1ю1 

З/i\бъ. Вървя въ стръмни зигзаrи по ка

менната стръмнина, наднич_амъ надъ Иr

Jштt, въ въртош,:тt, на Прекорекъ, сли

::;амъ бързо отъ J 'ол·вмия Купевъ при Ру-

нитъ и се спирамъ на Прозореца. Пр,)зъ 

отвесни граюпни стени като предъ ка

менни завеси се разкрива подъ Рупитt. 

бездната на Страшното езеро, оковано въ 

Jiсдове, а отв/i\дЪ ледения свt.тъ 1и .ша

· 1-шната се откройва въ зелени мирзж11 

г,ругъ миръ - на долинитt. и хората, на 

зноя и праха. Стоя захласнатъ отъ (ра

сотата на езерото, сякашъ въ ледената му 

бсздна е заключено сърдцето ми ... Нъ
колко орли се понасятъ въ лудъ бвгъ 

надъ беэдната, кръстосватъ въ неулови

)!И крlilгове просторитt. и изчезватъ надъ 

Г!рекорекъ, волни и царствени. Гле.:~,амъ 

т·вхния вихренъ nолетъ и жадувамъ за 

гс-рдото имъ самовластие ... 1'ичамъ от
ново по пръспитt., скачамъ лудо по ка

мсннитt. сипеи и излизамъ на циркуси

Т'h подъ Попова шапка.. Сръдъ пъсrри 

псляни съ цвt.тя нt.колко малки езерца 

Cli\ стю1ли кристзлнитъ си води между 

прt.спитt., малки пот,очета бликатъ отъ 

Т'БХЪ и пъятъ надоду по стръмнината. 

По зеления бръгъ личатъ леки СТ/i\П

кн, край ручеитt. Cli\ захвърлени свежи 

цвt.тя, орисана пъсень се носи надъ езе

рата. Самотна пжтека . . . Наоколо с;;,; 

безбрt.жни поляни съ губери. Пъятъ на 

всt.ка крачка ручеи, край струитt. се лю

J!'~,ятъ божествени иглики, незабрав"и, 

жълтурчета, камбанки и минзухари ... 

Прескачамъ ръката на Кобилино бра

ш,ще и възлизамъ надъ Водния връхъ. 

С;v.щитt. прос-гори съ цвt.тя и ручеи, кра

сота, ухание и пt.сень . . . А с;~ънцето 

в1.злиза на пладня и почва да прежуря, 

надъ околнитt, върхове се събиратъ об

лаци, призовани на праздниченъ пиръ 

отъ деня. Тt.хнитt. огромни престоли 

ш1ъзва·тъ надъ безднитt. и изпълватъ 

планината съ скитащи сt.нки. Вървя по 

билото на върха - огроменъ амфит~а

търъ съ просторно пасбище, отъ лt.вата 

ми страна сж циркуситt. на Лt.ви Искъръ 

и на Иозола, а отъ дt.сно е дълбоката 

долина на Рила. Задъ бездн:нt. и задъ 

долината се виждатъ безкрайни вер·1ги 
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0·1ъ върхове. Моятъ погдедъ непре:::ган

но се J1ута отв;,;дъ доJIИНата, въ Jiед,ено

Т'' царство на Ада (Джендема), единъ не

нрист;,;пенъ СВЪТЪ ОТЪ бездни И BЪ;JXOBtc. 

Нсtпраздно търся съ погJiедъ достli'iпъ 

къмъ това приказно царство, засрад~но 

ОТ'L всъ!<li'iде съ вtковни дебри и с1<:1 ы. 

Отведнажъ силенъ гръ~1 ъ разт Ьi-JCПd 

г:ланината. Обръщамъ се и гледамъ .3л:.1я 

зл;бъ и Рупитt забулени въ ~~ъгли. дЪ'I-

1 и проточенн завеси с;,; удавиJiи долl'!н.1-

т,1 на '1-Iънастира въ дъждъ У скорява,1 ь 

LТ/rШКИТЪ си по мaJJKa п;,;тека, съ ПОГJ!~']Ъ 

къмъ Иосифовица - възправенъ каrо 

ираченъ стражъ нацъ Маринковица. А 

обJiацитt пъJ1зятъ по Рупитt, заграж

датъ Попова шапка и тръгватъ СJI~дъ 

моит·в ст;,;пки, подгонени отъ пJiанинския 

в·!,търъ. СJiънцето се скрива эадъ мъс,т, 

rръмъ сдедъ rръмъ и мъ •1ний разтърс

r·. атъ в 1,рховетt. Слизамъ тичешкомъ 113 

Маринковица, прескачамъ буйната рtка, 

пресича'1ъ по тtсни Пli'iтеки rуберитt на 

:;олното Рибно езеро и влизамъ въ мu,i

к>Jта овчарска колиба. Бурята загърмнва 

съ страшенъ вой надъ Канарата и уд<tвя 
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въ порое-нъ дъждъ и градъ езерата. Ве

черъ. Буйниятъ оrънъ хвърJiя стра,Е!и от

блtсъци по стенитt на I<ОJiибата . Нав ы1ъ 

нощъта реве бtсна и раз,rрена ... 

Камеаенъ покой и ведра тишина 

Подрани,юто утро, изкъпано nъ бе.:1-

брtжието на Jiазуритt, слиза отъ скаJiит·i; 

въ губеритв на езерата, пие жадно отъ 

кристаJiнитt ГJilriбини, събужда съ свt

тълъ зовъ замръз11аJ1итъ ручеи и отм,1-

нава къмъ други върхове, 

зарно. Слънцет~ изпJiита 

жи надъ Иосифовица, 

ведро и лжче

сребърни мре

пробожда с-ь 

с1 реJш Канарата, нейнитв сн·вжни замъ

uи се разтапятъ на смарагди и бисери въ 

r :1;у;бинитъ на езерата. Моитt стжпки 

отекватъ отново надъ бездн11тt. Стры1-

Шi, скалиста п;,;тека ме извежда на Ка11а

rата. Канарскот-з езеро е вече пробу де

не - снопове сияния играятъ по ,1~де

н11я бръгъ и трептятъ въ дъJiби~нт·в, 

сръдъ стъклени цвtтя . Минавамъ Hd,\ ь 
е::,ерото по надвесе !"lи скали, сковани 1< ь 

Jiедъ, пресичамъ тревиститв пазви на 

Реджеrтица, спирамъ и дълго гледамъ си -



н1-:тt. очи на Чемерна и ИЗJ1изал1ъ на бн

J!ОТО на НаJiбантъ, (Jiедъ менъ пt.е събу

дения утриненъ вt.търъ, ц·вли .1ив·1 •ш отъ 

цвt.тя се JIIOJ1t.ятъ наоколо въ СJ!адост~нъ 

rънь. Просторъ и красота, вопносrь и 

свсжесть . , , Изъ тревитt. навсък,'i'iде 

шъпнатъ пробудени води, вt.търътъ !1Dl1· 

г:1ася съ с;юята скитнишка пt.сень. Мои

т-J:; ст;у;пюr шумятъ надъ Jlедоветt., :еп · 
ватъ ;:ъ!-1Я на цвt.тя ra, rър~mтъ на '1.Ъ ска· 
JI IIT'& ... 

Езерото на На.1бdнтъ. Водитt. се JIIO· 
:ri.,ятъ ср·вдъ водни J1ИJ1Ии, разт;ирили 

бъJiи чашки за СJrънцето. Юрушю1 връхъ. 

С.пънцето се спира надъ главата ми. 

П.r1 адня. Спирамъ заше;11етенъ отъ Хl•дене 

и почивамъ. ПоrJ1 едътъ ми блуждае ,10 

::еде11итt, скали на Шишковица и Злия-

1с1мъкъ и потъва въ остритъ з;,,бери на 

С1,акавци·гв, колкото стрr:хотни, толкова 

и ПJ[<~нитеJIНИ съ непрИСТi'fiПНИТ'Б СИ дв.,р· 

ци отъ :кали и прt.спи. Обt.;,вамъ набър· 

30 И OTIIOBO тръrвамъ. Вt.търътъ пt.е ра
;1ОСТНО следъ мене и гони по 'lрt.спитt. 

..:китнишката м:1 свнка. Предъ погледа 

)!И се рэзкриватъ ,::нпуетитt, на М·11rчу, 

Ьлизнацитt. и бt.лия тронъ на първен~ц~. 

Азъ искамъ да обходя всич

ки върхове на моята п.~анина и 

н а в с t, к i'fi д е д а о т н е с а п р о :1 ·!; т · 
н н я зов ъ на пробужда не. Въ'!· 

:;изамъ надъ Гол·вшш Близнакъ. По ,ъ 

;110итt. стi'fiпки се топятъ снt.rоветt., :1t.
нтъ ручеитt, и розови цвt.тя разтварн :·ъ 

r.вt.житt, си Пi'fiTTIOI ... А.зъ съмъ 11р)· 

::·tт11иятъ вt.търъ, понесенъ на Пi'fiть . .. 
Въ . моята скитю1шка пt.сень IIJiaчe ,киво

та въ сладостно упоение ... Въ ди:и.та 

~·и душа спятъ неземни мирове и сияя ~ъ 

:.азурни небеса ... Покой и ведра т:ш1,1-
нз е тамъ, дето дреме вt.чностьта на ;1<·1 · 

,юта и струи изворътъ на великото ()ез-

01ъртие . . . Пt.ятъ ручеи наоколо, п·t,. 

ятъ въ душата ми и ме унасятъ зъ без

;;ънни съзвучия , . . Моит в стi'fiпки ~в ь-

11ятъ съ ехото на Вt.чния Зовъ, въ сърд· 

цето ми е въшютена Хармонията на ike· 
~шра и ухаятъ цвt.тята на Вt.чн'lта Про

;!-tть , . Азъ съмъ J1y диятъ Копнежъ за 
красота, нъ менъ Ci'fi оковани кр:111ет 1:; на 

Вt.ч~шя rъ устремъ и еж разкрити пжте

~штъ на Вt.чното Утре ... Душата щr е 

,:е::штвенъ акордъ отъ арфата на !Зсе;11i1· 

р,•, раз'нiхрени криJiа ro огнзсятъ :10 ·-ш и

нсприст;;шни висини . , . Бi'i'iдH бJiагосло· 

вснъ День на Изповt.дь, День на Проз

рение и День на Откровение ... 

, Пада11~и каv~ъни сепватъ безднитt. на 

Марич~iнитt. езера и покоя на Манчу, за

биJ!ъ гордото си чeJJo в ь :1азура. СJ11,нце

т:) слиза надъ з/fiберитt. на Скакавцитt. и 

Cl' готви да оглети по вt.чния си пжr,,. 

1--!адъ езера га падатъ тъмни сt.нки, За

:rутани обJJаци долитатъ отнt.кi'i'iде и i1.'IЪЗ 

ватъ надъ могъщата rръдъ на първе

неца. Пикелътъ съ леденъ звънъ събуж

да царственото безмълвие i;a каменнип 

вJ1астеJ1инъ, наметнатъ въ бt.JJa тога. 

Моятъ победенъ ходъ чертае бt.111 зиr

заrи по прt.спитt, и _ спира бавно на,.J.ъ 

върха. С~ънцето залt.зва нпдъ върховс

Т'k Молитвена вечерь ... Изъ дъJJбоки
т·t-. доJIИНИ и бездни на 1:1ърховетt. : ·111-

затъ стихийнит·I:; ВЪJJни на заспиващи об

:1аци, търсещи пристанище и покой 

И rлсда~1ъ: до кждето достига мо,1 по

rледъ - на всички посоки, възвнсени ви

соко въ небето стоятъ гиганти върхJGе, 

J1l';1eнo царство отъ исполински 1·ранитнн 

t<доли и свинксове, наредени въ хаосъ ')'ГЪ 

,1 ori'fiщъ властс;rинъ н·tкоrа преди вt.кове 

!'Ъ об~ачния храмъ ча Всемира. Сва.ншъ 

(\Шрено шапката си, хвър ~я~1ъ посJJедс:н 1, 
г:с r,rедъ ;(ъ~,ъ по~1ръкналитt. висичи и 

'" ЧВЗ~\'::, бавно да С.11ИЗа"1Ъ • .. 

Леденото езеро , , . Когато ~~оитt, 

CTi'fiПKИ запрt.ха край скованата бездна 

и ехото замрt. въ безднитt на нощьта, 

отъ Възбоrъ се спуснаха стихийни ,~ъг

ли, грабнаха отъ съня на ка~.енния за

слонъ скитнишката ми душа и я разнР..:·J· 

ха изъ всичю1 бездни и върхоБе на :тр,1-

лотната ПJtанина, при вихренитt. пt.c,J'J· 

пt.ния и тайствени JIИтурrии на вt.тъоа „ 

Нощь на предзъчно заспиване, нощь ,;а 

упокой и на звездно причасти·~ 

Незе ,-1 с: нъ зовъ отъ лазурни ~rир )1зе 

трепва далече нt.кi'i'iд,e въ безкрая и ,_:еп

з·J МОJ11Iтвения сънь на моята свята пла

нина, Могъща дt.сница разтваря завъси 

тt. на нощьта и запаJ1ва безбрt.жиеrо съ 

.1азурни сияния . . . Преди още зората 

да е обходила висинитt., ~юитt. ст ,v;пю1 
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събуждатъ планинското мълчание. Спятъ 

бсзднитв на планината, изпълне.-1и съ 

мъгли, спятъ върховетt, обронили леде

ни чела, въ безмълвие и тишина. Но 

с:1едъ мигъ надъ Родопа слънцето запал

ва съ мъ.пний грамаденъ фееръ, гигант

ско огнено око се разтваря надъ ~1ланн

нитt. Новъ Господенъ день, нови ~стре

ми и трепети! Душата мн жадува за не

и::,бродени върхове, други облач.-1и :1pu· 
стuри. Прощавамъ се съ Възбогъ (My•2il,;J· 
;ia) и тръгвамъ за Близнацитt. 

Съ менъ тръгва и утрото и моята ски-

1 аща сtнка. Вървя по прtспи, посла,ш съ 
ледени цвtтя. Чертогътъ на Манчу, от

н1.ча.~о ·тъмно сребъренъ, става пурпурно 

'!'< :менуженъ съ златистъ профилъ, посде 

златистолазуренъ, облянъ цtлия съ сия

ния. А зжберитt на Скакавцитt, пробо

дени отъ копията на лli'iчитt, пламватъ 

въ ослъпителни отблtсъци. Само доди

нитв Cli'i ИЗПЪJJНСНИ съ непробу дени ()0· 
шщи, но сJ1едъ мигъ и тt се раздвижватъ 

сънни и плъзватъ къмъ върховетъ. Съ 

погледъ, сю1тащъ изъ планиския без

край, аз ь прекосихъ пр·вспитъ на Го,1t

мия бл.1знакъ, прощавамъ се съ леденитt 

очи на Марица и тържествуващия чер

тогъ на Манчу и почвамъ да Сiш ·в~1ъ 

1,·ъмъ долинат.а на Бtли Искъръ. Нtк,м

ко крачки по каменната стръмнина и 

ст2вамъ пленникъ на мъглитъ. Подгuне

ни о·тъ вtтъра, тt, ш1ъзва rъ нагоре ~ за

булватъ всичко въ хаоснитt си сtнки. 

Liъли часове азъ се спускамъ по надв·~

се.ни скали, лутамъ се по замръзнали 

прtспи изъ безизходни долове, тър-:я 

Г:i'i'iтеки изъ непроходими клекаши, дока

то най-после слизамъ въ долината, пре

скачамъ буйния Искъръ и намирамъ го

р~та на Пръкз рtка. 

Малка горска Пi'i'iтека ме води отна•rз

Лl' между мури и клекове, после меж.>~:у 

поляни съ· цвt,тя и ручеи. Седя върху зе

дсния губеръ и почнвамъ. Наоколо cm 
цtли градини отъ минзухари, синчецъ и 

анемони. Слънцето пробожда 1\1ъrлитt 

надъ Злия-камъкъ и стопля малката 1:0-

;шна, заключена срtдъ ледоветt, на Шиш

ковица и Скакавцитt. Долината се ожи

вява, ръката запt,ва по-буйна, сякашъ н ~
видимъ духъ минава надъ губерит·в, на 
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.~t·ки крила. Слънцето отново потъва въ 

мъгли. Злиятъ З<'i'iбъ стърчи съ непрн

СТi'i'iПНИ скали ющъ т1,хъ, като непобе

днмъ воинъ. Заг.1ьхватъ следъ моигв 

стжпки радостнитt !1tсни на рt,ката. 

Тръгвамъ по прtспитt, на Вжзела. ·А 
мъглитt, се спускатъ отъ Злия-камъкъ въ 

долината, стенатъ тихи и примирени и 

с.лсдъ това хукватъ следъ менъ - студе

ни и безприютни. Обръщамъ се и гле

дамъ твхния иrривъ хороводъ, поемзмъ 

д·1,хъ и отново тръгвамъ подъ звъна на 

желtзния пикелъ. Възлизамъ надъ въ;:>ха 

ср·вдъ мъгли. По тtсна козарсt<а пжтека 
СJJИзамъ на Маринковица, прекосвамъ по

лянитt. на езе~;,ата и намирамъ отново 

малката колиба. Вечерь . . . Огъньтъ из
пълва съ животъ колибата. Навънъ вt

търътъ стихва, става тихо 1-:ато въ храмъ 

-· храмъ на покой и каменна тишнна. 

Сякашъ край моята самотна колиба с 

cпpt,J1a съ · моJштви нощьта, тихи стжпки 
Gродятъ изъ губеритt въ }!рака, край 

1iритихналитt бездни . 

Нощьта е изплакала своит·в сълаи въ 

J:еденитt rJ1жбини на езерата, цвt,тята еж 

поръсени съ кристални капки роса. Мы -
,штt, еж заключени въ потайни усои, в h
търъ·тъ е тежко приспанъ въ дебритв на 

шrанината. Бавно разтваря небето без

дъннзта си ширъ. Ручеитt се пробуж

датъ. Слънцето запалва Иосифовица съ 

бt,ли сияния и цtлува Канарата. Водитt 

t1a голt,мото езеро почватъ да трептят ь, 

сJ1ънцето разкрива въ глжбинитt тзйн

с1 вени подмоли отъ съкровища. Утрото 

е ослt,пително. Навсt,кжде вълшебство и 

красота. Моитt, стжпки събуждатъ ка

мrнното мъJ1чание на Кьоравица, Павловъ 

н Ангеловъ връхъ, а въ дъното Гол·вмия 

Мечи-проходъ (Ай-Гидикъ) и набли

з:1 Мермера еж извишили остритt, си 

,1„дени чела въ устрото - пленителни и 

величествени. Въ подножието на Мермера 

срtдъ ледена до.1ина спи малко н ·~пробу

дено езеро. Далечъ въ безкрая се виж

датъ бtлИ'тъ зжбери на Пиринъ - при

казни замъци отъ ледъ. 

Тръгвамъ по гребена на западъ. Погле

дътъ ми блуждае далечъ въ rранитюпt 

стени на Злия зжбъ и Орловецъ, вt:на-



gи с ь утринни "'~ъгли. Тtхнитt престоли 

изrJiеждатъ като неприст;у;пни ·<репост:1 

на суровъ планински властеJiинъ. Нtкол

ко зиrзаги по прtспитt на гребена, нt

колко качвания и СJiизания по ска.нитt и 

а:п, спирамъ предъ безднитt на плаrшн

ския Адъ (Джендема). Отъ едната ми 

страна се разкрива една roJitмa пропасть 

с1, грамадно .'!едено езеро - Смрадливо

·rо, най-гоJitмотс въ PиJia, съ нtколко 

пс,-малки езерца край него, отъ другата 

ми страна се открива единъ Jiеденъ свtтъ 

отъ множество зинали бездни, изпълн·2ни 

съ Jiедени езера, страхотни ска.1и съ гъм

ни въртопи, снtжни поляни съ ско.зани 

LЪ ледове ручеи, сякашъ царство на вtч

ната знма. ОгJrеждамъ съ погледъ този 

безизх::>денъ свtтъ и почвамъ да ;:,ш

з2мъ. Теж,штt удари на же.'1tзния пи

келъ ра,.търсватъ съ пt.ещъ зовъ бt 1ara 
планинска преизподня и събуждатъ съ 

дин<, ехо тежко приспания зименъ съ11ь. 

J--tадъ скалитt, се понасятъ смътни г,1а. 

се ве, безднитt се огласятъ отъ п·вещи 

съзвучия. СJrизамъ предпазливо по о·тв-=С· 

н~ ;rедена стена въ дъното на Пр()па~тъ

та. J1 .vтамъ се между бездънни лед~ю1 

въртопи, пълзя съ мжка между заледени 

скали нодъ грамадни стъклени полюл2и. 

минавамъ по "11двесени ледове на замръз

нr.ли водопади, скиrамъ замислеаъ по 

с11tжни поляни и ледени езера и спирзмъ 

предъ rолtмото ледено езеро, цtлото за

трупано отъ лавини и ска.ли. Стжпкчrt 

~т замиратъ аъ страхотна тиши;.~1. По

гледътъ ми блуж_т{ае безцелно, горя отъ 

жаждата за вода. Най-после надъ са:1,юто 

езеро, ~1ежду две непристжп:'-1,1 скали, об

вити въ грамадни .rrедени свещ;шци 

виждамъ малко ручейче да пt.е надъ ед

на прtспа. Хвърлямъ раницата, грабвамъ 

лrшела и се насочвамъ къмъ нея. HtкoJr-

кc стжпки по прtспата и азъ съмъ меж

ду леденитt. свещници, надъ самото ез~

ро. Пия жадно, наплисквамъ обгорtл.,то 

си лице. издълбавамъ съ пикела въ прt.с

па1 с: буквитъ на любимо име и слизамъ 

при езерото. После, затърсю1ъ изходъ 1еж 

ду скаJrитt, почвамъ бавно да възлизамъ 

по пръспитъ, надъ страхотнитъ бездни, 

моитъ !:ТЖПКИ замиратъ къмъ ВИСИНИ1"В. 

А дълбоко подъ менъ започватъ '!,а пъ-

:,тъ с:ъбу дени ручеи, тt.хнитt. ,1едове c;v; 
разбити, вt.търътъ запъва отъ къмъ · ltD

,', ината на Рила и се понася съ радостенъ 

вой слсдъ моитt. стжпки . Отронени ска

ли затъ гватъ из ь J1еденитъ стръмнини и 

съ дивъ ревъ стенатъ изъ бездъннитъ 

въртопи. Тътенъ и во·\ съзвучия и пъ

с,·нь - заг,1ушителнатэ прелюдия на про-

11t.тьта. 

Хвърлямъ· последечъ погледъ къмъ 

С:сзднитt. и почвамъ да слизамъ към ь 

,rънзстирската ба чия. Ст,:,ятъ само1 ни ко

:;нбитt. и чакатъ козарнтъ съ пречисти 

д> ши, съ коженитt. гащи и rо.чъми тояп1 , 

съ кавалит-в и пt.снитt. да дойдатъ, д'-' 

пuведатъ стадата изъ просторнитъ губе

ри и да оживятъ планинатя съ царстuе

нитt. си стжпки. Стои пуста камен;~:::та 

11:аса, не се чува кучи лай, нито пъс~н;.. 

на звънци, нито rлъчъ и смt.хъ, нитс. 

скръбни рапсодии . . . 

Прескачамъ ръката и по, стръмна П/i<

тска слнзамъ въ гората. Тъменъ, безиз

ходенъ лесъ. Пt.ятъ ручеи и ухаятъ цв't

тя. Малката пжтека ме свежда въ св·=та

та долина. Вt.ковни гиганти дървета (Jr, 

наредени като въ храмъ . Дълбоко въ Дf' 

ла пъе ръката, диви пt.сни огласятъ го 

рата. Между дърветата се виждатъ гра· 

издни канари, обрасли съ мъхъ и '3Дрс1-

вецъ, и тъмни входове на пещери, пазе

ни отъ гигантски смърчи. Навсък;у;де ух;_,

нис на .млада папратъ и на разлистен11 

цнътя. Моята пжт~ка едва се забеля Шео 

w.ежду исполинския лесъ. Доближавамъ 

ръката. Между пънеститъ всди чудовища 

къртятъ ·СЪ ревъ скалитъ. Тиха Рила. 

Младъ планински облакъ спира надъ 

Злия зжбъ, навежда се надъ долината и 

-затътва съ гръмъ и трt.съкъ надъ въков

,ната гора. Заваля дъждъ. Кирилова поля

на. Святъ, божественъ духъ е минзлъ въ 

утро·то- презъ дивия лесъ,, благословилъ е 

гиrантскит·в дървета и цвътята и е въз

л·Ьзълъ надъ своитt. мрачни, недост?i'iпни 

пещери. Дърветата шумятъ съ потаенъ 

молитвеr1ъ трепетъ, а цt1t.тята разтварятъ 

с~оитъ розови чашки и жадно пия:тъ отъ 

бисернитъ капки .. . Облакътъ имъ носи 
мнро и свято причастие . 

Седя подъ скалитt. на малка пещера, 

щ;мътъ отъ огъня се извива на кълба в 
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като тъменъ стьлбъ възлиза нагор ~ . А 

дъждътъ не престава. Мъглитt. Clri забу

,,или Черней и Clri сJ1ъзнали надъ гората. 

Надъ зелената поляна небето е спуснало 

сr,t.тла, трептяща паяжнна. Най-после 

г 1,рмотеющит в замиратъ надъ Зла rа-к.1р

па, дърветата допиватъ жадно СВi)И rt. об
щ1чни потири. Злиятъ Зlriбъ и Двуглавъ 

поглеждатъ надъ разк/riсани мъгли 

страхотни и мрачни. 

Грабвамъ бързо раницата и пр2ди 

с,ще дъждътъ да е спрt.лъ, поема~1ъ на

гс,ре. lliYiтeкaтa Jilriкaтyши въ красиви за

вои между вt.ковния лесъ и извежда 11ри 

брt.зи и по1шни съ цвt.тя. · излизамъ не
ус·втно при Сухото езеро, бродя изъ рос-
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ния губР.ръ, с.]ушамъ пt.се11ьта на водо

падчетата, които п·вятъ по скалитt. 1-1адъ 

езерото, гледамъ кристашштt. изу)1ру.,~чи 

води, надничамъ съ погледъ въ покоя на 

самодивския лесъ и въздишамъ отъ за

ХJrасъ, толкова е пленително това омагьо

сано царство на вълшебство, легенди н 

пt.сень. После накъсвамъ незабравки 11 

кандилкн, обръщамъ се нtколко Пi>'iТИ 

къмъ сння Ja глlriбина и тръгвамъ право 

нагоре за Рупитt. ... 

Страшното езеро. Слизамъ. само гснъ 

на ледения бр·вrъ и гледамъ стра:11нитt. 

скали надвесени като злокобни кули надъ 

бездната, сякашъ зак.;~ючили въ сво11т·ь 

гранитни с:(JIОнове вtковетt.. Тъмни дъж-



довни 06;1 аци пъ:1 зятъ надъ Купенигt и 

Прекорекъ. Зава.шша отново дъждъ. Ед

р~[ капки шумятъ надъ скалитt и пр-t,с 

питt. Моитt ст1,шки н~ спиратъ. Надъ 

Мальовица облацитt слизатъ заедно съ 

всчерьта . Азъ съмъ отново въ к:н1ен.шя 

покой нз любимитt върхове. 

Нощь. О,парна тишина . . . Звездг10 

безбрtжие надъ планината ... Ма ·1ка бо
;1,L·ствена дева съ с13·вт:ш очи, по т·всна 

горска Пli'iтека идва отъ долинит-в на дол

ната земя въ ,юята пролtтна планина и 

ме води съ тихъ· шепотъ изъ губеритt 

съ цвtтя, изъ безднитt и върховетt ... 
Следъ дълго скитане ние стигаме пр!дъ 

ЛЕ,щерата на планинския Светецъ, който 

отъ мрака на нспрнст;r,ш-1и скали, благо

славя съ тихъ, кротъкъ г 11асъ нашата 

свtтла ыладость ... 

Утро, което носи слънце н чародей

ство н ,1te съзвучия ... Сънно отекватъ 
надъ приказната до,1ина канаритt на 

Ловница - сини звънарни на утрото. Из

;,изамъ навънъ. Мальовица е дигна •1а въ 

дива упоя напъ '!Ненитt потири отъ нощь

та за първа уrринна наздравица на про

J!·втьта. А до:1у нtкli'iдe изъ долината се 

виждатъ да пъп.-штъ стада и пtс~·,ь 11а 

кавали отеква изъ гората. Слиза~1ъ 6-т;,р

З,) по тtсната Пli'iтска въ горзта и ню1н

rамъ овчаритt. На срtдата на по~ян,на 

nодъ вtковнq борове Cli'i построени пър

нобитни :<о,шби, предъ тtхъ още дими 

с1·ъня отъ rющьта. Н·в,<о 1ко едри п.1анин

цн въ рунтави кожуси, ка го Бьок.1инот1 

пано~,е, подкарвзтъ съ голtм1-1 тояги въ 

r;у;це овцетt, СJI~двани отъ грама.1,;;и -<у

L,ета, нtко.•rко червенда.·1ести деца св:1-

рнтъ на кавали и се проаюша·1ъ съ 01tхъ 

Малка овчарка, облtче1,а въ пъст;:юц13·Jн

Н1I сеJ1ски дрехи бере ягоди из ь шубра

цнт-в край поляната, надаJiсчъ се носнтъ 

зруцитt на МJiадата и J1юбовна пtс-21,ь. 

U:· рство на романтика и поезин, ;,а дев

С'! веносп, и красота ... Азъ се ус1ас:п1ъ 

в·~, въл~11ебството на този първобит:.:нъ 

свътъ, тръгзамъ следъ овчарит в и се за

Gравпм1,. Т·в ми разправятъ съ груби ГJia

CQвe за чара на планината, за :1ростия 

;1,ивотъ между овцетt, за седtнкитt на 

ctJIO и за сваrбитt. Въ твхнитt сини очи 

се чете кро гость и добротз. А овц~тв 

G:шно пристli'iпватъ изъ губера и тtхнитt 

медн1-! звънчета J,юлtятъ просторит-в съ 

игрив;,: п·tсень . 

На обtдъ ние се връщаме при ко.~и

битt, и овчаритt ме поканватъ ·1а св9я ra 
трапеза. Нtколко сухи пъна събуж.~.нъ 

'1Jitещия огънь, кълба димъ се извива~ъ 

Радъ по.·шната. Гърлести гласове и ;~юз ь 

01tхъ с1..буждаrъ гс,рата. Седнме ;..:р.1й 

6:,,·йшiя огънь, зсвки съ голtмъ Kli'iCЪ --Iе

рtнъ х.1tбъ пъ едната pli'iкa и дърв,2:,а 

;,1..жица въ дру1·ата, сърбаме кисеJю ·.1хв-

1<r, отъ дв~ голtми 'делви. Шу~1ътъ отъ 
~:.1яскащи уста с~ носи непрекУ>снато. 

Грамаднитt кучета, наредени като въ.'!ци 

наоколо, Ci'r'i в11ершш остри погледи въ 

н;,съ, отъ време 11а време нtкое отъ де

щ,та и~1ъ подхвър;ш хJ1·вбъ, тt го гр:16-

в:1rъ съ дива охота. Гледамъ тази пър;з:::> 

Grпна картина н.-1. п.1ани11ата и тър,кесrву

с,,мъ. А овчариг-в се смtятъ, всtки огъ 

тtхъ дига голtмъ CifiДЪ съ вода и пие 

ж;:,дно на к11окочещи глътки. Въ твхни

т-t свtтнали погледи гле:1.атъ безг::>tш,1и 

и пречисти души, изпълнени съ велика 

чов-tчность и J1юбовь. Едно отъ момче 

·1 ата засвирва на каяалъ. Сърдцето му е 

1{зпъл11ено съ скр ьбь и мапанхолия. Слу 
шамъ унесено Гi.'1ачещия кавалъ, пия 

жадно отъ гол·вмия Cli'iдъ съ пода и се 

пренасямъ въ вtковетt на пъоrзобита, 

сякашъ съмъ п:1е11никъ на приказенъ са

т11рски пиръ ... 

Пасторална вечерь . Надъ Мальо-

вица пздатъ бездомни мъг.1и, сtнки чз

гълватъ долината. Сбогувамъ се съ до
бритt п1анинци, получавамъ бук~тъ сс1-

м·;д1шски цвtтя отъ малката овчарка и 

ш, тъсната Пli'iтека се връщамъ въ засл'J

на. }J,} шата cVJИ е пияна отъ музика и 

красота. Вечерьта ме цtлува съ св~жи 

пгол't,тнн уха!-IИЯ . . . Нощь. Спятъ ви

сv:нитt въ ГJезмъ.·шие. А долу нtк~де, въ 

дtбрйтt на ~рака буйни огньове събуж

датъ нощьта и меJiанхолна пtсень на ю:

.в;.;ш1 приспива моята приказна планина ... 

Последенъ- день lia моята планинска 

уl!оп. Р,1нно утро. Мальовица спи в1, 

пролtтенъ сънь. Мъглитt oтвLtкli'iдe c:r, 
обвили върховетt: З:жлюч~ни Cli'i въ 
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хс1осни сънки П"}текитъ къмъ небето и 

къмъ долинитъ на тълпитъ. Но желъ3-

ш1ятъ ЗIЗЪНЪ на СТ/i'iПКИТЪ ми отново С.:Ъ· 

бужда каменната пli'iтека къмъ висинитъ. 

Отново съмъ пленаикъ на мъглитъ. Съню1-

т:.1 ми като тъменъ призракъ съ низвергна

та душа блуждае между скалитъ и пръс

ПI!ТЪ, пикелътъ кънти безъ ехо и от

з1,укъ. Край моята Пli'iтека изникватъ си

J1уетит·в на зелени клекове, протъгнали 

безпомощно pli'iцe, малки поточета пъятъ 

съ тихи вопли. 

Прекосвамъ дuлината подъ Орлов ·~цъ 

и тръгвамъ нагоре. Постепенно стенания ·· 

та на ръката заглъхватъ дълб.Jко подъ 

менъ, докато съвършенно замиратъ. От

нсво въ царството на безмълвието. Върв,1 

по стръмни прt.спи подъ нависнали ска

ли вглli'iбенъ въ себе си. Наоколо мъгли

тt, се гонятъ ката странни призраци, сте

натъ тихо и примирително и чезнатъ 

надъ скалитъ, приличащи на легЕ.ндарнн 

замъци. Злитъ потоци. Нъколко пръспи 

с:: бълъятъ между страхо·тни скали, ся

кашъ бъли Пli'iтеки къмъ царството на 
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небитие г о. Пикелъ тъ запъва своята ледt:

на пъсень, утробата на Злия Зli'iбъ и Ор

лс•вецъ се разтърсватъ отъ буренъ тъ

тснъ. Възлизамъ по замръзналата пръсп э 

на гребена за Орловецъ, посръщн :пъ ()Т,, 

вътъра. Отъ долината на Рила нъма н 

с;1еда: адски въртопъ отъ мъгли . 

Тръгвамъ бързо по острия гребенъ, 

заобиколенъ отвсъкli'iде съ мъгли. Под

гонени отъ вътъра, тъ изригватъ изъ Д{)· 

l!ИИата на Рила, пълзятъ стихийно надъ 

мрачнитъ скали, стенатъ надъ ледния 

гребенъ, въртятъ се край самотната ми 

сънка ридаещи и отминаватъ на северъ 

къмъ Мальовица, като развяни гриви н" 

исполински коне, бъсно преварящи се. 

Когато вътърътъ престане да ги гони, тъ 

се спирэ гъ надъ ледння гребенъ, фучатъ 

следъ моит·!; стli'iпки и ми говоряr., !1<1 

~;tкакъвъ стрю1еt1ъ езикъ; въ тъхшN 

шъпотъ звучи бездомна скръбь и стр:щ:з

нче. Стигамъ пирамидата на Орловец,,. 

Спирамъ и дълго съзерцавамъ. Разбун

туванъ хаосъ отъ неземни души, св·втъ 

с,тъ плачущи призраци ... Вътърътъ не нр~ · 



LT~oa. Неr-овиятъ вой гърми надъ ск.1;ш

·,-в и замира нейде изъ безднит-в, ,oro 
~ъ адски въртопи. Почвамъ да слизаиъ 

по западната стена на върха. Оглеж;1,амъ 

пс-вка стжпка подъ себе си, увисвэмъ 
ш1дъ страхотната пропасть, вчепкалъ пръ 

сти въ студенит-t скали, пълзя съ н~·1,J

в-tшки усилия по каменната стена, ;~,1«у

nащъ отъ неземна упоя, моя пикелъ ,шъ

ни победно надъ замръзналит-в пр-всп,i и 

- когато спр-влъ на н-tкоя малка тер:1с

ка, надвисвамъ надъ страхотнит-в -:тени 

- почвамъ гласно да се см-вя надъ ад

ския б-tгъ на мъглит-в. Tt, налитатъ надъ 
скаJ1ит-t, спускатъ се настървени къмъ 

моя тъменъ силуетъ надвесенъ надъ без

днит-t и стенатъ неу'т-tшимо прот-вгнаJIИ 

т1.-мни ржце къмъ пияната ми радость, 

снкашъ искатъ да изскубнатъ и от,-1есатъ 

въ своq вихренъ хаосъ сърдцето ми. 

С111-вя се гласно на т-вхната б-tсна игра н 

н;,ново слизамъ. За единъ мигъ мъrли

т-в подъ менъ се разкъсватъ, на едн" 

малка тераска между страхотнит-в ска.JJи 

се показва дървенъ кръстъ. Познавамъ 

гроба на Спространовъ. Олтаръ на приз

раци. Тъмни с·внки идватъ бързо отъ еrе

Нl:щия хаосъ, спиратъ прсдъ дър;зения 

кръстъ коленичили и отминаватъ. 

Ново лутане изъ страшнит-в скалн , 

качване и · пълзене цt.ли часове изъ сивия 

хаосъ на мъглитъ. Най-после възлиза:1-1ъ 

надъ нt.какъвъ самотенъ чертоrъ сръдъ 

мъглит-в, познавамъ Елени,връхъ. Следъ 

малко се показва и Мальовица, заградена 

отъ гъсти облачни завеси. Стжпкитt. ми 

тежко звънятъ надъ гребена. Мъглит-в 

зяпочватъ да се дигатъ, между ра.зкжса-
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ни об 1аци се показватъ Дамrа и Кали

ш1ни1"Б и пакъ се скриват:,. Най-пос;1е нс

бl:то се изчиства от ь }1ъг.·1и, слънцето се 

щ,к .. ~.s,~_ на,1.ъ върховетt - страхотни и 

дlllc'И, надъ разкi\'iсани об •1ачни завеси. 

Сk.итамъ по широкото би:ю на Дамга и 

Езеренъ въ;)хъ, наднич~мъ надъ про

пастьта на Близнака :..... заключена въ ска
ли и после съ бързи стil'iпки прекосвамъ 

отново Дамrа и · слизамъ въ Пазарската 
дС'лнна. И гледамъ - навсtкil'iде Кmдето 

Cil'i минали моитt стil'iпки , прtспитt Cil'i се 
стопили, полянитt Cil'i изпъстрени съ гу

бери цвtтя, ручеитt пt.ятъ на воля изъ 

скалитъ. Свежесть и красота, пъсе:-1ь и 

съзвучия ... Пtсеньта на живота и про-
лiньтсt .. . 

А слънцето се навежда надъ Тиха Би

с1 рица и хвърля сtнки по скалитt на Ка

.'!ининитъ зi\'iбери. Съ погледъ впнтъ въ 

този непознатъ и непристi\'iпенъ свtтъ 

аз„ напускамъ долинитъ на пролътьта 

и моя желъзенъ пикеJ1ъ сепва съня на .чс

денитt канари. Въ душата ми жаждата за 

бродене е неу галена, моя погледъ тър

си нови върхове и бездни . . . Качвамъ 
с,: и слизамъ на · бръга на прекрасно езе

ро, наполовина освободено отъ ледове. 

Не мога да откъсна ;~огледа си отъ си-
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нитt глil'iбини. Въз.лизамъ по прtспитt 

осtяни съ следи отъ диви кози и се над

весвамъ 11адъ Черното езеро. Въ дъното 

на една пропасть, заградено отвсtкil'iдс 

съ каменни З il'iбери, оковани въ ледове , 

е стаено това бездънно ш1анинско око, 

нс·цълунато отъ пролtтния вътъръ. Сли

замъ предпазливо по прtспитt на сам;1я 

леденъ бръгъ и по стръменъ улей се из

мъква~1ъ къмъ скалитt на Голt.мия По

J!НЧЪ. 

Градинскитt езера. Haвct.кil'iдe .'!е;1,о

ве и бликащи води, скали и минзуха

rн . . . Следъ дълго скнтэне изъ л,~д·.> 

нитъ пропасти, азъ се спирамъ на послед

ното езеро и се навежда~,ъ да пия вода. 

И, заrледанъ въ водитъ, азъ виждамъ от

J1олу да се оглежда скитнишкото ~!И ·ш

це, обrоръло и брадясало, съ свътълъ по-

1 -.qедъ и съ бtли кичури коси подъ 11ап

ката , ми, украсена съ цвtтя. Вглеждам·ь 

се въ глlfiбинитъ и виждамъ с~бе си въ 

другъ образъ, прероденъ и превъпло-

1 енъ въ друго тъло съ друга душа, ся-

J<.Z.ШЪ виждамъ свой двойникъ отъ u,1c:1: 
ш:тъ . . . И постепенно почва ;.а ме )б

.ч адава едно чувство, че съмъ съ rt.;ю 

изтъкано отъ скали и ледове, че въ 11~11ъ 

нма ледени бездни съ кристални глжбини 



и гранитни върхове съ скитащи об.1эц11, 

бЕ-ЗИЗХОДНИ, въковни Jiecoвe И проСТО))i-111 

губери съ цвътя, че въ душата ми '5ли

катъ извори и п·tятъ BOJlHИ ручеи, с.за· 

рятъ скитащи вътрове и плачат,-, кавали 

1! че въ менъ е закJ1ючена душата на ·1ла

ннната ... 

Въз.1изамъ надъ Малкия ПоJшчъ и се 

спv.рамъ. И г,1е.,амъ над1, каменния тл,1-

шшсю1 безкрай, навсък;>i\де изъ страхот

нитъ подоблачни простори разнесена и 

развихрена моята дива и безд0:,1на , ,у. 

ша ... : въ стихийния размахъ на обла
цитъ, въ безмъ.1вието на върховетъ и 

въ покоятъ на безднитъ, въ мистиr<ата 

на J1есоветъ и въ пъссньта на ручеит t, 
въ моJiитвитъ на цвътята и въ вълш-зб

с1 вото на продътьта, въ плачътъ на ка

валитt, и въ дивото ридание на вътъ

ра ..... 

Довиждане, висини . 

Предъ мене нъма вс•rе върхове и ·:зъ 

почвамъ да слизамъ бавно надолу, на

дr,лу къмъ долинит·t .. А СJiъ,щето дu-

и зеJiени ска:ш. Ц ълата до.,ина ухае отъ 

цвътя. А по дървстат<1 с;у; нак::ща.ш м,-1J

жество пойни птички, гtхнитъ тихи JIЮ

бr,внн 11уруликания изпъ:1ватъ гората съ 

61Jжествена симфония. Вы1шебна омая ... 
l !амалявамъ СТ;>i\Пкитъ и едва присr:-r'iп

вамъ . Сякашъ ще смутя покоя на не:зе

менъ храмъ. Унесенъ до забрава почвамъ 

да бера цвt.тя и д,1 пригласямъ на ппщи

т-Ь съ уста. А ръката шъпне и разпраая 

н;:; гората за другъ свътъ - дето нъ,,rа 

uьtтя и пъсень, а дето скитатъ само об 

JТ~щи и царува безмълвие ... 
Вървя по самотна пжтека съ букети 

цвътя, ,Jушата ми е упоена отъ божес гве

юr съзвучия и красота ... До.шната нз 
Ьистрица. Моятз Jiюбима п;у;тека ме води 

изъ дil'iбрави съ ухаещи липи, надъ ск<1-

пи мr.жду ручеи и изъ сипеи съ uвътя ... 
Бавно се спускатъ тъмитъ. н::щъ поле
то ... 

ПрощаJIНа вечерrо . . . Когато мои·гt 

скитнишки ст;>iiпки слъзоха отъ ш1анина

та и прекосиха отново съ тсжъкъ звънъ 

пилето, . азъ се обръщамъ и се виждамъ 

гаря н tкжде въ безкрая, надъ огненъ заобиколенъ отъ безброй житни класове, 
а,t·ртвеникъ .. . Умира моя посJiед~нъ които въ тишината на полето съ молит-
rтанински ;1,ень 

Мала ръка. Божественъ плю-IИ:-~:~и 

;,ухъ е избраJiъ този вълшебенъ К;>i\ТЪ за 

свой ввченъ олтаръ. Безкрайна гора отъ 

стройни елхи стоятъ смирено като ilъ 

храмъ и слушатъ вечернитъ хюти на 

рtката, която пъе между ~rъхати клони 

венъ шъпотъ стоеха смирено коленичи.'IИ 

къмъ моята света планина, надъ която 

обJrацитъ запираха стихийния сн бъгъ 

и вечерьта вече разтилаше своитi, пре,:,.

въчни С'БНКИ .. 
Надъ полето застана луната -- кър!3<1-

во знамение ... 
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Хубавъ день 

Подъ Рила 
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О, хубавъ день ;_ 
11 Ч!tстъ, засмrьнъ 

Отхожда той . всредъ тишина 
Всредъ бл,ьсъци и свrьтличи, 
Заливанъ въ злата ведрина. 

Топи се въ сини далнини. 
Въ блаженство m1txo - таплина 

Далечъ прииждатъ тъмнини . 

И нийде шумъ, ни лъхъ, вълни; 

Безкрайна т1~шина - омайна .. ! 

Скица отъ Борисъ Деневъ 



Проп1;.тно слънце 



.. 

планината Прол1'ть въ 



Пирин11 Планина 
Оm'Ь Г. Ст. Гeopгue/Jf, 

Професоръ Ж. Радевъ е измърилъ б:1 -

рометрично и нанесълъ въ своятэ ок:,

мt,рно начертана карта на Пиринъ внс,J-

III. 
Пиринъ планина чрезъ публикуване на 

.цветъ си карти, не можемъ да не се ,)чу

димъ защо въ това държавно из.Фшие с;,; 

чинитъ -на нъкои само пирински върх.:те дадени като официални височини съв-

11 то предимно отъ така наречения „мра

моренъ дълъ". Намъренитъ отъ нсrо ;,ав-

нн см: 

Елъ тепе 

Мехомийска каменица 

Окаденъ върхъ 

Бански суходолъ 

Мехомийски суходо.лъ 

Баюва дупка 

Тодоринъ върхъ 

Джано 

281Ю 

26"/U 
263;J 
2703 
2ti'IO 
2б20 

26~0 
26,JO 

Официални данни за нъкои пиринс:<И 

върхове за пръвъ шl'iть у ;.~асъ се появ•1-

ха въ голъ!"ото държавно издание Ста

тистически годишникъ на царспо Бъл

гария за 1934 година на нашата Главл 

дирекция на статистиката. Но ако само сн 

спомнимъ, че д-ръ Луизъ още презъ i929 
и 1930 год., направи обществено дост,)я

ние, не само у насъ, но и по ц!;лня кул

туренъ свътъ, даннитъ на своитъ твърд(' 

точни стереоавтографни измървания uъ 

*) Въ труда си: Природна скулптура 
по високитъ български планини, стр. 9!J. 
проф. Рэдевъ пос-очва три различни ю1t-
11а на най-просторното високо планинско 
пасище въ Пирина: Спорно по.~е 
Спа но пол е и Стан о пол е. Име· 
ната: Спорно поле и Стано поле днесъ 
не см вече познати на мъстното населе
ние. Овчаритt отъ околнитъ села, които 
пасатъ стадата си въ това пасище, както 

и населението на Банско и селата отъ 
рзложката котловина, ro наричатъ само 
Спа но пол е. Така то е означено и въ 
картитъ на Луизъ. Съответни на това по
правилно би било да се употръбява 
С п а н о п о л с к и ч у к а р ъ вмъсто 
Спорнополски, за означаване на върха 
(2580), който се издиrа въ североизточни!! 
край на пасището и представлява юrоза
падна издънка на гребена Дончови кара
ули, или Дончови порти (2607), отъ който 
го отдъля малка съдловина. 

**) Пол еж а н ъ е старо, българско 
име на в. Мангъръ тепе (ср. Пирин ъ, 

rемъ стари и твърде произволни данчи. 

Цитирамъ· по -доJ1у тия данни, както см 

обнародвани поцъ надсJюва: Главнитъ 

в1,рхове на българскитъ планини и 0ъх

ннтъ надморски височини, на стр. 5 r 1, 

П()Менатчq годишникъ за 1934 г. 

Елъ тепе 

Сnорнополски чукаръ 

Моминъ дворъ *) 
Полежанъ **) 
Бъндеришка чука 

Башлийски чукаръ 

Краю:въ дворъ 

Джано 

Каменица 

Ченгалица ***) 
Василашки чукаръ 

Овнати връхъ 

Гол·l;ма стража 

Варовита чука 

Тодоринъ връхъ 

2~60 
2760 
2720 
2720 
2680 
2680 
2680 
2670 
2650 
2590 
2580 
2560 
2.550 
2510 
2620 

п i'fi те в о д и т е л ь, с т р. 42, издание на 
uентрэ -,но·то настоятелство на БТС), кое· 

то днесъ мъстното население Cil'iЩO не 
употрtбява. П о л еж а н ски в е н ц и Ci\'i 

1:2рсчени отъ проф. Радева нъколко мал· 
ю, циркус1 :и з,;дълбавания въ североиз· 
точната снага на Мангъртепенския дълъ 
отъ П~арина, въ дъната на които се на
м~аратъ П о л е ж а н с к и т t, е з е р а. 

***) Че н г а л и ц а е побългареното 
име на тв1с. рде типичния върхъ Д ж е н -
г а л ъ (бански) въ дъното на Валевишкия 
циркусъ, който д-ръ Луhзъ погр-l;шно 
С' ~ н ; , '! ава като М о ми н ъ д в о р ъ въ сво
итt, карти. Името Ченгалица е употръ
бено досега само отъ проф. Радевъ (въ 
нrrовзта карта), който съ това име е ')З ,i 1-

ч:,лъ внсоюш каменитъ ридъ, :1арича11ъ 

сега Сиврия (2580). Той отдъля отъ из
токъ голъмото езеро Папазъ-гйолъ, )ТЪ 
Кремен:ския циркусъ. Смщ>rяr·ь 
и1менитъ ридъ е означенъ съ и~r.:r;:, 

Дженгалъ и отъ д-ръ Луизъ въ генера 1-

ната му карта на Пиринъ (мl;рка 1 :100,00J). 

109 



Разборътъ на тtзи числа и съ:юстав-

1,ата имъ съ истинскитt височини по!<а:1-

вс1, че тt еж черпени отъ разнообразнн 

ш:точници, а о:<рЖГJШВаНf'ТО IIMЪ :{ЪМЪ 

ut,ли десетици и rолъмата имъ_ ,;тда11~че

ность отъ действителностьта навежда 

~:а предположението, че тt еж оп;:>едъ,1е

ни по твърде неточнн барометрични спо

соби. Само в. Момин'L- дворъ е показа11ъ 

с1. относително най-близка до истинс;<ата 

ы,сочина, която по всt.ка въроятнос rь е 

едно окржrляване на Луизовата данна 

(2726). 
Но какъвто и да е произхода на тtзи 

официални числа, тъ даватъ съэсемъ прс

uратна и неистинска представа за !ЗИС-J· 

чиннитt отношения въ Пиринъ, макаръ 

п0с сжщото време (1934) много ПО-ТОЧНИ· 
тв изм·врваня на д-ръ Луизъ въ сжщ:па 

ш1анина да бъха вече доста широко раз

пространени въ планин3рскитъ срtди. 

Така, споредъ Статнстичния rодиш,шкь 

з,, 1934, върховетв: Полежанъ (Манrъръ
тtпе) и Моминъ дворъ иматъ еднаква ви

сочина (2720), когато дори и най-пр)СЮ· 
то окомърно сравнение на самото мt,~то 

показва, че първиятъ е чувствително по

високъ (съ 127 м.) отъ втория: 

Споредъ Луизъ Геоrр. инст, 
Полежанъ (Мангъръ-тепе) 2856 2851 
Моминъ дворъ 2726 2723 

Сжщо тъй върховетъ: Баш ли й ски 

чук ар ъ, Б ъ н де ри ш к а чук а и 

К р а л е в ъ д в о р ъ еж показани съ 

едНuКВИ височини, когато ИCTИHC!{IIT(J 

съотношение помежду имъ е: 

Башлийски чукаръ 2684 2675 
Бъндеришка чука 2740 '2737 
Кралевъ двJръ 2660 2684 

Върхътъ К а м е ни ц а (въ циркуса 

fе.~емето), е покr.занъ съ 10 м. по-нисъкъ 

отъ О в на ти я в ъ р х ъ (наричанъ още 

Хвойнати, Уйнати, Винати и даже Мура

довъ върхъ), когато действителното И}tЪ 

височин,-!о съотношение е: 

КRменица (цир. Бел.) . 2835 2822 
Овнати върхъ *) 2674 2669 

Върхьтъ пъкъ r о JI ·в мат а . страж а, 

с·ь 2800 м. действителна височина, е пок1с,
з.:нъ 250 м. по-нисъкъ и т. н. 

Както вече се изтъкна, точната висо

чина на първенеца Елъ-·тепе бt опредt-
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лена триангулачно отъ Държав. географ

ски институrъ кржrло на 2915, още презъ 
1932. Въпрtки това, Статистичния годиш-

• ш:къ за 1934, кой знае защо, показва ви
сочи11ата му споредъ барометричнитt из

мtрвэния на проф. Радевъ (2860), или съ 
55 м. по-малко отъ действителната. Тая 

гръшка се изправя тепърва въ сжщия го

.цишникъ за 1935, въ който се даватъ ос
венъ това и новитt височин11 .на още три 

пирински върха: Мангъръ-тепе (2851), 
Даудовъ върхъ (2598) и Амбаръ та,лъ 

(2639). Но за изненада, въ Статистичнигt 
годишници за 1936 и 1937, въ КОИТ;) Ci'i'i 

по мъстени новитt данни за височини г t 
на всичко тринадесеть пирински върхове 

споредъ измtрванията на Географския 

институтъ, височ;шата на Елъ-тепе вече 

11е се показва вече 2915, както е стор~но 

въ сжщия годишникъ за 1935 година, а 

- 2914 "· Но ка го се нзае, че при то•ши
тъ измtр.вания на Елъ-·тепе височ;.~ната 

му е намtрена 2914.7 и че тази цифра е 

скржглена на 2915 въ самия годиш:шкъ 

за 1935, става непонятно защо се прави 

това отстжпление макаръ и съ 1 метъръ 
nтъ най-м'вродавното държавно изда:шс, 

ю,ето чрезъ честитt смъни на даннитt сн 

сtамо ра3колебава върата ни въ тtхнатс1 

точность и задължителность. 

Макзръ точнитt измървания въ Пн

р1,нъ планина да се привършиха окос1'!а

тишо, официалния Статистически годнш

никъ на царство Българип оrъ 1935 t1а

самъ оповестява данни за височинитt са

мо на тринадесеть пирински върха, ма

каръ въ тая плаюша да има повече от „ 
петдесеть върха съ височини надъ 2000 м. 

Въ числото на тъзи тринадесеть върха с1е 

влизатъ нtкои доста важни по височ:,1:1а 

*) Означе11иятъ въ картата на uентраJ,
~iИЯ Пиринъ отъ Луизъ сърхъ съ името 
С1 в на ти в ъ р х ъ (Луизъ погрtшно ro 
е написалъ О v i n а t i а v r h), който 
се издига пирамидално и внушително то

ку непосрtдствено на северъ отъ сtдло
вината Б ъ н д е р и ш к а п о р т а (2505) . 
с,вчаритt отъ кресненскитъ села и Банс(<О 
наричатъ Му р а до в ъ в ъ р х ъ. Банчани 
пъкъ наричатъ Х в о й н а т и в ъ р х ъ. 
uърховото равнище (2641), разпо
;южено южно непосръдствено до висо
кото подножие на Елъ-тепе, до мtстно
стьта К а б и т ъ. 
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и no в~ликоJ1епно алпийско 'оЧсрта,ше въ тая планина' и сега не ще бжде лесно 

върхове, които оставятъ неизгладимо да ги замt.нимъ бързо съ новитt. офици-

впечатление у оня, който ги е видt.лъ, 

(Стражитt., Дженгалъ, Ушицитt. и др.). 

Е'то списъка на тt.зи върхове, както 

еж показани въ годишницитt._ за 1935 и 

1937, заедно съ новитt. имъ надморски 

височини. 

Елъ-тепе 

Кутело 

СуходоJ1ъ 

Мангъръ-тепе 

Камечица (6елемето) 

Газяй 

Тодоринъ върхъ 

Бъндеришка чука 

291,r 
29,1s 
2884 
2851 
2:,22 
2731 
'2746 
2737 

Моминъ дворъ :2723 
Овна rия върхъ (чалъ) 2669 
Даутовъ върхъ ~598 
Пиризъ върхъ :2393 
Тt.зи нови данни налаrатъ нt.кои из-

мt.нения въ досегашния редъ по вис_очи

tl'l на първитt. пирински върхове, който 

бt. установенъ възъ основа измt.рва ·1ия

т , 1 на Луиза: 

nлни данни. За да се ускори, обаче, про

цеса на замt.стването имъ, налага се да 

се даде най-широка п1асность на тt.зи 

,данни чрезъ една целесъобразно органи

зирана пропаганда и чрезъ постепенното 

имъ замt.стване въ много печатни изда

ния, дето грt.шкитt. сж намt.рили доста 

гслt.мъ достж пъ. 

Напослел;ъкъ проличаватъ нt.кои приз-

1н,ци, отъ които може да се заключи, 

че новата топографна снимка на Пиринъ 

ш:анинз, която българскитt. планинари 

оч акватъ съ такова rол·tмо нетърпенае, 

м, ,же би за много години още, не ще 

бжде достжпна за използуване отъ тt.хъ. 

Г Jt;стоянно растящитt. нужди на българ

ското планинарство отъ точни н пълни 

к:~рти, ще наложатъ може би, сами да се 

погрнжцмъ за съответно попълване и из

правлснис , двет,t. к :-: рти на д ·РЪ Луизъ :ia 
тая планина, за да се пригодятъ къмъ 

по-целесъобразно планинарско използу

пане и nь бждеще. Ка1Сто може да се ви-

Според ъ да н н и т t. на Гео г р а ф • ди отъ следващата сравнителна таблица 

ския инсти тутъ 

!. Елъ-тепе 2914 
2. Кутело 2908 
3. Суходолъ 2884 
4. Мангъръ-тепе 2851 
5. Суходолъ 2820 

Споредъ даннитt. на д-ръ Луизъ 

1. Елъ-тепе 2920 
2. Кутело 2910 
3. Мангъръ-тепе 2856 
4. Каменица (белемето) '2835 
5. С:уходолъ мехомийски 2820 
И така, споредъ новитt. измt.рвания, 

в. Бански сухощолъ, по височина, 

заема третото мt.сто. Мангъръ-тепе от

стжпва третото мt.сто и заема четвър·то

тu, а Каменица (белемето) губи четвърто

то мt.сто и става пети по редъ. 

Отдавна се знае, че едно отъ мощни

тt. срt.дства за ·разпространение даннитt. 

на планинската алтиметрия и топонимия 

сж безспорно добрнтt. карти. Относно 

Пиринъ планина тая голt.ма роля бt. из

играна отъ дветt. карти на д-ръ Луи3ъ. 

Тъ отдавна внедриха у насъ установе':iи· 

тt. отъ автора имъ височинни отношения 

на почти 'всички именни върхове въ зи

сокия Пиринъ,•, даннитt. на д-ръ Луизъ 

се очертаватъ като сравнително мн )ГО 

точни и се. различаватъ отъ официал :штt. 

.с,анни 

Една 

само съ по 

добра страна 

кsрти е г о JI t. м о т о 

нt.колко метра . 
на Луизовитt. 

изоби .лие на 

11 з м t. р е н и точки, които сж нанес-~ни 
въ тt.хъ, съ означение на височини rt. 
нмъ (особено въ картата на централния 

Пиринъ въ мt.р:<а 2:25,000). Това богат

ство на измt.рени коти дава възvюжность 

да се пр~tвятъ много по-точни и пъл11и 

с1.обра".,явания при изпълнението ,1а пла

нинарскитt. зацачи. При минимални хо

rизонтални сечения отъ 25 м., които въ 

1;н·. сокнтt. плщшни почти не могатъ д,а се 

. н:,малятъ повече, изобилието на измt.рс
нитt. коти, лежащи извънъ линия·та на 

хоризонталитt., позволява да се добие 

~шого по-пълна и по-върна представа за 

тср.еннитt. форми. Геоморфологични гt 

цели, съ огледъ къмъ които C1i'i нач~рта

ни главно картитt. на Луиза, сж диктува

JIИ това голt.м1 изобилие на височинни 

данни, къмъ които тоя ученъ е билъ мнс1-
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СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА 

на по-важнитt. именни върхо~е въ Пиринъ планина и т'J;хнитt. 
надморски височини 

Официални имена; въ скобитi, неофи· ' 
Офиц. дан• 

Д-ръ Раз-
111 :s: 

№ циални. (Съ блоковъ шрифтъ еж озна- ни споредъ 
о. :s: Раз-

• ,11 J., 

чени официалнитi, имена новата нар- -& ш >, 
споредъ но- Луизъ лика о Q) о. 

лика та 1 :50,000 о. t:{ t:{ 
вата карта въ мi,рка 1:50,СОО) с:: 

1 1. оЕлъ-тепе (Елинъ върхъ ; Илинъ върхъ) 1 

1 
J _ 55 2914·5 1 2920 + 5 2860 

2 Куrело . 2908 2910 + 2 - -
3 Мехомийски суходолъ · 2570 - - - -
4 с Манrъръ-тепе (По лежанъ) 2850·5 2856 + 5·4 - -
5 Каменица 2822 2835 +13 2650 -172 
6 Суходолъ (бански)· 2884 2820 -64 - -
7 Газей · 2761 2764 +3 - -
8 Тодоринъ върхь (Голtма Тодора) 2746 2750 +4 2620 -126 
9 Бъндерска чука (Бъндеришка чука) 2737 2740 +3 2680 - 157 

10 Моминъ дворъ (Момини двери) · · 2723 2726 + 3 2540 -183 
11 Овинатия върхъ Хвойнати; Винат-, 

Уйнати) · 2669 2674 + 5 2570 - 99 
12 о Даутовъ вьрхъ (даутъ доругу) · 25975 2599 +1"5 2580 -175 
13 о Пиринъ (Гопъма джинджирица) · 2593·2 2596 + 28 - -
14 l{ралевъ Дворъ · · · · · · 2684 2660 -24 - -
15 Ченrелъ чалъ (Джано) · 2707 2710 + 3 2670 - 37 
16 Дженrал ь (Бански дженrалъ, Ченга-

лица)· 2730 2735 + 5 2590 ~140 
17 Синанишки върхъ (Варовита чука) • 2516 2510 -6 - -
18 Каймакъ чалъ 2753 2757 +4 - -
19 Rлбутинъ (Окdденъ в1 рхъ) 2687 2690 +3 - -
20 Типицъ (Типица) 2646 2633 -13 - -
2 1 Безбокъ • 2645 2660 -t 15 - -
22 Яловарника (Три върха) 2765 2770 +5 - -
23 Голена 2633 2685 +52 - -
24 о Rла Бурунъ ( F\ рабски гробъ) • 2461 "9 2455 - 69 - -
25 оКонарево· 2438"1 2454 +15·9 - -
26 Мозrовишки чукаръ · 2610 2607 -з - -
27 Сиври тепе (Сиврия, Си ври чалъ) · 2593 2580 -13 - -
28 Гергийски върхъ (Калдърма) 2589 - - - -
'29 Стефановъ върхъ (Българска голена) 2407 - - - -
30 о Орелекъ (Орелова скала, Rмбаръ 

ташъ) · · . 20988 2090 -8·8 - -
31 Демиръ чалъ . . . . 2673 - - - -
32 Хам. аръ тепе .. . 2645 2640 -5 - -
33 Малъкъ мангъръ . 2822 2827 + 5 - -
34 Спорнополски чукаръ, Спанополски, 

Станополски · 25 i6 2580 +4 2760 + 184 
35 Башлийска чука· 2675 2684 +9 - -
36 Вас:илашки чукаръ · 2634 2635 + 1 2~80 . - 54 
37 _Превалена чука · 2622 2643 +21 2560 - 62 
38 Стражата, rолi,ма и малк,а; Стражитi, 2800 2805 + 5 2550 -250 
39 Ушицитi, • 2802 2840 .+38 - -
40 Чаирска чука · . . 2605 2605 - -
41 . Горната скала, Голi,мата сrрана 2644 2645 +1 - -
42 Дончов1,1 караули - 2607 - - -
43 Малка Тодора • . . 2709 2696 -13 - -

144 Баюва дупка . 
1 

2820 -
1 

- - -

Знакътъ о поставенъ предъ имената на нi,кои върхове означева трианrу
лачна точка. 

Имената на върховетi, отъ· отъ № № 33 до края не еж означени въ новата, 
карта 1 : 50.000 на Държавния географски инс:титутъ: даннитt. аа тt.хнитi, вt1с:очини 
ебаче еж заимствувани отъ с:жщата. 
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ro щедъръ. Върху темето на в. Момин-ь 
дворъ сж д;щени 4 коти, върху гребена 

на Стражитt и Ушицитt Crr'i означен:1 8 
и т. н. 

Въ дветt карти на Луизъ чес·тю се кон

статиратъ не едшщви височини за едни и 

с;ущи точки. Общо взето, височинитt въ 

неговата генерална карта на Пю:JИнъ 

(Мърка 1 :100,000) еж винаги малко по

голtми, отъ нисочинитt на сж_щитъ TO'I· 

ки, с,::,начени въ нег,овата специална кар

та (мJ,рка 1 :25,000). Причината е, че пр» 

стереоавтографнитt измt;рвания точ

ностьта при по.-едритt масщаби е пиr~аги 

по-голtма отколкото при по-дребнитt. 

Надъ Jiабиринтно съчлененигв пи

рински гребени, освенъ показанит·в зъ 

общата таблицi именни върхове, се из

дигатъ и още най-малко толкова беаи

менни, чиито височини надми,наватъ 2000 
метра. Само върху продълговатия М о з

говишки ридъ, който прегражда Ч1йр

ската висока поляна отъ югъ и я отдtJiя 

отъ голtмия циркусъ БеJiемето, се ре

дятъ н-1;,колко добре очертани безименни 

в1,рхове, съ надморски височшш: 2605, 
2608, 2596, 2604, 2577, 2622, 2550, 2624 и 

2618. А върху продълже1шето на сrr'iщия 

гребенъ на изтокъ, отт-а~;:~,къ низко·го 

ctдJio наречено П р е в а л с к а п о р т а 

(2511 ), дори до сtдлото м,ежду солt~шя 

Вал е в и ш ки чук ар ъ (2666) и върха 

Моминъ дворъ (2723) се издигатъ още 

четири безим·енни върхове съ надморсю1 

височини: 26_22, 2614, 2650 и 2622. Не ма.1-
кt1 безименни · върхове съ значителни !Нt· 

сочини се намиратъ и по останал~тt гре-

- бени на централ~и"я Пир~нъ. 

От1;, общеrеоrрафско ,'ледище, може би 

rшанината или rхъкъ се вземаrъ въ съ,о• 

браж~ние при изпълнение на високоп.1а

нинскитt маршрути и задачи, е нуждно 

всtко . по-типично мtсто и точка да бж

де кръстено съ опредtлено и достатъчно 

изразително име. 

Високопланинската маркировка въ ши

рокия смисъль на думата винаги обхваща 

не само грижитt за целесъобразното от

белязване съ опредtлени лtтни и зимни 

знаци, главнитt посоки на движение въ 

виоокопланинскитt лабиринт1:1, но и крl!'i

щението съ хубави и изразителни имена 

бсзименнитt върхове и типични мtста. 

По тоя начинъ се внася по-голtма пълно

та и ясность въ понятията на планинари

тъ за дадени мtс·та. Нtма съмнение, че 

съ подобни грижи тръбна да се нагър

бятъ преди всичко планинарскитt ор

ганизации, които еж най-много заинтере

сувани въ създаването на повече и по

добри ориентировачни и Пrr'iтеводни аъз

можности въ нашитt планини. 

Наблюдавано отъ н_tкой високъ връхъ 

(напр. · тод1оринъ върхъ, който заема 

срtдоточно мtсто), централното било на 

Пиринъ планина оставя впечатление за 

еднаквость въ височинитt на стърчащ~,

тъ върхове. Дали самитъ тия върхове 

еж ,остатъци о·тъ нtкакви де н у д а ц и -
о н н и п о в ъ р х ни н и, за какви:то 

нръвъ 3аrовори пакъ д-ръ Луизъ въ гру

да си Морфолоrически студии въ югоза

падна България (стр. 64-68), а сжщата 

идея по-късно се доразви и обоснова съ 

нuви съображе1;1ия отъ проф. Д. Ярановъ, 

въ студията му Разлог ъ (rл. Маке

донски преrл,едъ 1932, кн. 2, стр. 94-97), 
е тtсно-специаленъ наученъ въпросъ, по 

който ученитt ,епърва ще спорятъ. За 

и върхов-~тt; които носятъ ,отдtл:ш име- насъ планинаритt е важно да знаемъ, 

на, еж . предостатъчни, за ,да се очертае 

общата върхова конфигурация на пла

н.~·ната. Ала отъ планинарско гледище, 

дето често и незначителнитъ измtнения 

,н. ~ънцшата форма на терена добиватъ 

в:зжно значение при ориентацията въ 

че извънъ короната, която съставя це11-

тралното било на планината, прорtзана 

дълбоко отъ начални долини и циркуси 

задълбавания, започва силно падение на 

-гереннитt височини, които нtкrriдe по

стръмно, другаде по-полегато, се спус-

Отвъдната карта на циркуса Папазъ-гьолъ (оригинала 11ъ м11рка 1 : 7000) е фото
графна. - снимка на Г. Ст. Георrиевъ отъ 1936 rод, 

Н4 



катъ стрlмително къмъ низината. Въ тоя 

поясъ, обхващащъ по-низкитъ части на 

планината, сж разхвърJ1яни множество 

сжщо тъй добре очертани върхове, чин

то височина пада навсъкжде подъ 2000 
метра. Въ тая по-ниска околовръстна 

зона планината е по-културна и обитаt

ма, защото ·е и по-лесно достl!'iпна. Не

давна, преди още планинаритъ да нахлу

ятъ и овладъятъ централната часть на 

планината, високитъ пирински върхове 

бъха почти неизвестни. Сравнително по

често се срещаха имената на върхове 

съ незначителна височина и безъ плани

нарски интересъ, чиято тогавашна из

вrстность се дължеше на случайни при· 

чнни. До скоро такъвъ често помеш1-

1н1нъ върхъ бъше Пил а ф ъ-т е п е или 

както още се нарича на б-ьJ1гарски 

К е л ь о, въ подножието на който е из

градена светиврачката хижа Поп и на 

JI ж к а (1200). Днесъ той е почти забра
венъ върхъ. Отъ сжщия характеръ Cli'i и 
височинитъ (всички подъ 2000 м.): Елово

чукаро, Невча, Злата, Грънчарска скала, 

t.:аталъ чукуръ, Демиръ анъ (или чалъ), 

Куклитъ, До(5ро поле, Совата, Тодорова, 

Баничка мандра и много други. 

2. - Г р t, ш к и в ъ о р о г р а ф и я т а 
и топонимията на високия 

Пи р и н ъ. Още Викнелъ (въ кла-

сическия си тру дъ: Пli'iтуване презъ 

европейска Турция, 2 тома и атласъ, 

1868), бt, С'ЮрИЛЪ една ГРЪШКЗ, КОЯТО ПО· 
късно често повтаряха мнозина, които 

черпеха научни сведения за Пиринъ отъ 

неговия трудъ (В. Кжнчовъ: П;у;туване 

по долишrтt, на Струма, Места и Бр'hгал

ница, Мсб. т. XI, стр. 217; Капитанъ Бен
деревъ: Военная географjя и стетистика 

Македониiй, на руски, 1890, стр. 209; К. 

Рачевъ: Библиотека географско четиво). 

Въ скица № 7 на неговия атласъ е 

изобразена часть отъ североизточния 

д-влъ н:~ Пиринъ, ка·то за най-личенъ 

върхъ въ тая часть е означенъ н-вкакъвъ 

върхъ Пир и н ъ надъ гр. Неврокопъ 

съ височина 2400, когато се знае, че дич
ния върхъ съ Clil.щoтo име се намира точ

нс, на противоположния край, надъ Пре

д-влската съдловина, въ северозападната 

часть на планината.*) Викнелъ е билъ за

блуденъ отъ мt.стни люде и поrрt,шно е 

показалъ като личния върхъ Пиринъ нъ -

1:ой отъ върховетъ: Амбаръ ташъ, Чер

нсвърхъ или Василевъ гробъ, които C?r> 
разположени отъ северъ къмъ югъ ме;k

ду р-вкитъ Места и Пиринска бистр1ща. 

Въ сжщата скица Викнелъ t. означилъ 

като върхъ и мъстностьта драми Бунаръ, 

въ из·ючнатз часть на ниския Пиринъ, 

съ голъмъ воденъ И?воръ, '--тъ който 
черпи водитt си Кременската ръка, коs~

то се влива въ Места южно отъ кремен

скитt, ханчета. 

Гр-вшката съ върховетt Ilиринъ и 

драми бунаръ на Викнелъ е минала и у 

В. Кжнчова, въ не!'овия твърде известенъ 

на времето си трудъ: Орохидрография 

1:а Македония (гл. с·тр. 147). Проф. Ишир
ковъ, който е поправилъ много отъ 

Гр'ВШКИТ'В въ Т•ОЯ трудъ, въ главата ОТ· 

насяща се до Пиринъ планина не е по

см-влъ да внесе никаква поправка, ма

каръ такива да има твърде много, мо

тивирайки се така: ,,Кжнчовъ е пжту

валъ по долинитt на Места и Струма и 

знае хубаво имената на много рtки и 

върхове по Пиринъ, които на картата 

еж погрtшно предадени" (стр. 200, т. 97). 
Въ сжщность, Кi'ilнчовъ никога не е по

сещавалъ високия Пиринъ и сведенията 

за Сlil.ЩИЯ е черпиJ1ъ отъ разказитt н" 

трети лица. По тази причина въ труда 

си той споменава несli'iществуващи вър

хове и езера (Върхъ Пергишъ? ! на югъ 
отъ Тодоринъ nърхъ (стр. 146), езерцt: 

Капарево? и др.). 

У Кжнчова високия Пиринъ е пред

ставенъ крайно поrрtшно, тъмно и хао

тично, като една непрекжсната верига, 

която започва на югъ отъ Предtлъ съ 

,,купенообразния Даудовъ върхъ, съ кой

то започва пиринското било на планина

та". Нtма съмнение, че авторътъ говорн 

за сжщинския върхъ Пиринъ (2593), съ 
който действително започва планината 

с-тъ западъ. (Следва) . 

*) Точно на западъ отъ гр. Н~'Зро
копъ и непосрtдствено на.1ъ с. Пнринъ 
се издига върхъ съ сравнително ма,1ка 

височина (2090), който носи хубавото име 
Орлови скали. По-рано тоя малъ!(Ъ 
върхъ се е наричалъ по името на с. Пи
ринъ. Вtроятно, той е посоченъ на l3ик -
11сля като най-личния върхъ въ и~то•ш:ш 

Пиринъ. 
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Гората и туристиm1Ь 
(По случай седмицата на гората) 

Нужд11та отъ почивка и грижата за гори c;,r; неизчерпа~ми. Това е ~дю1·ь 

здравето, отъ година на година все по

вече и повече каратъ хората на шумния 

градски животъ къмъ непосрtдсгвенu 

l1 бщува!-!е съ омайната природа и ние 

сме свидетели въ праздничнит·в дни на 

r.,едката отъ хиляди поклонници, !<Г\IП::> 

отиватъ въ приближенитt до rолtыия 

пр,:ка-градъ красиви мtстности, за да 

ратъ нtколко часа на открито 

Подтиснатитt отъ задушении въз

духъ на нехиrиеничнитt работни помt

ш.ения, уморенитt отъ непосилния фи-

эически грудъ хора, що,.,ъ вст,;шят ь въ 

красивитt дебри на девствената ropa, 
чувствуватъ какъ волно и съ насл:ща 

дишатъ свежия горски въздухъ, койт, · 
опрtснява силитt и възродява душзта 

имъ. 

Красивитt изгледи, които ни пока,та 

гората, когато се намtримъ въ нейннтъ 

г.азви, ни каратъ да се чувствув -аме нъ 

най-rолtма степень свежи и бодри и връ

щайки се въ града, съ нетърпение :-~а 

очакваме следнии свободенъ праздниченъ 

день, за да литнемъ съ още по-rолъ\lЪ 

ентусиазъмъ къмъ бtзбръжнитt просто

ри на майката-природа. · 

Нtма ху6.зви планини, нtма 1<расиви 

М'ВСТНОСТИ 6езъ гори. Тtхнитt чу ДIIИ 

картини и особено сrрупирване мамятъ 

окото на туриста и обикновения п~тникъ 

и оказватъ влияние върху душевпин 

природата. 

Пр-:>лътното облистване на гората и 

потапянето и въ зс,1енина !-1звежда къмъ 

v.tжно вълшебство, въ лtтния зноенъ 

пекъ, хладината и звуч~-1атз пtсень на 

с;1авея приканватъ къмъ приитна ()Т'\10· 

ра, пре.-Jъ есеньта - слънцето, най-ве

щиятъ художникъ багри въ различю1 

тс,нове листата и поrледътъ се ш1ъзrа съ 

доволство върху rорскат:>. ширь, а кога

то люта зима разпне криле и ~окрие tЪ 

бtла премtна всичко, покоятъ на заскри

жснитt дървета приканва къмъ непри

нудено мълчание и съзерцание. 

У насъ, обаче, все още има хора, кои

то си правятъ илюзията, чо бълrарскиrt 
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:воалъ, който покрива една печална дей

с1вителность. Ние смtтаме, че нашитt 

гори съ по-бързо темпо се унищожа

ватъ, отколкото увеличаватъ. Независи

мо отъ позволенитt, сtчища, каракачани

тt за увеличаване пасбищата и до сега 

гючт11 безнаказано продължаватъ да опо

жаряват ь високитt, планински мtста, об

rасли съ клекъ и смрю<а, а навикътъ на 

б,.лrарското общество, свикнало да ко

пира всичко отъ Западъ, допринесе на

последъкъ за ежегодното изсичане на 

хиляди млади иглолистни за коледни 

елхи, които много по-достойно биха ук

красявали храма на природата, откош,о

то салонитt на шумния и суетенъ rрадъ. 

Не ще rоворимъ за rрамаднитt опусто, 

шения отъ турскитt, пожарища въ Ро

допа - около Сюткя и въ Пирина - по 

Демяница, които за дълго още ще сто

итъ като гробища и ще спомнятъ на по

колtнията за варваризма на нtкогашни

тt, ото!l-1ански пълчища. По тоя въпросъ, 

обаче, иматъ думата компетентнит1;. 

На насъ, туриститt, които най-много 

обичаме китнитt наши гори, защото не 

БРднажъ сме бродили всрtдъ тtхъ и 

слушали пtсеньт:~ имъ, не остава нищо 

друго, освенъ д;:: продънжимъ да под

Г!омаrr;ме rе:пектhвнитt държавни •>р!'а

пи и институти въ борбата имъ ОТН•)СНО 

sглесяването и опазването на горнтъ 

която повинность и досега съ най-rол-в

мн охота и непринуде11а rотов~ость сме 

изпълняоали. 

Широко поле за работа въ товз на

правление се открива и за туристичес1<и

тв клонове, стоящи далечъ отъ планина

та. Tt биха могли, обаче, да дадатъ за

служено своята дань, ако ппне на •.i:з.JJкa 

часть отъ дру,ж.ественитt членове се даде 

~;ъзможность да отбиятъ лично об,цин
ската си трудоза повинность, така, ка1{

то 6t въ миналото. И въ такъвъ случ11й, 

малката жертва, която общинитъ ще нз

r;равятъ, ще даде задоволителни резу;1-

тати. 

Д. К а р а к а u.t е в ъ 



Езерата се събуждатъ 
снимки F\. Стамболскн и М. Кръшнянъ 



В~ченъ миръ въ планината 

Родопи1t. надъ с. Широка лн.ка 
• 

снимка Н. Ив. Божинов1, 



Планини и планинари нrькога и днесъ 
Отъ Ха нсъ В ьодлъ 

Не бtха ли нtкоrашнитt планини сж

щитt, както и днесъ и съ какво :е раз

личаватъ планинаритt отъ старото и :ю-

1юто време? Измtнили ли еж се плани

ннтt до rолкова, че отношенията на 

п.1анинаритt къ'1ъ тtхъ да еж станали 

с1,всемъ други или хората днесъ еж по

друrи, ОТКОЛК·ОТО по-рано? 

Съ напредъка на културата и изпо.71-

зуването на rоритt, на нtкои мtста на

истина се промtни външната картина на 

предпланинит·в. Обаче, планинитt на ви

сскитt области, съ малко изключения, 

останаха непромtнени въ изгледа 11 

трудноститt си. Като ос·тавимъ настрана 

достжпнитt за всички, поради много пж

тища и съоржженш1 за безопасносгь, 

опитомени планини въ близость на rо

л·вмитt градове, високитt планини се по

У.азватъ на нашето око точно такива, 

каквито еж били преди около петдесеть 

и.чи сто години, при тtхнигв първи нз

качвачи. Впечатлението отъ тtхъ върху, 

н·r.коrашния и сегашевъ съзерцатель мо

же да е много различно: тогава една за

гадка, една заплаха, една примака, една 

задача, днесъ само единъ три или чет·1ри

хилядникъ, преценяванъ като възна

граждаващъ или тру денъ, единъ нумеръ 

между многото, никаква задача, но ед

но повторение за толкова и толкова 

стотни ш;;ть. Поради това, че нашитt 

предшественици еж ни оставили много 

нзвестия, сжждения и упжтвания въ пе

чатнитt „Водачи", ние не гледаме пла

нината съ собственитt си очи, пребро

дили я умствено (съ помощьта на „Во

дача") и неочакваме изненади, освенъ въ 

СJJучай, когато въ трескаво търсене на 

нови възможности за изкачване съзремъ 

п.v.ть, който до сега, благодарение на 

своята неприс·тжпность, е билъ избtr

ванъ. Затова нашитt дtди ни изrлеж

датъ, въпрtки по-малкитt техничесю1 

знания, (по днешенъ мащабъ) по-щастли

ви и по за завиждане, отколкото ние съ 

Днесъ ние сме дори затруднени, ако се 

касае да докажемъ нашата планинарска 

самостоятелность. Търсенето на обектъ 

доведе до израждане на субекта. Да 

с,1ожимъ ржка на сърдцето си: днешното 

планинарство е ли изобщо още план и

н ар с т в о? Планината, като такава, не 

е вече планина. Само нейната северна 

стена или нейното южно небе. А кждето 

може да се изкачва, изобщо не се ходи; 

или се катерятъ или оставатъ въ кжщи. 

Чия е вината за ·това развитие? Това 

е планинарското състезание, което започ

на съ образуването на алпийскитt дру

жества. Само по себе си полезна,, под

будителна сила, то прескочи вече rран11-

цитt на разумното самоовладяване и 

вмъкна „спорта" въ нашитt редове. Ние 

всичкитt допринесохме по нtщо за то

ва измtстване. Ние всички се насърдча

вахме единъ други и при това изгубих

ме цельта отъ очитt си. 

Да не бжда разбранъ зле! Моето 

днешно отношение не е никакво отказ

ване отъ нашето дtло, никакво ,JJицем·в

рие на единъ, отдалечилъ се отъ м,1а

дrжьта, човtкъ безъ работа. Азъ, оба

че, дойдохъ до убеждението, че срещу 

нtкои IЗИдими отклонения на днешното 

ш;анинарско изкуство, очитt се загва

рнтъ твърде страхливо и смtтамъ, че 

. трtбва да отправя къмъ нашитt млзд11 

планинари нtколко напомняния, коитu 

биха могли да дадатъ една нова, по

здрава насока на своето честолюбие. 

И азъ нtкоrа бtхъ младъ! Сърдце

то ми е младо и днесъ. Затова азъ мога 

да раабера днешната младежь. Нали СiУi

щата пtсень се пtе, която и азъ н·вкога 

пt,ехъ: вtрвахъ, че като планинарь съмъ 

се родилъ твърде късно! Намирахъ вс·1'1-

ки г,ол·вми планини вече изкачени, '1оле

то като че ли изчерпано, а останалото не 

заслужаващо внимание, IЗЪпр·вки че то

гаIЗа пространни планински вериги очак

ваха да бждатъ пребродени. Може би 

всички възможни рекордни постижения. н'hкой сеrашенъ младежъ ми завижда 
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зара;щ тогавашното положение, защото 

тс,гава имаше, макаръ и скро~~ни, но 

все още неизкачен и или отъ тури

стическо ГJiедище, непознати върхове, :ci 

днесъ единъ подробенъ с,1асъкъ въ 

,,Високопланински туристъ" отъ Хесъ

Г!урчелеръ, съ своит-1; поименно означ<.,

чени планини и височини, очаква стре.11~

u1.ия се нагоре и при това съ всички въ:з

можни възлази отъ различнитъ стра,ш. 

Тогава мислъхъ тъй, както тъ мислятъ 

днесъ: азъ се считахъ предварително 

иэигранъ! Повтарянето на познати шr,

тища не ми харесваше, макаръ че тога

ва, въ противоположность на днесъ, има

ше и въ това разлика, че не сжществу

ваха никакви наржчници и никаква мар

кировка, улесняващи днесъ търсенето 

обекти на изкачване. Но именно това 

обстояте.'!ство ме доведе на върния пжть: 

тръбваше самостоятелно да търся върху 

планини, отъ други вече изкачени, вър
ния пжт1. и при това чувствувахъ непо

мрачавана радость и само удовлетворение. 

Сжщо така ме радваха самостоятелнитъ 

и::,летни предприятия и изследването на 

скрити кжтчета. Скпонностьта къмъ при

ключенията, засъднала въ всъки единъ 

отъ насъ, може въ този случай да бжде 

задоволена при такива тихи изследова

телски пжтувания. 

Азъ се научихъ да познавамъ плани

нитъ отъ собствено разбиране и избъг

вахъ да се измжчвамъ съ алпийска ли

тература преди да тръгна за планинат:с~. 

Азъ искахъ да бжда изненадванъ и съ 

това премахвахъ нъкои разочарования. 

Планината тръ_бваше да бжде за менъ 

нова, макаръ че преди менъ тя е очаро

вала други. Че въ последствие съмъ се 

интересувалъ отъ описанията на моитъ 

предшественици, това признавамъ от

кровено. Чрезъ това човъкъ може да по

пълни своята опитность и да премахне 

нъкое преувеличение, човъкъ може да 

разбере възможноститъ на другиrъ, а съ 

това да има масщабъ и за собственитъ 

си постижения. Никога, обаче, моето ре

шение не бъше предварително повлиява

но. Настрана отъ пренебрежението къмъ 

справочното изучаване на опредълени 

планински области бъха упжтванията на 
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нашитъ алпийски кJ1асици, които азъ, 

обаче, не разглеждахъ никога като вода

чн къмъ нъкой върхъ или като пжтепо

казатели, но винаги като представители 

на планинарското изкуство, като пропо

вt,дници на планинското въодушевленне, 

въ чиито трудове ме интересуваше на 

първо мtсто човъкътъ като герой и плз

ш,ната като бойно поле. 

Въ следующитъ редове искамъ по

подробно да освътля фалшивото въ 

оценката на голъмата часть днешни из

с.~1едвачн върху планинарското изкусr!Зо, 

което лесно води по-младитъ къмъ единъ 

пжть, който ги отклонява отъ истинско

то планинарство и ги насочва къмъ 

празно спортно занимани~ 

При повечето, не самата планина 1, 

цельта на тъхния стреме~ъ, но само 

~.жчнотииrъ на - предстопщия пжть. И 

зr.що? Защото тъ смътатъ, че само въ 

тс·ва тt ще намърятъ удовлетворение и 

съ това ще докажатъ своитъ възмож

ности за постижения. Това е, обаче, едно 

открит,о пренебрегване на всички обстоя

Т,'.'Jства, които могатъ да сJ1ужатъ като 

масщабъ на усърдието. 

Тръбва да започна отда.1ечъ и да за

стана срещу невърната представа, че 

единъ усърденъ катерачъ е н единъ 

усърденъ планинарь, че бързото започ

внне съ най-тежкото означава върха на 

постижението. Твърде често сме свиде

тели на това, че мла;1и хора, които вър

витъ, че еж изучили цълото изкуство за 

опознаването на скалитъ въ едно учили

ще за катерене, в.ъ високата планина да 

не постигатъ очаквното. Други пы<ъ 

предполагатъ, следъ трудното плзнинско 

пж·туване, удало имъ се „безъ водачъ", 

или подъ воденето на опитенъ другарь, 

и,ш споредъ указанията на нъкой наржч

никъ, че могатъ да се осмълятъ на .. ,ще 
по-тежк11 задачи, при което сждбата ги 

изпреварва и наказва горчиво тъхното 

безумство. Други пъкъ, отъ честолюбие, 

поегавятъ твърде много и необмисленно 

на рискъ своитъ възможности, безъ една 

истинска школовка. 

Думата „школовка" бихъ желалъ да 

подчертая особенно. На нашата днешна 

младежь липсва съзнанието, че всъко 



истинско изкуство тр·l,бва да бжде изуче

но. А и с ти н с к о т о планинарство е из

кувство! Както изпълнительтъ на една Бе

товенова соната, и при най-безпог.ръш ,ю 

предаване на този музикаленъ кжсъ, не 

е още никакъвъ Лудвигъ ванъ Бетовенъ, 

сжщо така единъ изкачвачъ на кулата 

ВинкJiеръ по Шi'iТЯ Винклеръ, не е още 

единъ Георгъ Винклеръ. Само когато се 

действува с а м о с т о я т е л н о, може чо

въкъ да стане артистъ: единъ, като в·ь 

своя вжгрешенъ животъ открие хармо

НРИтъ, другъ, ако е въ състояние да ов

ладъе една нему напълно нова, трудаа 

ПJiанина и да се справя при всички поJiо

жсниS1. 

Това предложение, обаче, се явява за 

сега като нъщо невъзможно. Да се зани

маемъ прочие основно съ този въпросъ, 

който бихъ жeJiaJiъ да нарека жизненъ 

въпросъ за ПJiанинарското изкуство: 

Първообразътъ на едно самостоятел

но предприятие би билъ изкачването 

само на единъ до сега неизкачванъ 

върхъ, въ една съвсемъ чужда область. 

СJiедъ него следва едно първо изкач

ване при привличането на запознати съ 

мъстото мъстни хора и съ наети профе

сv.онални водачи или други запознати 

съ ПJiанината придружавачи. 

СJiедваще отсJiабване на самостоятел

ностьта е използуването на налични кар

ти, макаръ тъ да уJrесняватъ само едно 

общо ориентиране въ съответната мъст

ность; сжщо описания на по-раншни опи

ти, които ще трасиратъ и улеснятъ из

пъJiнението, въ повечето случаи, съ ча

стичнитъ успъхи или всепризнати въз

можности. 

СJiедъ това сJiедва изкачване'!'о на 

една ПJiанина по новъ, въ по-гоJiъмата 

часть труденъ ш1•,ть. По редъ то стои 

следъ първото изкачване, въпръки еве11-

туално по-голъмо постижение на остро

умие и ср,r;чность, защото при него пла

нината е отчасти достжпна и затова при 

достигането на върха се свършва съ рис

ка. И тукъ има една разлика между самъ 

изкачвачъ и групови предприятия, при 

които постижението се раздъJrя между 

повече хора. 

Известна самостоятеJiность може да 

б,r;де призната и на онъзи планински п,r;

тувания, които ставатъ по ръдко минава

ни пжтища, въ трудна, непроходима 

мъстность, защото въ края на краищата 

никое описание на п,r;тя r1e може да 
б,r;де пълно и въ такъвъ случай се нa

Jiara вземането на самос·тоятелни и смъ

ли решения. 

Покрититъ съ Jrедъ върхове и плани

НИ1"В съ зимна снъжна покривка изис

кватъ изобщо по-голъма самостоятел

ность, защото тъ задаватъ, при постоян

на смъна на тъхното състояние, все нови 

и нови задачи. Тъ могатъ, разбира се, 

да бждатъ съвсемъ леки, поради ост.:ше

нитъ следи на току-що минали хора, но 

другъ пжть - следъ голъми снъгове 

v.ли чрезъ изчистването на ледника :JТЪ 

снъгове - могатъ да умножатъ трудно

СТl'ТЪ. 

Всъка маркировка на пжтя, било съ 

камъни или боя, намалява самостоятел

~юстьта, сжщо така и използуването на 

добри карти, спомагателни рисунки и съ

общения за турове. 

Тукъ ние ниждаме сжщо> лошата ,:тра

на отъ дейностьта на алпийскитъ сдру

жения, ко;.~то се стремятъ да :1аправптъ 

достжпенъ, по уставъ, съ всички сръд

с1ва, планинския свътъ, нъщо, което соб

ствено носи едно все по-заплашително 

ограничаване на самостоя·телното ,1лани

нарство. 

Кжде е изхода сега отъ това затруд

ю:но положение? Нашит-в млади плани

нари иматъ малка ИJIИ съвсемъ никаква 

възможность да участвуватъ въ изследо

вателски извъневропейски пжтешествия. 

Но нашитъ планини, нашит-в родни 

висини се издигатъ съ сжщата мощь и 

красота, както и нъкога. Който върва, 

че нашит-в предшественици еж отнели 

тъхната самобитность, поради това, че 

първи Ci'i'i сложили кракъ по върховетъ 

нмъ, той се лъже. Само тамъ, к,r;деrо 

престараването окова планината въ релси 

и вериги и направи отъ нея богата пляч

ю1, са~о тамъ е мъртва индивидуалность

та на планината. Тя, обаче, живъе навсъ

КiУiде, к,r;дето планината е далече отъ 

оживенитъ п,r;тища или е направена до

ст,r;пна само до известна степень. Пла-
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вината иcis:a именно да бжде виждана 

като живъ кжсъ отъ природата! 

Съвсемъ невъзможно ли е на младия 

rшанинарь да забрави настоящето и да 

се върне петдесеть или сто години на

задъ, въ онова първобитно време, когат-о 

ПJJанината, за всички които се доближа

ваха до нея, бtше една тайна? Не може 
ли да остави въ кжщи водачъ и карта 

и да обходи една планинска група, за 

която той нtма никакви, дори по-близки 

теоритични познаия? Не може ли да ос

тави да въздействува напълно върху 

него очарованието на новото, непоз

натото, ако той тамъ си избере най-при

влекателно изглеждащата за него пла

нина и самъ си потърси пжтъ къмъ ней

нитt. върхове? Да остави всt.ко предва

рително осведомяване. Съвпадне ли пжтя 

му съ познато изкачване, нека това му 

бжде едно доказателство, че е намt.рилъ 

най-.11екото и най-естественото изкачване; 

срещне ли по непознати пжтища следи 

на хора, минали преди него, сжщо така 

не трt.бва да се срамува; за него плани

ната е била но в а и пробна за негова

та самостоятелность. Срещне ли непрео

доJ1ими пръчки или несполучи ли при 

първи опитъ намисленото изкачване, то 

той ще се научи да отбелязва обстоятеJ1-

ствата, които до тогава твърде малко е 

наблюдавалъ: той ще вижда съ други 

очи скалнитt, напластявания и воднитt. 

течения, съ други очи ще вижда образу

ванията на планинскит·в гребени и била, 

фирновитt, и снt.жни покриви на пей

сажната картина и тамъ ще търси из

качването, кждето лриродата и разума 

еж го предначертали. Tof! ще преценява 
наклонитt, на своя пжть по скали, снъгъ 

или трt.ва и ще върви тамъ, кждето се 

чувствува най-сигурно. Той ще мисли, 

обаче, винаги и за своето връщане и не 

ще слага лекомисленно живота си на 

карта. 

Ако изкачването му се удаде, нека 

потърси едно - по възмож1юсть едновре

менно съзръно - ново слизане. И да не 

почива, преди да е опозналъ основно, 

о т ъ в с и ч к и с т р а н и, своята планина. 

По този начинъ той не само ще я о п о -
з н а е, но и ще я обикне. Не по-малк<.1 
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ще цени победената планина, но и съ 

страхопочитание ще се очудва на худ,)· 

жественото творение на създателя. Мно

г• страностьта на всъка отдt.лна планина 

съзнава само онзи, койrо я е обход1мъ 

отъ всички страни, и тази многострз

ность изключва едностранчивостьта въ 

формирането на планинаря. Не такива, 

които са!vю се катерятъ или еж са'11о ски

ори, но такива запознати съ всичко, се 

у<.ъвършенствуватъ, истински планинаuи, 

кои1'о преследватъ прави своят~ 4ель и 

rюсещав.нь планинитt. заради радо-:тьта 

отъ МNi.Жественото занимание, на които 

очитt. свt.-тятъ отъ радость и чувства

та се облагородяватъ при гледката на 
чудесата на неизчерпаемата прирuда. 

Каква противоположность на самостоя

телния, безъ водачъ туристъ, представ

лява голt.мото число отъ „книжни ту

ристи". И тt, се причисляватъ къмъ тt.зи, 

които не си служатъ съ водачъ. Но тъ 

не предприематъ никаква стжпка безъ 

сuоя печатенъ приятель и съве гнию,. 

Той предварително имъ казва дали е 

„четирихилядникъ" или „ну.ла", ко.1ко 

метра има за изкачване нагоре, 1<олко 

штъsо или надtсно, кжде трtбва да се 

стжпи съ лt.вия или съ дtсния ~<рзкъ, 

кжде ще намърятъ куката на скалата и 

пр. и пр. . .. така че, поради дърветата 
не виждатъ гората. Липсва имъ при тоэа 

всъко цt.лостно впечатление и възмож

ность за собствено разбиране и кригч

ка. Tt, ми изrлеждатъ като ПNiтницит-в 

отъ отобуса, които едвамъ ·тогава по

г.1Jеждатъ презъ прозореца, когато опис

вания обектъ е изчезналъ. Съ това !Ie 

искамъ всичко да отрека и въ никой 

с,rучай да подценя справочника „Водачъ". 

Азъ се противопоставямъ само на начи

на на тt.хното използуване, на рабс!ото 

ПС'дражаване и на напълно несамостоя

телното държане на -онъзи, които не се 

осмъляватъ да направятъ безъ книжка 

никаква стжпка. 

Нека се опитаме единъ пжть безъ 

карта и водачъ, да излt.земъ презъ кри

вуличеститt. улички на едно планинско 

село и отидемъ до планината, да се от

правимъ въ гжстата гора и презъ широ

китt предверия смъло да достиrнемъ до 



о,1таря на нашата светиня. Човt.къ ще 

се очуди, колко мжки и пръчки израст

ватъ тогава, колко търпение и издър q{

Jtивость е трt.бвало да вложатъ нашитt. 

дъди, за да постигнатъ своята цель. Из

бuрътъ на едно изкачване, което обе

щава успt.хъ, изненадитt., които разви

в?щиятъ се въ съвсемъ други форми 

планински масивъ при приближаването 

му открива, всичко това еж моменти, 

кс,ито не познава този, кой1'о се стреми 

къмъ върха по сигуренъ, познатъ пжть. 

Ако човt.къ иска да поощри своята 

самос1'оятелность и правилно да я изпи

та, да върви с а м ъ. Дори по познати пж

тища става ясно, че едвамъ тогава, кога

то е самъ, човt.къ схваща степеньта на 

тt.хната трудность, че „познатиятъ" пжть 

v.зглежда съвсемъ другояче, щомъ отъ 

ИНСТИНIПИВНОТО чувство за самосъхра

нение трt.бва да бжде внимателенъ къмъ 

всичко, което крие въ себе си макаръ и 

зародишъ на известна опасность. 

Писано е много противъ ходенето -:амъ 

и азъ може би изглеждамъ като ере

тикъ, който препоржчва най-опасното, а 

отрича това, което носи най-малко опас

ности. Неоспоримъ фактъ е, обаче, че 

нашитt. най-свt.тли образци упражнява

ха и ценt.ха надъ всичко ходенето самъ. 

Турвизеръ, Херманъ фонъ Бартъ, Лам

меръ, Пурчелеръ и много други го уп

ражняваха съ предпочитане. Между приз

нато най-усърднитt. само малцина ::>тъ 

тия, които ходt.ха сами, иамt.риха 

смъртьта си. Възраженюrга, че липсва 

песмощь при нещастни случаи, еж дей

с1вително прави; обаче, съ много ми

слене, съ „а~о" и „обаче", безъ риску

ване на живота си, никога не е постигано 

н·tщо значително 

Азъ сжщо така не проповt.двамъ хо

дt·нето самъ като постоянно упражнение. 

Азъ соча само на неговата неоценима 

стойность като планинарско срt.дство за 

в1,зпитание. Точно сега се изучава бро

дl'нето и планинуването въ групи и тъл

пи и се упражнява едно шумно масово 

и:,летуване, което означава непременно 

едно оп1Jшляване и затруднява развитйе· 

т,., на самостоя1'елни характери. Това ма

сово излетуване Понижава нашИТЪ Ш!а· 

ннни до едно просто поле за упражне

ние и осквернява планинарството, като 

ru прави спортъ за надбt.гване и дет;ка 
игра. 

Затова наблt.гамъ още единъ пжть: 

кой1'о иска чудесата на високитt. плани

ни и радоститt. на планинуването да дей

е1вуватъ най-дълго върху него, да ходи 

с а м ъ. Планинското пжтуване ще стане 

за него богослужение. 

Разбира се, хубаво е да се излсгува 

съ другари, които иматъ еднакви раз

бирания. Тихитt. преживявания ще из

чсзнатъ въ такъвъ случай, но тt.хъ ще 

ги замt.сти размt.нянето на мисли и спо

дt.леното възхищение: Опасноститt. из
глеждатъ по-малки, но затова пъкъ мо

гатъ да станатъ сждбоносни. Взаимното 

завързване съ вжже може да направи по

леки опасни мt.ста, но по-често леки 

мt.ста, на които вжжето се прикрt.пва, 

може да направи опасни. Азъ самъ из

бt.гвамъ, КОJ1кото може по-дълго време, 

употрtбата на вжже, както и употрt.ба

та на обуща за катерене. Това .11и дава 

една върна мърка за позволени труд

ност~t. 

По такъвъ начинъ упражняваното ;а

мостоятелно планинуване, и само на своя 

глава, е най-доброто училище. Да не се 

пренебрt.гватъ и „тревясалитt. планини". 

По тtхъ човt.къ се учи на издържJIИ· 

мость, заздравява глезенитt. си и придо

бива сигурность на стжпката, нt.ма ._>а
ниване на свt.тъ и се приучва на пра

вилно ходене. Пикелътъ трt.бва да бжде 

г.остояненъ другарь. 

Който гледа сериозно на своята „шко

ловка", нека сжщо не отхвърля съ пре

зрение да ходи отъ време на време съ 

нъкой усърден~ водачъ. Било професио-· 
на.7!енъ водачъ или клубенъ друг.аръ: чо

вt.къ може отъ всt.киго да се учи. Ще 

се дойде особено до заключението, че и 

г.ри най-проста екипировка - при про

фесионалнитt. водачи, знае се, че е често 

почти бедна - и най-гол·вмитt. трудности 

моrатъ да бждатъ преодол1;ни, ако ис

тинскиятъ м ж ж ъ е на мt.стото си. Сж

що и лрисъединването къмъ ловци или 

пастирчета е полезно, тъй като 01ъ тt.хъ 

може да се научи особено „ходенето" по 
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сипейни склонове, по които тъ показ

ватъ поразителна сигурность. 

Човъкъ, ако е градски житеJ1ь, тръб

ва да се пази отъ твърде тежка раница 

и по-добре да се лиши отъ нъщо не тъй 

необходимо нуждно, отколкото да се из

лага на опастностьта на нъкое сърдечно 

зз6оляване. Заради това нъкои още на 

младини тръбва да се откажатъ отъ пла

нинуване. Нъма, обаче, нищо по-хубаво 

отъ неговото упражняване въ напредна

ла възрасть. Тогава се ходи къмъ пла

нинитъ като тънъкъ ценитель, който 

умъе да подбере най-хубавото и човъкъ 

тогава съумъва да имъ се отбJiаrодари. 

Т·в иматъ и за най-старъ обожатеJ1ь все 

още нъкое потайно к1i'iтче, което до сега 

той не е открилъ. 

Така една благоскJюнна С1i'iдба ми по

казва, че планинитъ за вс·вки новъ по

к л о н и к ъ отварятъ единъ н о в ъ 

с в t, т ъ, че презъ течение на цt.лия мн 

животъ тъ не C1i'i се промънили, че тъ не 

C1i'i изгубили нищо отъ своето величие и 
красота, дори, че тъ C1i'i станали за менъ 

още по-величествени, ,още по-красиви. 

Имаше заедно съ менъ нъкои, които 

съ дивъ бъсъ гонъха върховетъ и то 

само по такива П1i'iтища, които напорътъ 

на тъхнитъ конкурентii бъше оставилъ 

още свободни и чието преминаване от

ннмаше привидно последнитъ тайни на 

m1анин;,~т-в. Когато не намъриха повече 

нищо, ко~то да ласкае тъхното честолю-
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бие, тъ отст1i'iпиха. Алпинизмътъ не мо

жеше повече нищо да имъ даде. За тъхъ 

mrанината бъше единъ спортенъ обектъ, 

едно скеле за катерене. По него тъ_ пока

заха на цълия свътъ своето изкуство, 

взеха „наградата" и съ това завършиха 

своя алпинизъмъ. 

Така, разбира се, не пост/i'iпваха вси

чки. Много преминаха въ честна борба 

сuоитъ борчески години и нам·вриха 

П1i'iть, който само така води право въ 

планинитъ: П 1i'i т ь н а т и х о т о о п о з -
на в а не, п 1i'i тек ат а на с а м о т ни я. 

Тi,хната „награда" е ск1i'iпоценснь ка

мъкъ о·тъ неоценима стойность, тя е най

чнстата радость отъ живота, едно вина

ги ново очудване и възхищение предъ 

пданината. Tt, ще гледатъ съ съжаление 
на онъзи, които не научиха планинуване

то или го упражняваха само като спортъ. 

v!стинското планинуване води къмъ усъ

вършенствуване на характера и на В1i'i

трешния духовенъ животъ. За истинсюш 

планинарь важатъ библейскитъ сJюва: 

,,К 1i'i д е т о е в а ш е т о с ъ к р о в и ще, 

тамъ ще б1i'iде и вашето сърдце". 

Той ще узръе за познанието, че ш1а

нинуването се изкюочва напъ,шо отъ 

състезанието и че нашето постижение 

може да б1i'iде правилно оценено само 

въ отношението на нашата собствеаа .~ич

ность къмъ планината. 

Преведе: Б . Недев ъ 



Изъ Пирдопския балкан'ъ 
1! 

Te1Ccm7, и снимки оmб Ц. Ц а Но в Ъ 

Отъ хижата Паска.'!ъ· нагоре, Бал.<.1-

нътъ е съвършенно голъ. Това е ~дна 

обширна високопланинска туч!-lа ру 1-ина, 

П(I която безчетъ овце и говеда съ 11ай

голъмо усърдие събvратъ отъ арома г,1ч

ЕИтъ билки и треви · млъкото, което .:1.ава 

прочут11я по цълъ свътъ балкански каш-

1\Рвалъ и жълтот•J като кехJ1ибаръ - пир

допека краве масJю за чай. 

Напуснахме хижата, като предвари

телно се запасихме добре съ вода. 

Пжтьтъ отъ хижата Паскалъ до вър

ха Паскалъ е · да у даришъ право нагоре, 
значи почти точно на северъ, безъ ни

какъвъ пжть и 1ш пжтека, до като се 

стигне билото на Балкана и после по не

го, по него въ източна посока и ето в. 

Косица, отъ тамъ пакъ по билото и пю<ъ 

на изтокъ и ето и в. Паскалъ. Колко про

ста .работа, когато се пише! 

Мож~ нъкой да възрази, защо да 

бнемъ толкова пжть, когато гледано отъ 

града, отъ хижата в. Косица пада по:.~rи 

на с. и, а в. Паскалъ, още малко по-на-

татъкъ. ИзJ1изашъ, значи, отъ хи.ката, 

заставашъ съ :шце къмъ северъ, ,,полу 

на дъсно!" и „ходомъ маршъ"! Гледано 

отъ градското казино, подъ сънката на 

кнпариситt и пр:.1 чаша малиновъ сиропъ, 

ситроната и,~и оранжада, споредъ вкуса, 

тс,ва е не само допустимо, но дори и MH·J· 

го леснJ, aJ1a питайте С. какъ се носи 

пъленъ стомахъ и тежка раница на юл

ското слънце. 

И така, ние поехме право нагоре, до

Еато стигнахме началото на дола, въ 

който събира водитъ си р. Мю1джеринъ. 

За сведение, началото на този долъ е 

безводно. Заобиколихме го и счупихме 

право на изтокъ, за да покажемъ на на

шия специалистъ едно естествено борово 

насаждение, по чу до пощадено до сега, 

за да сведочи, че и по южнитъ склонове 

на Пирдопския Балканъ е имало борови 

гори. За обезлесяването на южнr1тъ 

склонове на Балкана, като изключимъ 

Gезконтролната сtчь въ миналото, която 

~ била предимно въ близкитъ ~клонове, 
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главнитt виновници еж власитt-карака

чани, които населяватъ с. Лжджене. Тtзи 

пакостливи бродници лtте пасятъ стадата 

си изъ тучнитt балкан;:ки пасища, а 

есень, преди заминаването си на югъ, за

палвали голtми пространства отъ гората, 

з 1 да се разширяватъ, по този начинъ 

пасбищата. Това е продължавало и следъ 

освобождението и Иречекъ, когато е ид

Fалъ тъдtва, го отбелязва въ своята кни

га „Княжество България", като събитие, 

което продължава да се върши. 

А ето и самата горичка. Едно малко 

петно. отъ закелявяли борове съ усилие 

се мжчи да се задържи по стръмния 

склонъ. 

Дадохме думата на естествената наука. 

- Бtлъ боръ - пинусъ силвестрисъ, 

- каза съ пренебрежение въпросната 

наука, като ни хвърли единъ погледъ, 

който казваше: за васъ толкова ,стига. 

Следъ това седна, свали раницата и ни 

предложи ябълки, съ които го изпратила 

неговата млада и очарователна кумичка. 

При тръгването смtнихме посоката, 

като • се отправихме на северозападъ 

къмъ обратното връхче, наричано, кой 

знае защо, Мечита. И както казахъ, вър

вимъ все по открита мtстность, гора ни

каква . Пъкъ единъ пекъ, слънцето като 

че си бt поставило за цель непременно 

.да ни стопи. Въпрtки, че бtхме свалили 

часть отъ дрехитt, наложи се да се до

съблечемъ почти голи и като метнахме 

дрехитt на раницата, за да не ни тег

натъ, смtнихме скоростьта, отворихме 

пергелитt за смtтка на броя на крачки

тt и право нагоре. 

Въ по,1_1.ножието на в. Мечита, понеже

ни предстоеше изкачването на една цtла 

р·ька отъ камънаци, изсипани, като че ,ш 

отъ самия връхъ, нашия естественикъ, 

з:.. да прикрие умората и желанието да 

даде малко почивка на чденоветъ си, ни 

про·изнесе, безъ за това да сме изяgили 

желание, една крапса лекция на тема: 

, .Каменнитt ръки". 

Споредъ ,сомпетентното мнение на нау

ката, т·ьзи каменни ръки еж характеренъ 

бrлегъ на стари ледникови находища, ;ю 

т1 й като науката не познавала ледющи 

въ Старэ,-планина 
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- Е дето е имало нъкога леднаци, 
вече еж отъ ледницитъ, ами тукъ ка го 

не е имало ледници, тия камъни пъкъ 

отъ какво еж? 

Въпросътъ остана откритъ и ние про

д1: лжихме Шi'iтя си, като всtки остана 

самъ да си даде обяснението за произхо

д.:! на тия каменни ръки. 

При.самото връхче Мечита, ние нага

зихме въ единъ истински юrлимъ отъ бо

ровинки, изпъстренъ съ най-разнообраз

ни цвътя. Тукъ вече С., понеже бъше 

склоненъ за -по-дълга почивка, взе окон

чателно думата, свали раницата, седна, 

откжсна едно стръкче отъ боровинка 

и казва: това е винициумъ миртулисъ, то

ва пъкъ. е винициумъ витисъ идаеа, то 

nакъ боровинк'!, само че билъ плодътъ и 

чt рвенъ, а на първата черенъ. Па като 

:Jапочна да скубе оня ми ти човъкъ раз

ни бурен,i и да ни казва нtкакви си ла

тински термини, че като започна да раз

правя or„ кой родъ били, че отъ ;;:оя ка

теогрия, че каква имъ била формулата на 

цвtта и на кои вtнчето било сраснал:,, 

на кои тичинкитt били по-кжси, а плод

пикътъ по-дълъгъ и какво ли не ни на

дрънка. Ние съ Ванката зяпахме, зяпах

ме, па като видtхме, че нtма надежда 

да ги проумtемъ ·тия работи и той нага 

зи много на дълбоко изъ ботаниката, ние 

ге> пуснахме по нанадолницата .. Кой знае, 
;:;али не ни и послъга нtщо, защото мно

го начесто вика нtкакъвъ си вулгарисъ, 

вулгарисъ, ама всичкитt бурени вулга

рисъ не се казватъ. 

Азъ обичамъ цв·lнята, защото rt с;. 

1lрасиви, защото радватъ окото, защото 

м,:ришатъ. Обичамъ да ги гледамъ какъ 

пъстрятъ и развеселяватъ полянкитt, '!И· 

вадитt, синуrиrь, но ги обичамъ по свое

му. Не ги кжсамъ, букети не правя, цв·h-

1'ЯТа губятъ половината с>тъ своята пре

лсстъ, следъ като се откжснатъ. Tt еж 
красиви тамъ на корена, както ги е на

rсдила природата. Подредени въ китки, 

ш,топени въ ваза, носятъ вече нtщо чо

в1,шко, неестествено, а всичко човtшко 

бдедн·ье предъ ве .. 1Jиката . майсторка при

родата. 

Любимото ми планинско цвtте, iicЖHJ· 

та синеока хубавица п~анинската каибан-



ка, която С. назова съ студеното наз;зn

ние кампанула монтана, и тя е тука. Ето я 

какъ е вирнала своитъ звънчета къмъ 

СJ!ънцето. 

Планинска камбанка, колко българс:<')

Т·J название е по-хубаво, по-звучно, за

щото то си е наше, родно близко 

Планинска камбанка ' 

Този кратъкъ отдихъ при балканс1ш 

въздухъ ни освежи напълно. 

Въздухъ . . . а, това не бъше въз

.z;;ухъ. Това clfi изпарения отъ безчетъ 

ю,жни парфюми, въ чието разнообразие 

дъхътъ на мащерката и чубрицата си ос

пс.рватъ първенсгво. 

Излизайки отъ падината, въ която се 

б·ьхме прислонили на почивъ и заветъ, 

изведнажъ ни посрещна студено течение. 

Погледнахме къмъ върха: той не се виж

да. а по склона .1ази, приближава се къмъ 

ю~съ, подгонена отъ силния вътъръ ;::ива, 

р:v.нтава мъгла. Поглеждаме на заа:1:~:ъ, 

отъ къмъ седловината, презъ която се 

провира Косишкия Пlfiть, мъглата пре

хвърлила билото, бавно се млачи, като 

:цима на нъкакъвъ огроменъ пожаръ, 

който е обхваналъ поляната Равна, прif

т.лзява къмъ в. Михалъ - погълна и 

него, обви отъ всички страни Голешъ и 

Свещи пласъ, издигна се нагоре и тъ из

чезнах':! отъ погледа ни. 

Познавамъ добре непостоянство го на 

времето въ планината и неочакв1ната 

среща съ влажната и студена мъгла, :,оя-

1 о вече ю1 обкр/fiжи, не ни изненада шю

го, но не очаквахме, че ще ни вал;;~ и 

д1,ждъ. Дъждь въ Балкана означава въ 

п<:вечето случаи и градушка по върхо

в1,тъ, а тукъ вече тръбна човъкъ малко 

дэ се позамисли. . . 
Неочакваната промъна на времето, 

обаче, не ни разколеба да продължимъ 

иэкачването, но В., който искаше да дой

де съ нзсъ до в. Паскалъ и отъ тамъ да 

продължи Пlfiтя си за Зеленика, неочак

вано промъни решението си и, като взе 

с . з. посока, къмъ Косишкия Пlfiть, изви

ка едно „довиждане" и, следъ нt.колко 

мига, изчезна въ мъглата. 

Тъй като планинарскитt. устреми къмъ 

rордитt. върхове се б·ьха поизстудили у 

С. следъ като го понаръси ситния .:~;ъж

Д(·цъ, който ни донесе мъглата, азъ му 

ыапомнихъ съ загриженость поговорка· 

та, че на с/i\дилище, на ·жена, на час.:>в

никъ и на времето никога не трt.бва да 

се върва. 

Виждайки колебание въ моята зак11ч

ка, той отговори: ,,Хубзво ви казвахъ 

азъ, да си се повъзлегнемъ въ хижата, 

ама вие като рекохте върховетъ, та вър

ховетt., нека бератъ довечера гжби по ... 
rърбоветь ни" . 

- Е, ами да бъхме си стояли вь •<ж

щи тогава. По какао ще се разбере, че 

сме били на излетъ. 

И с.ледъ този крзтъкъ разrоворъ, 

скрити отъ паJ1ящитъ лжчи на сдънцето, 

освежени отъ ситния дъждецъ, съ по

бодри ·крач,<И. продължихме пжтя. 

Следъ нъкОJIКО минути, когато, по мое 

nресмt.тане, се намирахме въ подножие-
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1 о IIa в. Косица, слънцето отначало ба!З

н,' просвътна изъ мъглата и после из

вtднажъ блесна. 

Мъглата, която така неочаюзано нн 

ш,вести, бъ отнесена на юrъ отъ ;:нлния 

в'!::rъръ. Още малко усилия изъ мо1<рата ' 

трева и ние се наднесохме надъ стръ}1-

ния долъ, въ който cli'i изворигв на 

р Арнеа. 

Вървчмъ вече изъ висока, почти .1.0 ко

л-Ьни, трева. Още единъ превалъ и ето 

пирамидата на в. Косица се · проектира 
1:а прояснения небосклонъ. Още нъко:~ко 

крач~ш срещу силния вътъръ и пре;tъ 

!·Jасъ блсна съ всичкия сн чаръ незабра

вима гледка. 

* 
В. Косица (2.000). Господа каригра

q.итъ еж го предпочели предъ в. Пас-

ю:.лъ и еж го короновали 

макаръ че първиятъ е 

високъ. 

съ пирамида, 

съ 32 !11. ;10-

Отидете тамъ, вашитъ радости ще се 

върнатъ и вие ще се приберете въ дома 

си освеженъ и бодъръ. 

Не съмъ излиталъ съ аеропланъ н не 

знамъ какви чувства изпитва човъкъ, ко

г~:110 се издигне на хиляди метри :-~адъ зе

мята, ала много добре си спомнямъ, че, 

когато за пръвъ пжть се изкачихъ на то

зн върхъ, азъ бъхъ обхван~.тъ ()ТЪ ·~дпо 

чувство на възхищение и сжщевремешю 

на учудване, едно чувство, което не ~ю

же точно да се опредъли, толкова ><ар

тнната е чудна, вълшебна - почти не· 

действителна. 

Облегнатъ · на пирамидата, въ царство
тп на буритъ, човъкъ гледа дълго въ 

безкрая, въ който въ бледо теменужен:1· 

та синева се губи Дунавска Българня, 

щ,глъщана отъ необятната ширь на вед

рия небосклонъ. 

Картината, която въ този моментъ се 

открива предъ насъ, готви за туриста по

очарователни изненади. 

Долинитъ на ръкитъ Паскалсr<а, К•)

сичка, Витъ, Дълга: това е една вълшеб

на панорама отъ въковни девствеfiи ле

с.ове, весели полянки, усъяни съ цв·в rн, 

пъящи ръки и не ръдко ВОЛН.1ЯТЪ царь 
нu въздуха се вие въ небесната шиоь и 

допълня величието и дивата прелесть на 
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тази чудна картина, обградена отъ въ

нецъ отъ върхове. 

* 
Тукъ 1·ордияп, първенецъ Паскахъ, 

отърсилъ суровата си снага, е изсипаль 

надолу огромни камъни, възпирани на

щ,аздно отъ жилавитъ стволи на снзж

нr:тъ ели. Изъ тъзи стръмни канари бли

катъ не извори, не потоци дори, а цъли 

р·вки, които бъсно се хвърлятъ изъ ше

мет11итъ ущелия и бучатъ страхотно. 

* 
По стълбов-етъ на пирамидата, :.зъ 

напраздно търсихъ два подписн съ мо

Щ!Въ. Буритt и времето . еж заличили 

единъ споменъ на младежко увлъчен-ие. 

„Детински златни дни, кжде литнахте 

iJ11e?" 
Думигв на поета невоJшо ми дойдо

ха на умъ и една въздишка съпро~ю;1 , 1 

спомена за това ми;ю далечно ilреживя

иане. 

* 
На руската карта, пъкъ и на българ

с.китъ копия отъ сжщата, в. Паскалъ по

гръшно с поставенъ много н:~ изтокъ, на 

мъстото на в. Карталъ-кая, нъкои нъкъ 

r•J бъркатъ като го свързватъ съ в. Ко

сvца, на когото е построена пирами,1:~га . 

В. Паскалъ се намира, като се тръгне по 

бv.лото на Балкана отъ пирамидата на 

в Косица и се върви на, изтокъ. Разстон

нието между двата върха е около ,.1 .за 

~-:нлометра. 

Вървите по равното било, бруJ1·~1т 

отъ силния вътъръ, който тукъ ви е а:)

стояненъ спжтникъ и на около 1.5 .<ило

мtтра, предъ васъ се изправя единъ поч

ти конически върхъ. Катерите се по :-ра

w.:::дни каменни блокове и озъбе!'!И скали, 

и ето ви на в. Паскалъ. 

Какго Косица, така и Паскалъ, пъкъ 

сжщото и може да се каже и за почти 

всички Старопланински върхове, пред

ставляватъ високопланински обрасли съ 

буйна трева пасища, на които най-висо

ката точка е и самия върхъ. Конически

ятъ видъ на в. Паскалъ е само едr-ю 

стръмно ср·взваае на билото. Изкачите 

ю1 го - заставате на една обширна ::~а

с-блена рудина. 



В. Паскалъ не е най-високия на Бал

кана, но поразителнитt хубости на rле.1~

кит-t, които се откриватъ отъ него, c.Yi, 
може 611, единств :с,ни. 

Ето едно мtсто, отъ кждето трt.бва 

да се учи отечествена география. Краси

вата н ид;,лична Пирдопска долина, съ 

1,акацал:итt по нея селища, се вижда ка

то на длааь. Отъ тукъ ще видите и едва 

1,и не всичкитt. планини на царсгвот<J. 

Говори се, че при хубава ясна ут_рив:,, 

01'1? в. Паскалъ, съ въоржжено око, се 

в11ждали като далеченъ блt.съкъ на сре

бърна авица, да лъщятъ водит·t, на j]у

нава. Намиралъ съмъ се при изrрt.в ,, на 
върха, но, може би, липсата нd да.1,~ко

п,едъ че :\,\И е позволила съ . ПОГ-Лt' дъ да 

прехвърля Дунавска БъJrrария и да зър· 

на водитt н1 тихия Дунавъ, посребрени 

с~тъ J1жчит'I:, на раждащето се слънце. 

* 
Посетете този кжтъ на прелестит·~,, 

той ще ви освобl)дИ отъ гµижитt, щ~ ви 

напомни за всичко хубаво въ жююта. 

* 
На самия върхъ престояхме б,шзо 

два часа, всt.ки занятъ съ своит-t; зани

мания. С. намtри тукъ нtколко високо

планински растения, които прибра rриж

днво за хербария си, а азъ, както може 

мv. се досtщате, направихъ нъколко не· 

сполучливи снимки. 

Следъ като се нагледахме до насита, 

-обt.двахме и тъй като водата !Ш се .:вьр· 

ши, принудени бtхме да поемемъ обрат

ния пжть. Но, стигнати внезапно отъ 

силенъ дъждъ, който дойде кой знае ,тъ 

кжде, ние пробt.rнахме около два ,<о1ло· 

метра и се приютихме въ хижата. Този 

внезапенъ обратъ на времето ни пuнну

ди да измънимъ и маршрутг. си. 

* 
Пжтьтъ отъ хижа Паскалъ до в. в. 

Косиц;~ и Паскалъ се взема за единъ и 

половин:~ часа. 

Дъждътъ, който плискаше навънъ, 

в-втърътъ, който въ 6всенъ пристжпъ 

н~шираше въ дебелитt. зидове, свир·t.ше 

в·1, коминя и стенеше надолу изъ гората, 

Г'L-рмотевицит·в, които тръскаха и тътн1;

ха изъ доловетt., свtткавицитt., които 

прорt.зваха околнитt. облаци и вай-после 

внезапното притъмняване, което настil'iпи 

отъ дъжда и мъглата, която ни обви и 

о·rкжсна отъ околния свt.тъ, вс:ню-1-:-t, 

тtзи природни явления извикватъ въ чо· 

вt.ка особени чувства. 

* 
Прогонени отъ вt.търа, мъгли и oбJIR· 

цн въ бъсенъ танцъ отлетяха къмъ виси

ннтъ и склонилото къмъ заникъ сJ1ьнце 

1:>1 облt; съ мека св·втJrина. 

Бурята трая само 15--20 минути и 

отмина. Какъ Есичко с бързо преходно 

въ този свътъ! 

* 
Завръщаме се съ мисъльта: само за 

е,и.инъ день колко много и различни пре

живt.вания! Какво разнообразие на чув

с1 ва, радости, възторзи и спомени! И то 

въ най-чистата имъ форма. 

И не напразндо С., когото съ зоръ из

ю1чихме на върха, при раздълата ме за

Пl·:та: 

- Идущата недt.ля I<i'i'iдe? 
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Али ботуш?J- Китка планина 
(Чудната планина) 

Отъ Г. К. Георгиевъ*) 

Неврокопъ - rрадътъ съ новитв :с1е

~·змазани здания. Свитъ въ единъ за

шшъ на Неврокопското поле. Надъ неrа, 

1<гто разперени крила на мощенъ оре,1ъ, 

t: извишаватъ сурови и тежки сивитъ 

Lкали и върхове на Пиринъ. 

Отъ града на бейоветъ и rърцитъ е 

<>станало кафенето съ лозитъ и стройни· 

тъ топоJIИ и старата турска казарма, ~-.ац

нала като ранена бъла птица въ поли гъ 

на планината .; Изъ запустъшпъ улици 

се клатятъ натоварени съ тютюнъ маг.~· 

рета, а по стенитъ сж i-!ависнали жълти 

низи. 

Градътъ на императоръ Траянъ 

нъкоrашннятъ Никополисъ ад Нестум 

е оттатъкъ Места, въ политъ на Род,)

питъ до минералнитъ извори. Дебели 

разрушени стени и разхвърляни камъни 

еж останали дз напомнятъ за неговата 

с.-~ава. Тамъ, при минералнитt, извор,1, би 

тръбвало да б:r;де и днешниятъ Невро

~..опъ. И този бmЛ\'.ЩЪ кметъ, който д'J· 

в,~де минералнитt 1юди по тржби до 

hсврокопъ, ще изпълн;.1 най-дпбре дъ111·а 

си като обществt,шкъ. 

Сеrашниятъ Неврокопъ е основанъ 

отъ албанци презъ 15' ·,зъкъ, следъ иднз
нсто на турцитъ и разру•шшапето на Ни-

1шполис'а. 

Шосето за Драма и Кавала. За Бъло

то море! По нажеженото, пламнало кага 

пустиня, поле изнуренитъ, и~тощени не

врокоп'-lани събиратъ тютючя, за да го 

продаватъ напролъть по 10-15 .11ева кrр. 

ва евреитъ и търrовцитъ, които идватъ 

отъ София и Пловдивъ ::ъ шестцилин

дрови луксозни коли и го откарватъ съ 

тежки камиони. 

Колко черенъ, непосиленъ трудъ, кол

ко кървава поть и каква огромна енер

гия за съзнателна отрова и пушекъ! ... 
За димъ, който се стопява въ въздуха! 

. На височината при с. Лялева об-

(Изъ книгата „Отъ Алиботу1..аъ до Ду

нава"). 
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JlИЯТЪ куполъ на Али Ботушъ се очертава 

внсоко Ръ облацитъ rолъ, самотенъ и 

тържественъ. 

Долината на Мжтница. Тютюни и ca
M(J тютюни. Съ rолъми лъскаво-зелени 

листа, блестящи като смарагди, окжпаюr 

01ъ валълия презъ нощьта дъждъ. 

Гайтанйново - бедно селце, свито въ 

единъ пустиненъ долъ. Типиченъ из

rледъ на македонско селце. Сбрани ста

ринни кlfiщурки, опушени и шви. Една 

надъ друга, съ дълги стръхи и сиви пло

Ч(~ни покриw.-1, които се изръзватъ на 

~-,ъртвожълтия фонъ на пъсъчния долъ. 

Безмълвно и пусто Гайтаниново. Сту

денъ вътъръ изфучава. Надвисналитъ 

1ъмни облаци прзвятъ още по-страненъ 

1! тяrостенъ изr,1еда отъ тия чзрдаци и 

Е:tдвесе:щ стръхи, напластени една надъ 

д] ;уrа. Бълата кула на часовника до черк

вата се издига надъ тъхъ като стражъ 

и отвереме-навреме отеква съ тежък ь 

звънъ 6азнитъ часове на въчностьта. 

- Въ лошо време сте тръгнали за 

планината. Паралицътъ задУха, - посръ

ща ни секретарь-бирникътъ. 

Алиботушъ, забуленъ цълиятъ въ 

дъждовни облаци, е тъменъ и неприве

тенъ. 

Сега ние сме ва кра;r на БъJI1·,1рия, 

въ едно отъ най-южнитъ селища. Зав-1,

ряваме бележника си въ граничната за

става и тръгваме съ агронома. Вървнмъ 

nрезъ свежата букова гора по телеф >И

ната гранична линия. .,Паралицътъ" на

дува дрехитъ ни зълъ и студенъ, блъска 

и превива тънкитъ сребристи стъбла на 

букнтъ. Прехвръкватъ дъждовни капки. 

Височината между Гайтаниново и Па

рилъ. Откршза се пустинна долина, по

скоро нзсtченъ долъ, съ жълти ниви .И 

сиво-бъли пъсъчни сипеи, като петна 

стъ слъчце. Въ дъното малко селце -
Парилъ. Около него зелени тю rюни. 

Н&дъ г1 его пустиненъ, rолъ, невъроятно 

сурdвъ, rрамаденъ и неприветенъ се ат

кройва Алиботушъ. Първото впечатле-



ние оrъ него е тежко, мжчително, cypo
so. Той представлява една уединена гра
мадна купа варовикъ, съ слаби гори, а 

щ, срtдата го прорtзва дълбокъ до.~rъ, 

като жива рана. Типична карстова пла

нина. И тия тъмни зловещи облаци, кои

т,) еж отсtкли като съ ножъ заобленото 

и теме, тъй контрастиращи съ сив,)

бtдитt сипеи въ подножието на плани

ната. Нима тая грамадна, уединена купа 

варовикъ, обезлесена, заоблена и дива, 

тt:жко и високо изпъната, е Алиботушъ, 

за която слушахъ толкова много и чиетu 

чудно заоблено теме цtла година при

коваваше погледа ми и ме примамваше? 

Печа,шо и студено. Паралицътъ духа 

като изъ у,1ей презъ Перилската седло

вина. Въ дtсно отъ седловината е Пи

ринъ - най-важната часть на Пиринъ. 

Н·вма и поменъ отъ алпийскитt върхове 

на северния Пиринъ. Още по-пустиненъ 

и голъ. Само парчета назжбени ска.'!и, 

пръснат!! изъ сивожълтитt и бtлезника

ви сипеи. Едва ли има по-пустинно мt.сто 

въ България отъ него. Това е плодъ отъ 

нъкогашното рударство, което е цъвтt,

ло въ този край. Горитъ еж били изсt

чени и унищожени за добиване на желt

зn въ примитивнv.тъ пещи-песци и само

кови. И това малко, незнайно селце Па

р11J1ъ. Чудно е, съ какво живt.ятъ обита

те.r,итt. му. Напомня много на с. Чиф

ю:къ и Бt.,1и Осъмъ подъ Козя-стена въ 

Стара планина. 

Нt.кжде надъ селото бt.лt.е пжтьтъ 

за границата и зимния постъ. Границата 

е много близо. Минава по билото на пла

нината. 

Зименъ постъ № 1. Малка кжщурка 
въ полигв на планината. _Зиме, когато 

виелицитt. и студоветt. сковатъ въ ледъ 

Алиботушъ, той дава подслонъ на rра

ничаритt. Единъ войникъ доизпира дре

хитt. си при малката чешма, изцежда ги, 

намt.тва ги мокри на гърба . си и поема 

съ насъ по ГР._аничната пжтека за лt.тния 

постъ. 

Парилицътъ още по-яростно задуха. 

Пръскатъ капки. Ще вали. Високо Али-

6отушъ спусна дъждъ. Бързаме по без 
крайнитt. завои на пжтеката, за да стиr

немъ лtтния поrтъ преди дъжда. Парил-

скпа седл.овина съ прохода останаха 

низко подъ насъ. Открива се долината 

r:a Струма. Нt.кжде презъ разкжсанитъ 

облаци прозира Огражденъ. Пиринъ все 

повече разтваря rънкитt. си, откройва 

презъ облацитt. остритt си върхове. 

Ръдкитt, и низкитt. борове шумятъ стра

хотно, огъватъ с~ безпомощно отъ сти

хийния вt.търъ. Откъмъ долината , .. 1а 
Струма замрежи дъждъ. Вtтърътъ го 

нс,си къмъ насъ. Капкитt зачестиха от

къмъ Парилската седловина. 

- Сега вече не можемъ убtгна отъ 

дъжда - обади се агрономътъ. 

Отъ билото се откри изrледъ на югъ 

отъ границата. Дъждътъ отмина по юiк· 

нитt. склонове на Пиринъ. 

Лtтенъ постъ № 1. Голt.митt. кучета 

ни посрt.щатъ ожесточено. Войницит·в 

едва ни :~апазватъ отъ тt.хъ. Вжтре гори 

печка, около нея войници. Навънъ сти· 

хийннятъ вt.търъ яростно напира върху 

ма.~ката каменна сграда. Страшно шу

мятъ ниакитt. черни мури. Свистене се 

отеква отъ забулената планина. 

(амотенъ граничарски животъ. На 

границата между две държави. Тукъ е 

Бълrsрия, а на 5-6 крачки е Гърция - · 
Елада. Нищо, което да напомня за това, 

освенъ малката сграда. И тукъ и тамъ е 

все една и сжща пъстра поляна, усъяна 

съ цвt.тя н п,1анински чай, чийто главич

ки немощно се превиватъ отъ яротната 

буря. Припомнямъ си разказа на Иванъ 

Ныкивннъ за влакното. 

.. . Привечерь бурята не утихва, но 

Нfбето се очисти отъ облацитt.. Проясни 

се. Откри се синьозеленикавиятъ гршv1а

денъ куполъ на върха Голt.мъ Царсвъ, 

надвесен ь като облакъ надъ сипю1вия 

шеметенъ долъ Хамб[•ра. Нt.кжде на за

г.адъ, тамъ, кждето потъва слънцст,,, се 

отваря долината на Струма съ Ограж

ДЕ.hъ. 

Цt.ла нощJ'> не престава стихийната 

буря. На другия день тя рева сrрашна и 

грозна. Бушува, лудува. Утихна едва 

привечерь. 

Стоя на върха Св. Константинъ до 

поста. Пия просторитt.. Тихо и спокойно. 

На изтокъ подъ върха се ':>ткрива кот

.r:овина. Задъ нея друга, а на фона на 
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1 еменужното небе се изръзва сив .)пепс
лпвиятъ Бозъ дагъ. Цълиятъ е задъ гра

ницата. Прилича на декор..~ въ театъръ. 

Три-четири плана единъ задъ други, 

единъ надъ други. Малко бълезникаво 

t•блаче (:е е закачило на най-високата му 

часть. На северъ отъ него се раздип

J1ятъ безкрайнитъ жълтопепеляви гънки 

на Родопитt. и долината на Места. Нt.

к;v,де въ далечината, забулени въ вече

рtнъ здрачъ, прозиратъ синкавитt. очер

тания на Рила. Пирамидалнитt. мощни и 

сурови върхове на северния Пиринъ еж 

заGили тъмносинитt. си силуети високо 

въ вечерното небе. Леки позлатени обла

чета ги обгръщатъ и още по-рt.зко ги 

очертаватъ и изострятъ. Слънцето потъ

ва задъ долината на Струма и Ограж

де:нъ, далече въ Сърбия. Небето е запа

леhо. Пламти Огражденъ, иrраятъ като 

тънки златни отливи малкитt. перести 

облачета, източватъ се надъ Струмската 

долина финни слънчеви лжчи. Голt.мъ 

Uаревъ връхъ като мекъ облакъ се из

пъва синкзво-зеленъ . Въздухътъ става 

прозраченъ, синкавъ. Планинитt. потъм

нпватъ. 

Спокойно догарятъ ;1жчитt. на сJ1ън

цето по Бозъ дагъ. Той меко синt.е съ 

сивобълитt. си мрамори. Още по-р'!,зко 

и величествено се изрt.зватъ тъмнитt. 

снлуети на Пиринскитt. върхове - вt.ч

нитt. стражи r1a Македония . Мекосини

ятъ Оrражденъ се откройва въ тънка 

позлата. По долинитt. се явяватъ леки 

изпарения и ги забулватъ . Изъ планини

тъ просвt.тватъ овчарски огньове:. 

Сутриньта рано пристигнаха отъ Х. 

учительтъ и младото попче и поехме 

нагоре изъ планината. 

Вървимъ по граничната пжтека, ;10 

самата граница и минаваме ту въ гръцка, 

ту въ българска територия. Въ сжщносгь 

не знаемъ, коя е българска и коя е 

гръцка. Пълзимъ къмъ Малъкъ Царевъ 

връхъ. Това е единствениятъ остъръ 

скалистъ врьхъ въ източната страна на 

Алиботушъ. Всичко друго е заоблено, 

огладено, макаръ и скалисто. Заоблени

нтъ характеръ на планината рtзко 11з

п1 ква въ сравнение съ остритt ржбести 

в1,рхове на Пиринъ . Просторътъ се уве-
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личава все повече. Минаваме презъ рt.д

ка и низка гора отъ черни мури. Никж

де не се срtща изворъ, ни·ю пъкъ нt.

Klriдe да пропt.й ручей. Безводна варо

вита планина. Чудно е какъ могатъ да 

ш•рt.ятъ гори въ тия мраморизирани ва

ры~ици. Още по-невt.роятна е тая буйна 

и богата растителность. Никжде изъ на

шитt. планини не се срtща такава буйна 

р:,стителность. Безводна мраморна п.1а

нина, а отъ най-високитt. и части до по

хитt. е покрита съ чудни пъстри, алпий

ски поляни отъ буйни и най-разнообраз

ни цвt.тя и билки. Окото не може да се 

~-:асити на това великолепие, многообра

зие и красота. Не напраздно нашитъ 

професори и учени-естественrщи смt.
тиъ неизвестния Алиботушъ за най

интересната планина. Споредъ ботаници

тъ, тя се слави съ най-много растителни 

видове, които не се срt.щатъ въ други 

r~аши планини. И не -гоку-тъй Ал. К. Дръ

нивски я нарича Китка планина. 

Предъ насъ се развика учительrъ. 

Пъргаво и грациозно премина двойка 

сърни презъ рt.дката гора и се скри въ 

гръцка територия. За пръвъ пжть срещ

нахме псщеричкr~. Малка пещеричка въ 

самия Малъкъ Царевъ връхъ. И въ нея 

вс-да. Две малки кладенчета, две копан

ки въ скалата, въ която се стича капка 

по капка вода. Издълбани нъкога отъ 

ксмити или отъ овчари-куцовласи. Сър

Ш{ТЪ бъха идвали тукъ да пиятъ вода. 

Една невt.роятность за безводния Али

ботушъ, ощ~ повече, че водата е на ви

сочина 1.980 м. 

Голъмъ Царевъ връхъ - 2.150 метра 
надъ морското равнище. Това е облиятъ 

грамаденъ куполъ на Алиботушъ, който 

личи отъ Неврокопъ и Пиринъ и му да

ва физиономия откъмъ България. Той 

не е най-високата часть на планината. 

Задъ него има нъколко върхове, най

~tисокъ отъ които е Алиботушъ -
2.212 м. По доста широкото било минава 

граничната линия . На изтокъ отъ Го

лъмъ Царевъ връхъ е Шабранъ, а на 

югозападъ е връхъ Алиботушъ - пър

венецътъ на планината. Между тtхъ се 

намирать два циркуса, единиятъ отъ 

които се нарича Сухото езеро 



Изгледътъ отъ Царевъ връхъ е неu

бнтенъ. Равнява се на тоя отъ Мусала, 

Е.~.ъ теnе, Тодоринъ връхъ и Юмрукъ 

чалъ. Попчето легна nодъ nирамидаrа 

на върха и взе да охка: 

- Още единъ nжть за нищо на св1,

та нъма да дойда тукъ. Не Алиботушъ, 

ами не знамъ да ми обещавате, пакъ 

нъма да дойда ... Охъ, милостиви Боже, 
у~:ръхъ. . . Даскале-е-е, защо ме доведе 
тукъ? Какъ ще се върна? 

Бедното попче! Въ живота си до сега 

само веднажъ бъше ходило дълъrъ 

пmть. За пръвъ _ пжть се изкачваше на 

паанина. И още по-нещастнитъ му крака, 

които не изтраяха. Вирна ги на пирами

дата и започна да пъшка. Душата му не 

можа да се опие отъ необятния просторъ, 

не можа да почувствува величието и кра

сотата на природата. 

А на изтокъ спокойно и красиво се 

извиваше Бозъ даrъ съ своитъ 4-5 плана_ 
Сиво-бълезникавъ, rолъ и все пакъ нъ

какъ кокетенъ и грациозенъ. К,ръстоса

· ното му било, което се вижда отъ Rев

рокопъ, тукъ не личи, изгубено е. Гра

ницата минава на северъ отъ него. Тя 

чупи бълата линия на постоветъ. Задъ 

Бозъ даrъ еж безкрайнитъ гънки на Ро

допитъ - голи, заоблени, жълтопреrо

ръли дипли и склонове. Необятенъ ла

биринтъ отъ голи заоблени върхове. Са

мо на хоризонта, по високитt имъ части, 

се тъмнъятъ като сънки на облаци, иrло

.1истни гори. 

На северъ презъ омарата на юлския 

день, като миражъ се подава бледосин

кавата Рила. До нея Пиринъ. Леrендар

ниятъ, суровъ Пиринъ! Пълна противu

положность на Родопитt и Алиботушъ. 

Страхотенъ и дивенъ, пустиненъ и вели

чсственъ. Насtченъ съ остри върхове 

като трионъ. Ръзко и гордо се очерта

ватъ въ марното небе тъмносинитъ му 

върхове. Надлъжъ по сръдата е прор·в

занъ съ гористия долъ на Пиринска Би

стрица. Южнитъ му голи части постепен

но се снишаватъ и свършватъ съ Пари.1-

ската седловина. 

Между тъзи планини е жълтокафяво

то Неврокопско поле. Само rжстата зе-

проблъсва между тъхъ, освежава пу, 

стинния, характеръ на полето. Отъ него 

1-,а югъ до Алиботушъ се редятъ бледо

жълти пустинни и голи ридове съ вrнъз

.z,;ени въ тъхъ жалки незнайни селца. 

Униз,пеленъ е човъшкиятъ живо·гъ 

нъ тия селца. Равенъ е на животинския. 

Б~зименнитъ малки добри хорица, пре

п,рбепи и ,1зцедени, влачатъ безропоrно 

сивитъ си монотонни години. За тt.хъ не 

с;,вществу.затъ бързиrt експреси, шумни

тв градове, залянитъ отъ елект-рически 

с.~ънца булеварди, оперит-1, - всичкитъ 

удобства и блага на културата. Бъ беа

шзътния имъ първобитенъ животъ един

ствени спжтници еж въчната неумолима, 

с:ап,шиrелна грижа, убийствениятъ трудъ 

и недояжданеrо. 

Подъ краката 

бt:зво,z.;;енъ долъ 

ни е теменужниятъ 

Хамбара. На зашщъ 

нодъ насъ се б-l,J1ъе кокетната сграда 

на лътенъ постъ No 12, прюоrенъ въ 

най-красивото мъсто на Алиботушъ. По

нататъкъ еж Г6лешево, Калиманци и 

броеницата сивожълти ридове - пъсё>ч

нитъ пирамиди на Мелникъ. Бъл·вятъ се 

н пъсъчнитъ разливи на Св. Врачка Би

стрица чзкъ до китнитъ върбаци на Стру· 

.,1а, конто се очертаватъ на мекия ф::,gъ 

на Огражденъ и се губятъ въ Рупелския 

проломъ. Струмешница, кат-о златни ж1-1-

ци, източени отъ самото слънце, про-

6.JJъсва край бълитъ ю.;щи на Петричъ. 

Оттатъкъ Бъласица лжщи Бутковскот::, 

(;Зеро, а задъ него въ омарата нови м1-1-

ражи - Круша планина и Бешикъ даrъ. 

Сърско поле и Тахино се губятъ въ Gъ

Jа:зникавата мъrля1Зина. 

На юrъ подъ насъ еж ннзкитъ и го

ристи плаюtни Шарлия и Черна гора. 

З~щъ тtхъ е Сминица планина -- друга 

варовито-мраморна пустиня съ широкu 

б11ло, набръчкано съ малки гънки, по

добно на печално самотно езеро. И ни ед

но дръвце, ни една зеJiенинка, Действува 

убийствено на погледа и душата. Най

пустинната ш1анина на Балканския полу

островъ. По на юrъ задъ Сминица 

друго ~екосиньо 3Идение въ омарата -
Кушиниuа планина (Пърнаръ даrъJ. 

Това тамъ Х. ли е? Боже, какъ 

ленина на върбациrъ край Места, ко;~то можа да ме захвърлишъ въ това диво 
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сище! Какъ ще живъя въ този долъ, въ 

'!ИЯ струпани кжщурки? - пъшкд голо

брадото отче, сочи Х. и лежи по коремъ 

на цвtтния губеръ подъ пирамидата . 
. . . Задуха пакъ вътърътъ и се обър

на въ буря. Грозна и стихийна буря. Uie 
нй вдигне и отнесе въ Гърция, на Бозъ 

дагъ. Не можемъ да се задържимъ. Ста

вu студено. Започваме да треперимъ. Ко

варно и подло планинско време! Тръгва

ме къмъ Шабранъ. Ледениятъ вътъръ 

просто ни повдига. Като че извира отъ 

ш;ша на Европа. А може би това еж ги

гантскитъ въздишки на Атлантика, пре

минали надъ Европа. 

Връхъ Шабранъ. Подъ насъ на из

тс.къ се открива обгорена отъ слънцето 

котловина съ пръснати изъ нея се.чища. 

Елиска котловина. Всичко е миниатюрно. 

На северния и край минава границата и 

лази по Стъргачъ. Низко до границата 

въ Гърция е село Старо Ловча. Въ Бъл

гария е Нова Ловча - рожбата на Стара 

Ловча. При прекарване на границата, на

Сt.лението на с. Ловча се е заселило до 

границата въ бъ.чrарска територия и 

основало Нова Ловча. Между дветъ се.ла 

сега стърчи варовитиятъ хълмъ съ гръц

кия постъ върху него. Гледамъ съ би

нокла Стара Ловча. Печални оста1ши 

отъ нъкогашното голъмо и боrа'!'о село 

Ловча. Останала е само черквата и 10-15 
кжщи около нея. Другата часть отъ село

то е развалина. Порутени и съборени кж-

. щи. Сега въ него има само преселници 

ма.11оазийски гърци и куцовласи. Изъ кот

ловината еж пръснати Търлисъ, Зър

н.:-во, Въземъ и други селища. Почти 

всичкri cN. заселени съ преселници гър

ци. Нtкогашното българско на.:еление е 

изселено въ Неврокопъ и Неврокопскитъ 

CC.'la, 

Стоя на завътъ задъ бълата гранична 

пирамида. Обгръщамъ съ погледъ всич

ки планини и полета. Искамъ да попия, 

да вгнъзда въ душата си тия селища, до

лини, ръки. Това е Македония. Докжде

то погдедътъ ми стига. Легендарното 

ца·рство на нъкогашнитъ чети и комити. 

Всъка планина, всъки връхъ, всъки кжтъ 

отъ тази земя еж напоени съ кръвьта на 

хиляди знайни и незнайни, безименни и 

прочути комити и четници. Планинитt 
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пъятъ още сказанията за толкова вели

чия и голготи, за толкога трагедии и епо

пеи. Близо на югъ задъ Шарлия, надъ 

Съресъ е Баница - лобното мъсто на 

Гоце Дълчевъ. Още по на югъ, край спо

койнитъ води на морето, въ което се ог

лежда Олимпъ, е Солунъ. Солунъ, кжде 

то Орцето съ шепа възторжени младежи 

разтърси Отоманската империя. На 2--3 
часа въ южнитъ поли на Алиботушъ е 

пещерата Кале, въ която еж се събирали 

комититъ отъ Хайдушкитъ купнения на 

Яворовъ. Отсрtща еж Бtласица, Струма, 

Дойранъ, кждето три години ехтъха 

страховити боеве и хиляди български 

войници поръсиха кръвьта и коститъ си· 

предъ олтаря на Македония. Отсамъ 

Струма при Демиръ Хисаръ, Димчо Де

беляновъ тихо угасна и завърши поема

та на своя несретенъ животъ. Тамъ се 

показватъ пъкъ кжщитъ на Г6лешево, 

кждето Яворовъ води цълъ день сра

жение съ турцит-r,. Отдолу въ политъ на 

Черна гора е Търлисъ, което скоро нъма 

да забрави злокобното гръцко клане 

презъ 1924 година. На северъ е Пиринъ 

суровиятъ мощенъ Пиринъ - изъ 

чийто дебри още кънтятъ стъпкитt на 

генералъ Цончевъ, полковникъ Янковъ, 

на Сандански, Кръстю Асеновъ, Черню 

Пъевъ, Попето, <..:арафовъ, Александров·ь 

... Вътърътъ утихва. Слънцето за

с-вда между Бъласица и Огражденъ. Бъ

ли кълбести облаци еж се закачили по 

ВЪРХОВеТЪ На ПОТЪМН'БЛИТ'В ПЛЗНИНИ • 
Бозъ дагъ сияе съ бълитъ си мрамори, 

забилъ финното си острие въ морскоси

ньото небе. Сtаки се протъгатъ по поле-

1ата. На западъ лжщи Струма. Възду

хътъ става прозраченъ, чистъ. Тихо, ве

;шчествено, спокойно. Душата се топи, 

прелива се заедно съ багритъ на залъз:1, 

минава по синкавитъ планини, трепти съ 

чисть прозраченъ въздухъ. Попчето ме 

,i\Ърш, за ржкат:1 - да си вървимъ. 

Спущаме се по стръм:шя Малъкъ Ца

ревъ връхъ. Синкавата лътна qечерь, 

с.11ъзла изъ котловинит·в и полетата, за

булва планинитъ. Звездитъ на южното 

небе затрептяватъ. Изъ nланинитъ про

бдъсватъ червенитъ огньове на овчаритъ. 

Късно лавнаха срещу ни злитъ куче

та на поста. 




