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НАШАТА АГИТАЦИЯ 

БъJiгарскиятъ туризъмъ и въ част-
110сть Българския Туристически Съю.зъ 
в1, с?hщность, нtматъ нужда отъ никак· 
ва агитация. 

Всtки бъJirарски връхъ, отъ кждето 
и да е rJiеданъ, заедно съ сутрешнотu 

тържество на слънчевия изгрtвъ, кани 
всtко бъJ1rарско сърдце да обгърне съ 
поrJiедъ отъ висинитt границитъ на Бъл
гария. 

Всtко бъJirарско ущелие е разrър
наJiо обятията си за дружбата съ приро
.!iата и планината и остава неизгладими 

спомени въ всtки, който веднажъ е по
падналъ въ него. 

Листата отъ всtко дърво на българ· 
ската гора продължаватъ да пtятъ хай
душката пtсенъ на Балкана и да напо:1,,1-
ватъ за дългъ къмъ родъ и родина. 

Повtятъ на всtки вtтъръ подканва 
вс-l: ка жива душа да отиде въ предtлитt 
на българската природа и планини и се 
ок?hпе въ свежесть·та и красотата имъ. 

Отъ особена агитация тука нt:wa 
нужда. 

Но не до всtкиго достига могжщия 
зивъ на българската природа и планими . 
И не всички души и очи с;у, отнорени за 
прrJiеститt на България, така че има i:IYЖ· 
да отъ агитация за тtхъ, за да имъ се 
посочи пття, който води къмъ истинската 
и вtчна красота, както и Пi'hТЯ на лично· 
то и обществено израстване и превъзмоr· 
ване трудноститt на живота. 

Въ . първитt седмици на май, когато 
гората се разлиства и планинитt засия
ватъ въ пролt·тею, блtсъкъ, когато хи
лядоцвtни цвtтя обагрятъ съ пъстри 
килими полянитt, Българскиятъ Туристи· 
чt.ски съюзъ повишава своя гласъ и от

правя зовъ къмъ всички, които все още 

стоятъ далечъ отъ красивитt тайни на 
природата, да се приобщятъ и тъ къмъ 
голъмото и свtтло българско туристи
ческо семейство, за да получатъ своя 
дtлъ отъ щедрото щастие за духа, кое· 
то природата и планинитt на България 
ни предлагатъ. 

Презъ м. май ние сочимъ на всички и 
огромното обществено значение на на
шето организационно дtл,о, както и не
вtроятно великитt послед\щи отъ нашето 
строителство, което посвещаваме на бжд

ю!тt поколtния - да имъ б;v;де изворъ 
на здраве и сила. 

И за това въ тtзи дни думата агита
ция - колкото и да е вече отблъскваща 
и дотеглива - се чува по-често отъ насъ 

и ние се мжчимъ да доближимъ до по· 
гледитt и преценкитt на всички нашето 
дtло и неговитt плодове, както и да 
р&зтворимъ за всички пжтищата къмъ 

свещеннитt храмове на българскитt 
ШiаНIИНИ. 

Нашата агитация заради това въ сmщ
Н(..сть е една услуга за несведущитt и 
единъ приносъ къмъ обогатяване и за
дълбочаване о·тношенията на българина 
къмъ собствената · му природа. 





Заграденитt въ скоби цифри Clil rру
пн ученици. 

Вие виждате, че посещенията на хи
жата Clil главно отъ казанлъчани, докате 
само единъ малъкъ брой отъ останалитt 
български граждани Clil счеJ1и за необ
хсдимо и възможно да се поклонятъ н 

да се възхитятъ отъ подвига на мина
лс то. 

Очебиеща е rолtмата разлика меж
ду .~tтнитt и зимни посещения, която 
става още по-значителна, като се знае, че 

презъ лътото голъма часть отъ посети· 
телитъ не влизатъ въ хижата и не се 
разписватъ въ книгата. 

Нека се надtваме, че 
година интересътъ къмъ 

ще бlilдe ПО·ГОЛ'БМЪ. 

предстоящата 

нашата хижа 

н. 

СЪЮЗЕНЪ ЖИВОТЪ 

П р о м t н а в ъ Ц. Н - в о. Въ заседа· 
нието си отъ 27 априлъ Ц. Н-во е приело 
оставката на съветника r. Василъ Ра
Д{.;ВЪ, на когото е изказало специална 

блаrодарность за дългогодишната дей· 
ность като секретарь и членъ на Ц. Н-во. 
На негово мъсто е повиканъ първия 
подгласникъ r. Георги Драrоевъ. 

Н о в ъ с ъ ю з е н ъ к л о н ъ. Възоб· 
не,венъ е въ началото на м. май клона 
„Купена" въ Пещера. На новитt, съюзни 
другари Редакцията желае успtшна дей
ность въ подножията на Родопитъ . 

П р о л t, 'Г н И1 т t, с р е щ и. Оповесте-
11итt отъ Ц. Н-во пролътни съюзни ср~
щн Cli\ се СЪСТОЯJIИ навС'БК/i\Де по пр~д
видената програма. На 10.IV. първа се 
състоя срещата въ Трtвна, на която при· 
Сlilтствуваха представитеJIИ на 6 клона, а 
t·тъ Ц. Н-во секретарьтъ на съюза r. Ст. 
Поповъ. Следната недtля се със·тояха 
ut таналитt, срещи въ Харманлий, Кос ге
нrцъ, Казанлъкъ, Радомиръ и Троянъ. 

Навсtк;v;де срещитъ сж били организи
рани много добре отъ клоноветъ-ДОУI<I· 
киви, за което Ц. Н-во и тукъ имъ бла· 
rодари. Въ Харманлий, Костенецъ и Ро
дс,питъ. срещи·тt, сж били придружени 
съ публични събрания, на които Clil го
вr рили прис;v;тстващитъ членове на Ц. 
Н-но, респ. r. r. П. Хаджиевъ, Ив. Раевъ 
и д-ръ Б. Коначевс!(И. Въ Троянъ е има
JIО друrарс!(а вечерь, на която е rово

рю1ъ члена на Ц. Н. r. Т. Тодоровъ. Въ 
всичкитt, срещи е бнлъ спокойно обсlil
денъ поставения дневенъ редъ, който е 
предвиждалъ докладъ отъ члена на Ц. 
Н-во и дебати по него и сж били изслу
шани ценни и навременни мнения на кло

новитъ представители. 

Излетътъ до Чехия - Тат
ри т t,_ Ц. Н-во съобщава, че обявения 
отъ него излетъ до Чехскитt, Татри по 
сJ1учай заседанието на Асоциацията, ще 
се състои въ втората половина на м . 

юний. Сведения за условията на излета 
се получаватъ отъ съюзната канцеJJария . 

•IВ~• 



клоновъ 

С о ф и й ски к л о н ъ „А л ек о Кон . 
стан ти но в ъ". Общото годишно съ
брание на клона се състоя на 5. IV. 1938 
гад. Отчетътъ на Настоят~.11ството б·в от
печатанъ въ Известията на клона, втори 
брой, илюстриранъ съ с~шм1<и отъ хижа 
,,АJ1ек~;' и хижа-набюодателница „Черни
връхъ . Презъ 1937 r. клонътъ е имал ь 
1276 ЧJ1енове, отъ които 11 ! 7 възоэ.ст:ы 
(889 м;v;же и 228 жени) и 159 юно~и (] 17 
младежи и 47 момичета), увеличение съ 
385 членове или 42С/о. Орrани·:Шрани c.v. 
секции: при Дирекцията на статистаката 
Българската земедtлска и кооператиз:-1а 
банка, ПоrаситеJ1I1ата каса, Дирекция г а; 
на храноизноса и Америкнскин колежъ; 
въ началото на 1938 r. с;у, орrашrзирасш 
секции а при Дирекцията на· държавнитt 
дългове, Дирекцията на труда и др 
Презъ изтеклата година е проявена ожи
вена организационна, ку.пурно -просв·s г

на и пропагандна дейность. Турено е на

чаJIО на новъ алпинеумъ прн хижа „А 11е· 

ко'' и е извършена 3 клм. мар:<Иров:<а 
отъ хижата до Черни-връхъ. Хи,ка 
„Алеко" е била посетена отъ 12.874 
души. Прuета е окончатеJ11-ю туристич11а
·га часть на хижа-наблюдателница „Чеv
ни-връхъ", която отъ 1938 r. ще се cr')· 
шшисва отъ клона. Учреденъ е излет~нъ 
коыитетъ, на който е възложена задача 
да ВО!\11 статистика за излетитt на сво· 
бодl·!И групи и да организира мноrоднев-
1:и общн излети. Финансовото положение 
ни клона е затруднено отъ задължении

та по ра.зшире11ието на хижа „Алеко", но 
задължениита бързо се поrасиватъ. О rъ 
312.870 JIB. задължениита Cii\ намалtли 
и, края на 1937 r. на 232.766 лв., а въ 
~,:рая на ыартъ т. r. Cii\ погасени още око

ло 80.000 JIВ., вкJ11очаи и ~~дължснието 
к1. мъ Цеf~траJшото настоятелство на 
Ст юза за 1937 r. Общата стоиность на 
нс:движи~штt; нмо·ти на кJюнэ. - хижа 

,.Алеко", спзсителннтt заслони и бюфета 
НРУ! хижата ~ възлиза на 1.145.000 лв., а 
баланса на клона е 1.543.56! JIВ. 

Общото събрание на к.лона одобр 11 
съ акламации отчета на НастоятеJJството 
11 докJJада на Контролната КО)1исии; прие 
бюджета за 1938 гад. въ раз~1tръ не: 
310.000 лв.; провъзr J1аси за почетни ч 11 е
нове r. Киро Т. Кнровъ, директоръ на Ц. 
М. И. 11 г. д-ръ Благой Боиджиевъ, се
~,:рстарь на Столичната община, за оса· 
бt>нИ заслуги къмъ клона и туризма въ 
Софии. Накрай събранието приключи съ 
е;щнодушенъ изборъ на нови четирима 
чJ1е11ове за настоителството (Пантелеевъ, 
Клисаровъ, Янковъ и Брънсковъ) и три· 
ма членове за контролна комисия, кои·то 

разпредtлиха длъжноститъ по между сн 
К?КТО следва: председатель д-ръ П. Пt-
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животъ 

СРЪ, подпредседатели: Д. ПантеJ1еевъ и 
Г Клисаровъ, секретарь Д. Мишевъ, ка· 
СJ-,еръ А. Янковъ, библиотекарь-домакинъ 
Б Божиковъ, съветници: Хр. Бръзицовъ, 
Аrенъ Пожарлиевъ и Тотю Брънековъ. 
Контролна комисии: В. Христовъ, А. Пет
ковъ и Боянъ Юрдановъ. 

Клонъ „К ай JI ъ ш к а долина" Пл-1:,· 
венъ . На 27. III. н. r. се състои общото 
годишно събрание на клона, посеr·~но 
е,тъ голtмъ брой дружествени членове 
и представители на Ю. Т. С, ,,Студенецъ" 
въ града. Дадения отъ настоятелството 
за 1937 r. пъJ1енъ и изчерпателенъ от
четъ, бt единодушно одобренъ и на на· 
стоятелството бt изкззана б.~аrодарность 
за доброто р;v;ководство ряботитt на 
клона презъ отчетната година, както и 

"а издигането въ Плtвенъ туризма на 
подобающата висота, въпрtки неблаrо
~риитнитt за това въ града условии. 

Сведения по отчета: На 21. XII. 937 г. 
кJюнътъ брои 214 чJ1енове, отъ които 133 
напълно отчетени предъ Ц. Н-во. Поез·::, 
1937 r. е направено твърде много за · уве
JiИчение брои на излетитt и посетите ·ш
тt имъ. Макаръ и далечъ отъ планит-1 .1-
та, КJIОнътъ е устроилъ 33 излети, о rъ 
които 17 високопланински, при посет:пе
ли 345 души и при километражъ: пешъ 
1240 кл~1. и съ превозни срt.дства 6196 
1<лм. Уредени с;,; 11 забави II вечерн:-1:ш. 
'!Ртени с;,; 6 реферати II сказки, всички 
добре организирани и подrотве!IИ и по· 
сетени отъ roJ1tмъ брой дружествени 
членове и юобители. Спалннтt при ту
ристическия домъ ще б;v;датъ окончаЕЛ· 
но довършени презъ 1938 година, за ,:{а 
моrатъ да се използуватъ презъ всtко 

време отъ идващитt въ града екскурзн
антн и излетници. 

По предложение на настоятелсТЗJ 'i'О. 
подкрепено съ единъ обстоенъ докJJадъ 
на председателя, общото събрание съ 
акламации реши да се основе при клона 

фондъ „Високопланински заслонъ", съ 
чието изrраж;\ане Плtвенския к.лон ь, 
който е единъ отъ най-старитъ съюзаи 
к,101~ове, заслужено ще даде своята дань 

на българския ·туризъмъ. 
Съ боJ1шннство се избраха настоятел

ство и коатролна комисии, които се коt1· 

ститунраха въ следни и съставъ: предсе

датель Димитъръ КаракашЕ'въ, подпр~д
седатель Стефанъ Табаковъ, секретарь 
)Какъ Леоновъ, касиеръ Асенъ Нако:з ь, 
домакннъ Владиславъ Божковъ, заведу
ющъ излети Кирилъ Козлевъ и съветни
uи Георги Цачевъ и Юрданъ Стефановъ. 
Контролна комисия: председатель ин,к. 
Вtнко Милчевъ, секретарь Борисъ Кара
васrшевъ и членъ арх. Енчо Сираковъ. 



Пролtть Сн. Ник. Ив. Божинов1, 



Пиринъ планина 
Отъ Г. Ст. Георгиевъ 

IV 
flо-нататъкъ Кънчовъ дава и други 

нвно неточни сведения за високия Пи

ринъ, които всi;ки що годе запознатъ 

съ тая планина веднага долавя, че не еж 

почерпени отъ непоrръдствени наблюде

ния. Така напр., той твърди, че ,,между 
Тодориния върхъ и Елъ-тепе се намира 
друга котловина (?) съ две езера, нарече
ни Василачки (? !), или пъкъ че между 
Елъ тепе и Перrишъ (? !) се намира дру
га · голъма котловина (?), раздълена съ 

голи скали на две части" и т. н. 

Но отъ гледището на тога,вашнитъ усло
вия, 1югато висо-киятъ Пиринъ самъ по 

себе си не е бу дилъ интересъ почти у 
нююго, едва ли би могло да се изисква 

по-голъма точность и по-голъми подроб

нос'П! за тая н.едостжпна и откжсната 

планина, за която сведенията въ карто-

1 ·рафската литература на Балканския по

.1уостровъ еж почнали да се явяватъ мно

го късно и въ оскжденъ видъ. 

Първинтъ опитъ да се изобрази Пи

ринъ картографно въ днешния смисъль 

на думата принадлежи пакъ на френеца 

Викнелъ, чрезъ неговата топографна ски
ца, за която се помена по-горе. Тепър-

11а и много по-късно (1892), въ турската 
генералщабна карта на Македония, снета 

ПI) внушение ·на известния инструкторъ 

HJ турската войска фонъ деръ Голцъ 

(1 :210.000), Пиринъ планина доби знача
телно по-подробно оч~ртание, но, -разб~

~а се, пакъ твърде недостатъчно за ед

и:.~ пълна и точна представа. 

Почти по това време и авс'!'рийскиятъ 
генераленъ щабъ е правилъ сериозни гео

графски изследвания предимно въ 'iа

пздната часть на полуострова и около 
·1900 г. се появи една по-подробна и 

външно по-грижливо изработена карта 

на полуострова (издание на картограф

ното заведение Артария въ Виена). Реле

фътъ въ листоветъ на тая ·карта, отна

сящи се до Македонската область вклю-

читеJшо и Пирина, е изобразенъ съ хори

зонтали презъ 100 м., подсилени съ сън

ки за увеличение пластичностьта. Тукъ 

Пиринъ е изобразенъ съ малко по-голъ

ми подробности, но все пакъ доста про

изволно. Причинитъ затова се дължатъ 

на изключителнитъ условия, при които 

еж правени снимкитъ въ една чужда и 

крайно подозрителна държава като Тур

ция. 

Но това състояние на картографнитъ 

данни за Пиринъ за времето си тръбва 
да се счита ПОЧ!И нормално, защото и 

съвремената епоха въ картографията, въ 

центъра на която легнаха преди всичко 

основната триангулачна мрежа и прециз

ната нивелация, води началото си комай 

отъ срtдата на миналото столътие, от

ксг ато започна и усиленото развитие на 

изкуството за снимане и чъртание на съ

временитt, карти. Поради отрицателнитt, 

отношения на турци·тъ къмъ начинания 

отъ тоя родъ, картографната дейность въ 

тъхната страна естествено не можеше да 

следи дори отъ далечъ общия напредъкъ 

на картографната наука и техника. Но 

като се има предъ видъ, че пъ,рвата се

риозна научна работа въ областьта на 

българската картография датира отъ ос

вободителната ни война,, когато 1юрпу

сътъ на рускитъ топографи ни даде та

ка наречената триверстова карта на часть 

отъ нашата страна ' (безъ Пиринъ), лес,ю 
е да се разбере, защо до преди 7-& годи
ни единствената що годе задоволителна 

карта на пиринската область бъше ав

стрийската генералщабна карта, въпръки 

всичкитt, и недостатъци и не·точни данни. 

Истинскиятъ географски и топографски 

обликъ на Пиринъ планина бt, иэобра

зснъ за пръвъ пжть графически отъ д-ръ 

Луизъ. 

Политическото положение на Балка

нитt, к.ъмъ края на миналото столътие, 

смущавано отъ масовитt, движения за 
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ш·.11итическа свобода на македонсю-пt. 

българи, и особено съчувствието, което 

се указваш~ на тt.хната борба отъ то

гавашното българско княжество, яс:ю 

очертаваха изгледитt за едно близко въо

ржжено стълкновение. Въ такъвъ слу

чай не бtше мжчно да се предвиди, че 

г.'lавната посока на настжпле!-!ието къмъ 

югъ ще следва неизбtжно по долинаrа 

на р. Струма, а вtроятно и на Места, ка

то единствени пжтища, по които е въ:3-

можно масово движение на войски презъ 

ш1анинскитt лабиринти. Важностьта на 

тия две долини се преценяваше еднакво 

и отъ двамата вi,роятни противници. Отъ 

турска страна се извършваха усилено 

строежи и поправки на военни „джаде

та", казарми, складове и др. и се проуч

ваха грижливо теренитt, въ тая область, 

в1: рху които можеха да се развиятъ от

бранителни линии и военни театри. Въз

станическитt, движения отъ началото на 

тс,ва столi,тие доказаха надъ всt.ко съм

нение голi,мата стратегическа роля на 

тия мt.ста и особено на пиринския ма

снвъ, който съ своята недост,ю1ность и 

заплетеность се обърна въ естествена 

крепость и скривалище за лекнтt, и под

вижни чети отъ тоя край. 

У спор едно съ това, военни капацитети 

въ Турция проучваха граничнитi, съ 

България области и раздi,ляха Македо

ния на военни оперативни зони. По необ

ходимость, тогава и Пиринъ с·тана обектъ 

на по-сериозни проучвания, макаръ и пре

димно съ военна цель. Между появилит·в 

се по това време специални трудове на 

турски езикъ, заслужава да се отбележи 

Военната география на турския народъ 

отъ майоръ Ахмедъ Джевалъ, която да

в.1 първитt. по-·точни и по-подробни све

дения върху орографията и хидрогра

фията на пиринската високопланинска 

область, въ връзка съ пжтекитt. и пжти

щата, които я пресичатъ презъ билото 

шrи заобикалятъ. 

Ала сжщо такъвъ повишенъ интересъ 

къмъ стратегическото значение на тt.зи 

м1,ста владi,еше както въ съседното бъл

гарско княжество, така и въ сръдитt, на 

македонско·то революциоюю движение, 

което бt, поставило вече своята борба 
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върху началата на една сериозно органи

зирана партизанска война. Презъ 1904 г. 

нзвестниятъ воененъ писатель г. Петъръ 

Дървинговъ (обходилъ на длъжъ и на 

ширъ Пирина като четникъ) издаде своя 

интересенъ и обемиС'тъ трудъ: Пиринъ и 

борбата въ неговит1, недра, въ който еж 

изложени доста изчерпателно география

та на пространството между рt.китi, 

Струма и Места отъ българската граница 

тогава до 61,ло море на югъ и единь по

дрс·бенъ тактически етюдъ върху борб11-

т1; на турцит'!, съ възстаницигв. На вре

мrто тоя трудъ е изигралъ голt.ма прак· 

тнческа роля. Днесъ той представлява Ja 
Н<'СЪ само извесrеf.!ъ историчес1ш инт•> 

рсrъ, съ свояrа географска часть. 

Обликътъ на Пиринъ въ труда .на 

Д1 рвингоза добива дос·та правдиво очер-

7ание. Наистина, книжовнитt. извори, 

които е използувалъ автора, не c:r1 цен

ни, защото еж стари, но зас.1ужаааrъ 

ввнмание неговитt, лични наблюдения и 

ы,следвания на самнтt, мt.ста презъ вр~

ме на чеrничес·твото му. Въ тоя трудъ :'!а 

пръвъ пжть се даватъ доста много бы1-

гrJрски имена на върхове и мt.стности :зъ 

високия поясъ на планината, които и се

га съставятъ основата на нейната топv

нимия. Особено интересни еж описанията 

~1а пжтищата, 1юито пресичатъ билото на 

п.~анината. Действително, тt, дне-:ъ окJн

чателно еж загубили значението на ст,J

пански -:ъобщителни връзки, но тt.хнитв 

сJiеди еж запазени и по т1,хъ сега се дви

жс:тъ планинаритt, и другитi, посетите.1111 

ю1 високия Пиринъ. 

Макаръ по-голi,мата часть отъ сведе

нията на автора да еж черпени отъ непо

срi,дни наблюдени5! и лични изсл~дван11q, 

между тi,хъ еж се вмъкнали не малкр 

грi,шки и неточности. Повечето отъ тия 

сведения днесъ иматъ само историческо 

значение и по-скоро служатъ за обясн~

ние произхода и развитието на мtстната 

географска и топонимна особеность на 

високия Пирински поясъ, доколкото, раз

бира се, държатъ връзка съ н1,кои днеш· 

ни имена. Отъ друга страна, напоею1та 

с1.. опасности атмосфера, при която еж 

<събирани сведенията въ една неприятел

ска страна и начина на т1,хното излагане 



отъ автора сж стояли въ тъсна връзка съ 

r,тавната практическа цель на автора: :.i.a 
с.? услужи на революционната борба и 

нt:йното успъшно провеждане. Чисто оро

графското и хидрографското проучваче 

на планината, като цель за себе си, не е 

дирено отъ автора. 

Началото на сериознитъ 'научни про
учвания на високия Пиринъ се постави 

тепърва отъ времето, когато изс;rедовз

телитъ напус·тнаха научнитъ кабинети и 

к,шжнит·в архиви и се втурнаха въ за

шrетенит·t. била и дълбоки недра нз пла

нината. Тоя единствено допустимъ ме

тnдъ за една наблюдателна наука като 

географията бъ изтъкнатъ твърде крас

Н<'речиво отъ rолъмия берлински профе

соръ по география. Още въ началото на 

нt•стоящето столъ·тие тоя великъ ученъ 

б·в каза.~ъ, че е вредно за геоrрафияrа 

да черпи познанията си само отъ литера

турни извори, защото тя ще бжде по.10-

жнтелна наука само кога·то се спира fla 
своитъ непосръдни наблюдения и на '!З· 

кдюченията на друrитъ емпирически аау

ки. При все това и днесъ не ма.1ка часть 

отъ сведенията и заключенията, изложени 

в1: много географски трудове, се черпятъ 

1-:ай-често отъ картитъ, rр·вшкитъ въ 

които, по тоя Пlriть добиватъ широко 

разпространение. 

По с;,r,щия Пlriть Clri се разпространи:ш 

повечето отъ поrръшнитъ сведения за 

нашата Пиринъ планина. Въ известснъ 

с~шсъль и най-точната карта, като синте

т1!чно графическо изображение на дадено 

м·tсто отъ земната повърхность, съдър

жа r.рtшки и непълноти, които водятъ 

къмъ заблуда. Нъколко предимно тоно

ннмни rръшки въ дветъ карти на д-ръ 

Луизъ CiY. изиrради точно такава родя. 

Но стереоавтоrрафнитъ методи, 110 

които Clri снети ·тия карти, макаръ „праз, .:~.

нинитъ ", ~;еизбъжни при тоя родъ рабо
та, да C.1i'i запълнен(,\ съ обикновени план
шетни снимки, изключватъ безусловно 

rръшкит1; в·ь теренннтt форми, защото 

р,: звръщансто на стереофотоrраметрич

ннтъ снимки е извършено автоматичесю-1 

(съ стереопланиrрафа Цайсъ) и отъ твър

де вещи въ тая техника лица. Поради то-

вu за такива rръшки въ Луизовитъ кар

ти не може да се говори. Неосведомени 

лица еж ориентирали д-ръ Луизъ върху 

Нt•мснклатурзта и топонимията на висо

к:,та часть отъ п.1анина·та и тъхнитъ 

гръшки еж намърили отражението сн 

тукъ тамъ въ дветъ карти. 

Отъ друга страна, много обекти въ ви

сокитъ пирински пояси и досега нъмать 

точно установени имена, а нъкои имена 

се свърззатъ съ различни обекти. Причи

ннтъ на тая неус·тановеность лежатъ пре

ди всичко въ доста слабата стопанска 

!!ръзка на околното население съ тия поя

си, която връзка и досега не е могла да 

създаде по пръко отношение и близость 

съ планина·та. И ето че по тоя начинъ то

понимнитъ и номенклатурни неустанове

ности сами по себе си ставатъ самостоенъ 

източникъ на rрtшки и обърквания. 

Въ по-старо време почти всички имен

ни обекти, които и доколкото се срещатъ 

по централното било на планината, с;,; 

нс•сили имена предимно отъ турски про

изходъ. По-rолъмата часть отъ имената: 

Интица гечикли, .А:тбунаръ, Енаръ даrи, 

Суватъ чешме, Атъ пикяръ, Соръ шкяп11-

К<1РИ, Саrъръ качъ и др., които C.1i'i отбе

;,язани въ турската и австрийската карти 

на Пиринъ, днесъ вече не се срсщатъ и 

с;;; заменени съ български. И въ Пиринъ, 

к:1кто и по друrитъ ни планини, през ь 

време на робството по-значителн11тъ ст;)

пански предприятия въ планинитt като 

мандраджилъкъ, паши и пр., Clri би,1и 

предимно въ ржцетъ на турски бейове и 

аги, които с,в. ставали най-често кръстаи

ци на мt.стата, съ които пръко или косве

но е била свързана по-трайно тъхnата 

работа въ шrанинитъ. Не р1щко бълrа

ритъ, които по-често с,в. вършили ра6J

тата само на обикновени овчари, Cifi из

п~лзували турскитt к~рени на имеriата и 

с;;; ги побъJrгарявали наполовина, ка го 

имъ се принаждали само български окон

ч,:ния (Башлийца, Беrовица, Дженrал~1-

щ; и др.). 

По-долу следватъ нъкои отъ по-ва,к

Р-ИТ'В rръшки, допустнати въ картитъ на 

Луиза. 
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А. Въ картата на централния Пиринъ 

1 :25.000). 
Б е л е м е т о е иметq на единъ отъ 

най-красивитi; и просторни пирински 

циркуси, въ който еж оформени и очер

т:ти твърде добре типичнитъ белези и 

оста·тъци отъ нi;коrашната ледникова 

ерозия. Той е ограденъ отъ вi;нецъ 

изящно и3ваяни голи върхове като: Моз

гr,вишки рrщъ, Портенски чукаръ, Ва

ювишки чукаръ, Моминъ дворъ, Малка 

д(·миръ капия, Кралевъ дворъ, Малка ю:1-

Мt'Ница и Беговица. Формата му е на прJ

дълговаrо корито и се състои отъ с ;в

щ и н с к а ц и р к у с н а ч а с т ь, задълбана 

в11соко и въ основна скала и к о р и т н а 

пол о в и на. Последна·та е съ твърJ;е 

с.'lабо падение и по свежо зеленото и .11t.
те дъно се вие змиообразно въ така на

реченит·в м е а н д ри началото на р. Све

·тиврачка бистрица, което черти тукъ .ю

.дитъ си отъ многобройнитi; циркус.rи 

езера. Въ високата циркусна половина се 

намира обширна циркусна тераса, върху 

К(•ято се е проснало второто по голъми:1а 

и красиво по брi;гово очертание пирин

ско езеро, наречено: Те в но то или 

к р и в о ·т о е з е р о. 

По нt.какво странно недоразумение 

д-ръ Луизъ е означилъ съ името Белеме

т•) единъ сжщо много типиченъ, но зна

чително по-~1алъкъ и по-тъсенъ циркусъ, 

нареченъ Чаиро или Ливадето, който е 

отдt.ленъ отъ сжщинския циркусъ Беле

мето чрезъ продълговатия и скалист ь 

rребенъ Мозговица. Все по една случай

ность най-гол·вмото езерце въ циркуса 

Ливадето, по контурно очертание, напом

ва формата на сжщинското Тевно езеро 

и затова Луизъ го е означилъ погръшно 

съ сжщото това име. На изтокъ циркусь 

Ливадето е отдi;ленъ отъ известния Пре

r.алски циркусъ на Дамяница чрезъ не 

особено високата Ч а и р ска с е д л о

в и н а (2434), презъ която минава стар8 

пжтека за Свети Врачъ и Мелникъ. Въ 

самия циркусъ Ливадето се гуши други 

по-ма.11ъкъ такъвъ вдлъбнатъ въ север

ното чело на Мозrовишкия ридъ, въ дъ

нсто на който блестятъ кристалнитt. во

ди на едно по-rолi;мо и четири по-малки 

езерца. 

Гръшката на Луиза е очевидна и гру

ба, макаръ и само топонимна. Сжщата 

· rръшка се повтаря и въ неговата гене

рална карта на Пиринъ (1 :100.000). 

(Следва) 

Бел. Ред. Въ едноименната статия отъ 
миналия брой еж допустнати две неприят
ни грt.шки: 

Стр. 111, J1ъва колона, 32-я редъ, да се 
чете вр. Каменица вмt.с·то вр. Суходолъ . 

Въ забележката подъ линия на стр. 114 
да се чете безъ тире: ,, . .. е фототопо
графна снимка на ... . " 

Изъ планинит,ь на Аржентина 
Отъ Самуиль Стрезовъ 

Туризмътъ въ Аржентина е съвър- чително на конь и затова въ литература-

шенно различенъ отъ тоя, който сме 

навикнали да правимъ въ България. Ду

ма не може да става да ct окачи рани
цата на гърба и да се ходи пеша . Ще ви 

се смi;ятъ, пъкъ и този начинъ на пжту

в:)Не не съвпада съ характеристиката на 

страната. Пешеходството е крайно стран

но за жителитъ на обширната страю1 и 

не веднажъ тукашнитi; селяни „гау

чосъ ", еж смt.тали за чудаци нашитt. 

емигранти, които все пакъ понъкоrа пж

туватъ - по липса на срt.дства - десет

ки, стотици километри пеша. Туземецътъ 

се е движилъ и се движи почти изклю-

1.(4 

та на страната коныъ е одухотворенъ 

почти наравно съ човъка . Все пакъ, въ 

новата епоха, съ индУстриализирането на 

републиката, ·тази вi;ковна традиция за 

бързо и удобно пренасяне се вече нару

шава. Това се забелъзва особенно въ 

време на икономическа криза, когато 

мнозина работници сноватъ пеша по без

крайнитi; полета, за да търсятъ прехра

ната си, каквато тогава не намиратъ въ 

населенитi; пунктове. 

Когато, обаче, се касае за екскурзия, 

предприета отъ делтата на р. Ла Плата 

ИJIИ отъ бръrа на Атлантика по посока 



на даJ1ечнитi; планини, нито пешеход

с1вото, нито пжтуването съ кон;, е 

приемливо. Тръбва, вече, да се употрtби 

ж. п. превозъ или автомобш1а. Не мож" 

да бжде иначе въ пространна Арженти

на, кждето най-малкитъ промъни въ то

пографията се забелъзватъ едва въ раз

стояния отъ С'I'отици километри. 

Моятъ близъкъ приятель и съотече

ственикъ, Богданъ Константиновъ си е 

взелъ единъ твърде симпатиченъ обичай. 

Живущъ въ далечната провинция Санъ 

Луисъ, кждето управлява голtмит1, 

солни залежи Бебедеро, неднажъ всъка 

година пристига съ автомобила си въ 

буеносъ Айресъ и не му еж нужни мно

го увещания, за да ме отвлtче въ единъ 

бързъ набtгъ на западъ, на югъ или на 

сtверъ. 

Тази година избрахме пжтуването 

к1: мъ най-близкитt до Буеносъ Айрес·ь 

планински вериги въ Кордоба. Използу
вайки добритt пжтища въ областьта, 

услов1!хме се да преминемъ главния пла

нински масивъ Кумберсъ Грандесъ (Го

лtмитt върхове) и отъ тамъ, въ южна 

посока, да догонимъ планинитt въ Санъ 

J[уисъ. Веднажъ въ Бебедеро, тренътъ ще 

ме върне въ Буеносъ Айресъ. Разстоя

ние за изминаване 2200- 2500 клм. Време 
за пжтуване, съ което разполагахъ и 

което бtхме предвидtли: 3 дни. 

Богданъ и азъ сме редовни четци на 

„Български туристъ" и .затова следимъ 

въ далечна Аржентина често повдигаю1я 

принципиаленъ въпросъ за разликата 

между планинарство и туризъмъ. Така 

че, преди да потеглимъ на пжть, дълго 

време спорихме въ коя категория скит

ници биха ни причислили. Туристъ·тъ ли 

с човtкъ, пжтуващъ съ автомобилъ? 

Планинаръ ли е оня, който прехвърля 

mrанинскитt масиви съ ав'I'омобилъ? 

Богданъ настояваше, че можемъ да бж

д::мъ причислени къмъ смиренитt тури

сти, които пжтуватъ съ удобства, както 

и къмъ едни своего рода планинари, за 

коит,о еж чужди героичнитt подвизи и 

рсмантизъмъ на пешеходцитt планинари. 

Не се съглзсихъ съ него. Пешеходцитt 

планинари - аргумен,тирахъ азъ - чув

ствуватъ твърдата скала подъ подметки-

1t на обущата си! Кжде е у тtхь оня 

върховенъ героиченъ нюхъ и онова епи

ческо изпитан;.~е на шофьора-планинаръ, 

кс:йто извива кормилото на колата въ 

първа скорость по наклонъ 400/о, безъ да 

с сигуренъ дали има достатъчно твърда 

шюскость предъ него? Какъвъ моментъ 

е оня, когато мекото колело, върху кое

то се опира единъ тонъ тежесть, срива 

камъчета на 26 см. разстояние отъ мод

рата бездънна пропасть, която кани осо-

5итt ни за единъ романтически полетъ! 

Дали не бtхъ го изпиталъ миналата го

дина при преминаването на Андитt ! 
Недоизбистрили още тоя сжщественъ 

въпрось, тръгваме отъ Буеносъ Айресъ 

На обtдъ. Скоро излизаме отъ грамад

ния и оживtнъ градъ и предъ насъ се 

л1 -сва лентата на равенъ и правъ, почти 

осемстотинъ КИJюметровъ асфалтовъ и 

бЕ·тоненъ пжть, който ще ни заведе до 

гр. Кордоба, разположенъ въ подножи~,·

то на планинитt подъ сжщото име. 

Пжтуването става все презъ пампаси

тъ. Бързината на колата не пада о·тъ 80 
KJiM. Съ по-малка отъ тази доста умъре

на скорость неможе да се пжтува по тоя 

Пmть, понеже ще станемъ смtшни. Ми

наватъ и ни заминаватъ автомобили, на

б.11ъскани съ деца и жени . . Сто, сто и 
десеть, па и повече километри въ часъ .. 

Следъ четири часово пжтуване стига

ме rp. Росарио, втория по голtмина 

rрадъ въ Аржентина, модерно устроенъ, 

повече отъ половинъ милионъ жители, 

гс,лtмо износно пристанище на зърнени 

храни. Движението ни се много затруд

нява отъ голъмия трафикъ. Когато изл~,

з~ ме отъ чертата на града, отдъхваме. 

C1cra пакъ гонимъ свободния пжть. 
Наскоро минаваме надъ rолъмъ мостъ 

върху р. Каркараня. Недалече, къмъ вли

ването и въ р. Парана, при откриването 

нэ. материка, завоевательтъ Кабото е ос

не валъ крепостьта Санкти Спиритусъ. 

Тя сега не сжществува. Санкти Спири

сутъ е тъсно свързана съ безумнитъ 

авантюристични подвизи на иберийскитt 

нашественици и пропитата съ дива стръвь 

отбрана на индийцИтъ „чанамбеrоуаесъ". 

Аржентинскиятъ поетъ Лабарденъ, въ 

прекрасната си драма „Сирипо", е обез-
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смъртилъ варварската любовь на индий

ския „касике" къмъ прекрасната Лусиа 

де Миранда, обстоятелство, което причи

нпва помитането на крепостьта отъ ко

варнитt индийски орди. Тъмнитt и тихи 

води на р. Ка,ркараня, които тамъ долу 

се влtкатъ бавно къмъ р. Парана, ни на

вtватъ спомени за описания на чутовни

тt авантюри на първитt. ,,конкистадо-

- ресъ". 
Надвечерь пристигаме въ хубавото 

градче Вижа Мария, кждето пренощува

ме На следния день продължаваме пж

туването за rp. Кордоба, отъ който ни 

дt.лятъ едва 200 километра. 

Влизането въ града става почти неза

белязано, понеже той е построенъ въ 

една котловина, обкржжена отъ низки 

хълмове. Не се открояватъ още високитt. 

върхове на близкитt. вече планини. Двес

тt. и шестдесеть хиляди души населяватъ 

rp. Кордоба. Отличава се по запазени 

останки отъ колониалната епоха, между 

тt.хъ величествената катедрална църква 

построе:-1а въ 1600 г., която е забележите

ленъ архитекту,ренъ паметникъ; тукъ е 

11 ьрвия университетъ въ Аржентина отъ 

преди 3 вt.ка; показватъ ни пос·тройки 

отъ времето на вицекралетt.. Въ града 

има и великолепни модерни постройки. 

Обаче, ние не сме тръгнали да разслеж

даме градове, нито сме пилигрими и за

това бързане да се измъкнемъ къмъ 

т1анинитt.. 

Започваме изкачванеrо. Живt.ещъ въ 

делтата на р. Ла Пла·та, веднага усt.щамъ 

сухия планински въздухъ, гърдитt се 

рr.зширяватъ дълбоко. Кордоба е пла

шшското л tтовище на републиката. По

край пжтищата, кацнали върху ридища 

или всрt.дъ кичести долини, се редятъ 

хубави вили, санаториумч, хоте,1и, живо

писни заселища. Вече сме на 650 м. ви

сочиш1 надъ морското равнище и задъ 

Е:динъ хълмъ fut.cвa предъ насъ гол·t:vю 

езеро, образувано отъ Рио Примера 

(Първата Ръка), заприщена отъ огром

ния бентъ Санъ Роке, койl'о може да за

държа надъ 700 милиона кубика вода. 
Продължаваме да се изкачваме. Ре

дятъ се високи зжбести хребети. Влизаме 

въ котловината Копина. Намираме се 
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предъ цен·тралния масивъ на планинлтt.. 

81: лt.во и дt.сно предъ насъ загражда 

безисходно пжтя ни огромна несвърш

ваема каменна стtна. Поглеждамъ въ

проситедно моя спжтникъ, който познава 

мt.стото. И сега? - запитвамъ озада

чснъ. Богданъ се подсмива и ми обясня

ва: сега ще видишъ - пжтя е изрt.занъ 

въ каменната преграда. Наистина, всрt.дъ 

лабиринтъ отъ гънки, проходи, окржже

ни отъ кждрави скали съ неочаквани 

форми, подъ с·tнката на сиви каменни 

исполини, 110 висящи мостове, проснати 

надъ странно тихи планински гърла, на

предваме по стръмния спираленъ пжть. 

П;v,туването е доста опасно, но все пакъ 

да,'!ечъ не ·така опасно, както при преми

наването на Андитt. При това, за да пре

кссимъ планинския масивъ, проходътъ 

Р.зкачва само 2200 м височина, докато въ 
.~ндитt. на пжть за Чили, трt.бва да се 

стигне надъ 4000 метра. 
Надвечерь надвиваме първия камененъ 

дt .. JJъ и стигаме столова·та равнина наре

чена Пампа де Ачала, кждето е най-низ

кия проходъ на планинската снага. Въ 

дt.сно остава билото на масива Серро де 

лосъ Гиrантесъ вt.ковни каменни 

свинксов~, загадъчни като леrендарнитt. 

индийци калчаки, жители на ·тt.зи плани

ни. Въ дt.во личатъ най-високитt. вър

хове на планинската верига, срt.дъ които 

се очертава, озаренъ отъ вечерното син

ние, забилъ строго чело въ небесната 

ширь, ведичествения Чампаки, вдадtтеля 

на висинитt. (2880 м.). 

Пренощуваме въ уютния хотелъ „Кон

дсръ", скритъ въ скалиститt пазви на 

т,анината. Чувствува се височината, а и 

температурата, която долу бt почти не

поносима, ·тукъ изведнажъ пада; даже е 

студено. 

Рано сутриньта преминаваме десетки 

кидометри високи незалt.сени плата, по

крити съ хубава зелена трtвица и изпъ

стрени съ внушителни каменни блокове. 

С.:дедъ два часа бързо пжтуване сме над

вили гръбнака на централния масивъ и 

предъ насъ се открива омайна огромна 

дслина, простираща се отъ северъ на 

югъ. На пръвъ планъ се вижда живопис

ното селище Мин:> Клаверо, което стои 



на 1300 метра по-низко. На северозападъ 
се прозира високата долина Гуасапампа, 

на ссверъ - долината Копакабана, по

крита съ палми; даJiечъ на западъ, меж

ду обли плешиви хълмове, проблъсва на 

слънчевитъ Шr'iЧИ ръката Панаолма. 

Пжтьтъ с.лиза главоломно между чер

веникави фантастично ерозирани слюдес

ти скали. Следъ единъ часъ стигаме сел

цето Мина Клаверо и пордължаваме пра

во на югъ. Редятъ се хубави лътовища: 

Ноно, Брочеро, Ласъ Рабонасъ, Санъ 

Хавиеръ, Яканто, потънали въ китни гра

дини, морни подъ палящото слънце. Се

га, право на лъво отъ насъ, се открива 

съ цълата си величественость силуета на 

Чампаки, забулванъ отъ време на време 

в-,, руното на алабастрови облаци, съ не

знайни форми, наумяващи нъкакви допо

н,nни влъчуги-чудовища, които разди

ратъ туловищата си въ заострен_итъ чу

кари на исполинския гигантъ. Планин

ската верига се простира далече въ лъво 

съ името Комечинг,онесъ и наподобява 

нашата Рила, гледана отъ Верила пла

нина. Областьта е вече твърде суха и се 

:<абелъзватъ само тукъ-тамъ лозя и гра

дини, покрити съ прахъ. 

Времето напдедва. Приближаваме гра

ницата на провинцията Санъ Луисъ. 

Околноститъ ставатъ все по-пустинни. 

Даш~че въ лъво започватъ да се губятъ 

последнитъ възвишения Комечингонесъ. 

Gзираме се напраздно да съзремъ плани

нитъ Санъ Луисъ, които тръбна да ос

таватъ предъ насъ или малко въ д·всtiо. 

Горещината става все по-нетърпима. Поч

вата е жълта и напукана, пустинна. Лег-

11ата на ручеитъ еж съвършенно сухи. 

Тази область е позната по ма,лкото вале

жи, обаче, тази година е изложена на из

ключителна напасть: цъли деветь месеци 
не е паднала капка дъждъ . Поло,жен:ието 

на земледълцитъ и скотовъдцитъ тукъ е 

отчаяно. Следъ единъ часъ ПlfiTЬ и вече 

хсризонта отвредъ е помъгленъ отъ ог

рс мни вихрушки и облаци прахъ, · които 
засипватъ и опустошаватъ немилос·тиво 

пслетата. 

Движимъ се по широкъ, не много ра

вснъ пжть, покритъ съ педя прахъ и пъ

о. къ. Лицата и дрехитъ ни еж почернъ-

ли. Отвредъ около насъ не виждаме 

повече отъ 200-300 метра. Слънчевитъ 

лжчи па.дя·тъ и горещиятъ вътъръ бруJJи 

,1ицата ни. Намъста пжтьтъ е препреченъ 

съ движещи се дюни; тукъ въ·търътъ свири 

тревожно, свиръпо. Отдавна не сме ви

дъли жива душа по безкрайннтъ, поси

въли отъ пепель, печални поля. Съвър

шенно изсъхналитъ посъви едва се поз

наватъ. Начесто се виждатъ мумифиц·1-
рани трупове на добитъкъ, измрълъ отъ 

гладъ и жажда .. . Изпитва се силно нер
вно напрежение, устнитъ ни еж засъх

нали и сърдцата пропити съ незнайна 

rоресть. 

По едно време атмосферата се поиз

бистря и предъ насъ прозиратъ първитt 

възвишения на планинската верига Санъ 

Луисъ. Съвършенно равно, полето свър

шва изведнажъ въ подножието на висо

ки скалисти масиви съ странни симетрич
нн форми на осамотени бдителни стража. 

По-нататъкъ, sадъ тъзи масиви се нади

гатъ отъ хоризонта други възвишения, 

които, съразмърно съ движение·то ни, 

с·~ закачватъ, откачватъ помежду си и 

се впиватъ все по-смъло въ висинитв. 

Областьта на голъмитъ прахове остава 

въ лъво, докато ние потегляме решител

но къмъ планинитъ. 

Навлизаме -въ нъкакви си сухи дере

та, пжтьтъ започва да се извишава, по

СJ,е минаваме презъ едно запустъло сели

ще, за да продължимъ дълго време по 

t.rщo високо каменисто плато. 

Късно е и увеличаваме бързината тто 

добре познати вече пжтища. Дълятъ ни 

още сто и петдесеть километри отъ 

Санъ Луисъ, когато започва да пада 

нощния здрачъ. Сжщевременно насреща 

хс.ризонта започва да се раздира отъ 

внушителни св·tткавици. Черни, навжсе

ни облаци наближаватъ заплашително. 

Обладава ни радость и безпокойствие. 

Радость, защото може би ще вали и съ 

тсва ще се об.1екчатъ страшнитъ изпита

ния, на които е подложено мъстното на

селе~ше; безпокойство, защото може да 

'бждемъ принудени да нощуваме на от

крито. Нощниятъ мракъ се сгжстява; 

търсимъ пжтя съ прожекторитъ, които 

очертаватъ неочаквано ясно въ далеч11-
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ната потайни диорами. Чуватъ се вече 

чести rьрмотевици, отекващи звънко и 

мощно въ скалиститt гърла, въ които 

се движимъ. Правимъ всичко възможно 

да увеличимъ бързината, обаче, трtбва 

да бждемъ внимателни . Атмосферата е 

ю;тtгнала въ тревожно очакване предъ 

силна буря. Първитt тежки капки уд

рятъ съ тежесть на олово върху жадна

тr, за BJ1ara земя. Следъ това настжпва 

кратко злокобно затишие. 

Преминаваме въ стрtмителенъ бtгъ 

последния хълмъ и предъ очитt ни, 

всрtдъ силната вихрушка, която вече ни 

настига и се разразява навредъ, започ

ватъ да мъждукатъ свtтлинитt на гра11,ъ 

Санъ Луисъ. Мигновено догонваме пър

витt к.~щи по посока на ж. п. линия 

на „пасифико", на западъ . Изведнажъ 

руква пороенъ дъждъ, който плющи 

стръвно . Вtтърътъ усилва и почти ни 

помита. Сега сме вече въ центъра на 

циклона: страшенъ и величественъ хаосъ 

(•ТЪ развързани космични стихии. 

Шосето предъ насъ, обаче, е добро 

и продължаваме да бtгаме съ помощыа 

на силнитt прожектори, които успtватъ 

да освtтятъ едва на десетина метри 

предъ насъ. Забелtзваме, че минаваме 

лрезъ асфалтова авенида на малкия 

rрадъ и насочваме къмъ страхотната 

дупка на солнитt залежи Бебедеро, от

стоящи вече на около 30 километра и 

кжде'То трtбва да стигнемъ тая нощь. 

Не сме изминали нито десеть километри, 

дъждътъ спира като по чудо и пжтува

ме вече по пжть покритъ съ прахъ . . . 
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Тука пакъ не е вал1,ло - забелязвз 

Богданъ. Не напраздио поиtкога 

трtбва да чакаме съ години що-годt ва 

лежъ, за да можемъ да съберемъ вода 

поне за пиене . 
Всрtдъ нощь пристигаме въ селищ~:

то на солницитt. Следъ ободрнтелна ба

ня, лtгамъ въ уютния креватъ. Предъ 

затвореиитt ми очи се редятъ пустинни

ю:ртини на Санъ Луисъ, които залича

ватъ хубавитt спомени за кичеститt до

лини, скрити въ пазвитt на планииитъ 

въ Кордоба .. . 
Уморенъ съмъ, но не мога да спя. 

Ставамъ и се спирамъ предъ отворения 

широкъ прозорецъ. Вtтърътъ е утих

налъ и всичко наоколо е необикновено 

тl'хо и пропито съ необяснимия чарь на 

пустинята. На ярката лунна свtтлииа ид

ваща отъ северъ, се очертава порази

телно ясно огромната вълшебна бtла 

плащеница на засъхналото солно езеро. 

Горе, надъ него, се открояватъ сребърно ·· 

блtдитt контури на тъмни буреносни 

облаци, които настжпвать заплашително 

01ъ югозападъ. Съвсемъ неочаквано тt ' 
се стъписватъ точно надъ солниц;1тв и 

изведнажъ, така неочаквано, .раздиратъ 

нtдрата си, раздtлятъ се на две маси и 

минава·тъ отъ дветt страни на прокле

rата сtкашъ долина, безъ да излtятъ 

капка дъждъ върху нея . . . 
На следния день, следъ удобно 11 ча

сово пжтуване съ трена презъ пампаси

тt, изминавамъ обратно 850 километро

вото разстояние, което ме дtли отъ С'то

лицата. 



Новъ животъ сн. Н. Ив. Божиновъ 



Отново no върховет-t. 
сн. Н. Ив Божинов-.. 

Рибното езеро 

сн. /\\. Кръшю1кь 



Гнt.ВLТЪ на морс:10 снимка .f\лфа 1• 

Родното море 
отъ К. Траяновъ 

Пребродихъ на длъжъ и на ширъ на

шата родина и нито единъ "расивъ юl'iть 

не остана чуждъ за менъ. Родихъ се и 

порастнахъ въ Балкана. Той ми вдъхна 

стремежъ къмъ внсинитt и отгледа nь 

м,~не любовь !<ъмъ красотата. Край Дуна

ва живtхъ въ разцвtта на младостьта ;::н. 

Тамъ азь още повече обикнахъ прир1J

дата и туризма. Най-сетне дойдохъ при 

морето. Морето стана моя ,I?l'iдъръ учи

тель. Морето ме научи да се боря. 

Скиталъ съмъ не веднъжъ по неr,1. 

Наблюдавалъ съмъ го не презъ едно вре

ые - винаги гледката му е поразява,1а 

мисъльта ми, пленявала погледа. Сутринь, 

когато слънцето като оrромн.) златно 

кълбо изплава изъ приказнитt му гл?i'iби

ыи, или вечерь, щомъ луната изгрве и 

<;n·!;тлитъ звезди се заоглеждатъ въ ср~

е'ърното му огледало - неrовия·тъ живъ 

пс·йзажъ всtкога е оставалъ неотразими 

впечатления вь моята душа и е възбу,к

далъ въ сърдцето ми копнежъ да литна 

съ полета на волнитt чайки надъ необят

ната мо_рска ширъ. 

Отъ носъ Калиакра, К?l'iдето стада тю

J,ени правятъ своитъ сJ1ънчеви бани меж

ду скалнтt, въ които вълнитъ еж изкопа

ли дълбоки подмоли, до носъ Емине, Km· 
дето стариятъ легендаренъ Балканъ, ка

то триглавъ змей е устремилъ погледъ 

н<1 изтокъ; и отъ тамъ до Царската рt.

ка, която носи nриветъ отъ деnствениг!; 

усои на страшната Странджа, обходилъ 

съмъ морето по . цtлото му крайбр·l;жие, 

съ любители или моряци, въ буря и при 

хубаво време. 

Въnр·!;ки това, не мога да твърдя, че 

r11 познавамъ напълно, нито си въобразн
вамъ, че бихъ моrълъ да го опиша . . За
щото никой до сега 1:1е е описалъ морето 

само за себе си. Келерманъ го рисува 

ведно съ бръrа. Джекъ Лондонъ -::. чъ 
живота на моряка въ кораба. Пиеръ ЛРг 

ти - съ сmдбата на рибаря, който ранр 

и.~и късно ще нахрани рибитъ, съ кои_r9 

ц·!:;лъ животъ се храни. Оскаръ Уайлдъ .:-г 

съ спомена по жертвитt, що взема и ·най

С('ТНе Жулъ-Вернъ - съ, силата 11-а 1;1,.Q~ 

вt.шкия духъ въ своето безсилие да.,хр 
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опознае и победи всецt.ло. 

Когато го съзерцавамъ отъ бpt.ra, нt.

шu притиска душата ми. И тукъ, какт<J 

отъ нt.кой връхъ, крNirозорътъ се огра· 

ничава отъ хоризонта. Но въ планина·та 

той е по-радостенъ, по-свt.тълъ и човt.къ 

с·~ чувс rвува победитель, защото пог лс

дътъ му е устр,еменъ къмъ висинитt. и е 

по-близо до небето, а край морето е от

правенъ къмъ .тъмната бездна, забулена 

В1, вt.чната си тайна. Затова, при вида 113 

тоя нестихвщъ , безкрай, въ нашето съ

знание първо изпъква мисъльта за соб

ственото ни нищожество. 

Наистина, морето буди удивление, 

очудване въ НJасъ, ала въ СNiщото време 

то упражнява едно насилие върху ни. Въ 
буря на морето ' нашиятъ дУХЪ е настръх-
налъ, а съзнанието ни е потиснато и 

угнетено. Предъ неговия зловещъ видъ 

сърдцето е въ тревога и 'го C?i'iЩO се въ,,

нува неспокойно, както Ci'i'i неспокойни 

неrовитt води. И тогава морето, сякашъ 

почувствувало своята власть надъ насъ, 

започва да бtснt.е съ още по-rолt.ма 

ярость и стръвь. 

Съ своя ревъ, трt.съкъ и гръмъ, тt. 

ни навеждатъ на мисъльта за мощното, 

величавото, грандиозното въ природата. 

Въ такива моменти морето оживt.ва 

предъ очитt. ю~ като нt.кое огромно, ис

П<'линско чудовище, което се бори, би~ 

с~ само съ себе си и съ крайбрt.ж,штt. 

скали, а бурята ликува въ вихренъ танцъ, 

пt.ейки злокобната си п~сень ~ли ридае 
отъ необикновена, нечувана болка. Въ 

миrъ кипналата морска ширь се прев,р ь

ца въ хаосъ отъ водни планини и доли

l!И, надъ които витае призракя на зълъ 

демонъ. 

Тихо ли е, обаче, морето приличз на 

таинствена завеса, покриваща н2знайнот•J, 

далечното, предъ което смирено навеж

д:,ме глава. Защото то крие художество

тс, си въ своитt. води и погледътъ тр·вб

в,1 да се стреми надолу, за да го намt.,нr. 

Но напраздно той ще блуждае, тъй 1{3 го 

това художество е навсt.кi'i'iде и никжде и 

все пакъ то се чувствува при всt.ки ударъ 

на сърдцето. Кроткитt. води на спокой1ы

то море унасятъ съ своята едва долови~а 

п1;сень. Подъ давлението на тtхната му

зика, дУшата се опива въ монотонния ю,1ъ 
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риrъмъ. И тогава, човiн<ъ .се rtриобща·н1 
къмъ него и му става близъкъ по душа, 

а то - сякашъ почувствувало тая бли

зссть, - започва да нашепва сподав21ю, 

скрито непонятни слова. 

Спокойното море изглежда безпрец·в:1-

но като небето. И както небето ни „е 

Вl'Жда непостижимо, защото е далеч110, 

тъй и морето го чувствуваме властно и 

непобедимо, защото ни е непознато и 

чуждо. Въ сNiщность неrовиятъ животъ 

не е чуждъ на собствения ни животъ. 

Напротивъ, той е близъкъ и родственъ 

на нашето сi'i'iществувание, защото въ не

го има н·вщо, което живt.е у човt.ка. То

ва е вt.чното движение, непрестанна га 

борба! И защото кръвьта ни има състава 

на неговата вода, а бурната му нес,:ю

ю йна Cli'iдбa е СNiдбата на човt.ка. 

Нима човt.къ не е CNiЩO така осNiденъ 

да разбива вt.рата и надеждитt. си въ 

твърдата скала на разочарованието, кзк

то се разбиватъ вълнитt. му въ брt.га? Не 

буди ли плача на морето чувство за соб

ственитt ни страдания и гнетъ? Да, море

то живt.е свой собственъ животъ, който 

по СNiдба е сходенъ съ тоя на човt.ка, съ 

тая разлика, че неговиятъ животъ е вt. · 
чt•нъ, безсмъртенъ, а човt.шкиятъ - вре

мененъ, преходенъ. Все пакъ то не е сим

волъ на радость и сбi'i'iднати желания. Въ 

него преобладаватъ буритt. и тайнстве

ностьта, потънали въ непрогледенъ 

мракъ. 

Ето защо, ние твърде малко познава

ме морето, тъй както малко познаваме 

сами себе си. Свикналитt., обаче, да об

щуватъ съ него виждатъ въ проявитt. му 

своята участь. И когато е кипнало презъ 

време на буря и кога·то спи уморено своя 

кратъкъ кошмаренъ сънъ, тt. търсятъ въ 

СNiдбата му частица отъ себе си. Затова 

морето се разтила предъ насъ не като 

нt,що мъртво, заспало, а като размирно 

царство на змеювитt. и на сиренитt., за

творени въ селенията на Посейдонъ, сед

ш:лъ на своя тронъ, украсенъ съ водо

расли и корали. 

Отъ всички природни картини, море

то влияе най-силно върху нашата психи

ка Преди всичко то предразполага къмъ 

размисъл~, и философски съзерцания, 

присNiщи повечето на сантименталнитt 



натури, умор~ни оtъ живота, а влюбени

тt въ него ги дразни и измжчва, за да ги 

направи борци въ живота и да ги спас;,1 

отъ незабелязаното сжществувание на зе

мята. Обаче, силниятъ човtкъ на новот:J 

време, който завладt. морето и въздуха 

и стана господарь на свt.та, всt.ки ден.:, 

мt.ри силитt. си съ него. 

И точно затова, когато напоследъкъ 

у насъ се заговори за планинарството съ 

огледъ да се тласне идеологията на ту

ристическото движение изключително въ 

тая посока, не трt.бва да се забравя като 

обсктъ на туризъмъ нито равнината, нито 

М()рето. Нt.що повече - нашъ дългъ е 

да обърнемъ особено внимание къмъ 

родното море, защото то заСJ1ужава топа 

и още защото до голt.ма степень отъ не

го зависи бi'i'iдещето на нова туристиче

ска България. 

Че това е така, не Ci'i'i нуждни док,1-

зателства. Достатъчно е само да си пр:1-

помнимъ, че хлt.бородната равнина кр.1й 

Созополъ 

,,тнхц, б-вли Дунавъ", създаде Ю. Т. С., 
а край родното море отъ появата на ту

ри~:ъма у насъ, с,r;щ~ствуватъ туристи 1~

ски дружества, ~оито въ нищо не ,:,r; 

останали назадъ отъ ония при ПJiанини

т ·t и т·в култивиратъ еднакво, както лю-

бс· вь 1съмъ план~,,:ната, тъй и любо3ь къ.11ъ 

морето и равнината. 

Съ своя битъ и идилична красота, рав

ни11ата мами влюбения въ природата, а 

~юрето съ своето мощно дихание и при· 

казенъ ч::~ръ завладява стихю1но, властно 

душата и сърдцето му. Даже морето на· 

равно съ планината вълнува човt.шкия 

духъ въ стремежа му къмъ висиниrt. и 

с1шит-h простори, Ki'i'iдeтo небето се цt.

лува съ земята или съ морето. Затова о

мо оня,_ който е изгубилъ способ11ость ra 
да вижда красотата, да чува съзвучието 

на тоновстt и да се опиnняпз отъ хармо

ютта въ св·вта - само той не би поже

лалъ да види и опознае родното море. 

рисунка Б. Деневъ 
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Рила акварелъ Йорд. Гешевъ 

Изкуството за планината 
Въ София, презъ наст11'iпилата пр.J· 

лtть и въ края на зимата, бtха уредени 

ЕЪКОЛКО ИЗJIОЖбИ ОТЪ ХУДОЖНИЦИ, ПОСВС· 

ТИJIИ своето творчество на планината и 

природата. 

Подведе кракъ стариятъ приятеJiь на 

планината Павелъ ФранцаJiийски, кой го 

Н<'уморно продължава да поглъща и 

в1: зпроизвежда свежитt багри на бъ,1· 

гарскит·ь планини. 

. Тозн П11'iТЬ той ни донесе нtщо и отъ 

(Jiовения. И именно тамъ - К1\'iдето r1e· 
ш.викналото на чужди планини око - е 

било поставено предъ нови задачи, се 

вижда семплото, но истинско отношение 

нu художника къмъ ПJiанината, което 

псзвоJiява неговитt творби да б11'iдатъ 

в·l;рни възпроизвеждания на планинската 

красота. 

Втората изJiожба бt на художника 

йорданъ Гешевъ - и той вече доста

т1.. чно известснъ на читателитt ни. За 

него би могло да се пише много, но 

това повече ще усJiожни преценката, от· 
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KC'.'IKOTO да я добJIИЖИ до читатеJIЯ. Ге• 

шевъ намtста достига до наистина вис· 

ши прозрения въ живота на ПJiанината 

и е необходимо неговото художество да 

узрtе и се спре на опредtленъ с·тилъ, 

з:~ да имаме въ неговото лице единъ го· 

л·Ьмъ художникъ, който майсторски ще 

ни пренася само съ нtколко драсваная 

на своята четка въ дивния свtтъ на пла· 
вината и то въ неговата цtлость . 

Единъ другъ самоковски художникъ 

--възкръсва ли старата самоковска шко· 

Jia, що .ш? - Слави Теневъ С11'iЩО изне· 

нада съ едно завършено и богато твор

чество. И на него планината е нашепна· 

Jia много откровения. Дано той не и ос· 

тане чужденецъ, а се втурне въ нейнитt 

дебри, за да ни донесе много по-голt· 

ми художествени съкровища. 

Съ нtколко думи: планината излиза 

и въ нашето изкуство на преденъ планъ. 

Нека се надяваме, че този процесъ ще 

продължи, докато и у насъ се създаде 

истинското и велико планинско изкуство. 



Планинска пролiиь сн. Н, Ив. Божиновъ 



• 

Пролisтно слънце 
сн, М. Кръшнякъ 

Проп1'ть надъ 
Родопнт1' 

сн. Н. Ив. Божнновъ 



Самъ по билото на Пьотерей 
Отъ Рихардъ Хехтелъ, преведе Б. Недевъ 

Съ пребити отъ катерене пръсти, съ 

разкжсани обуща и изтжпени котки, лежа 

като „алпийски болникъ" предъ моята 

палатка въ подножието на Монъ-Бланъ 

при Антревъ, поглеждамъ отъ време на 
време нагоре къмъ него и си припомнямъ 

още единъ пжть събитията отъ послед

ния день. 

Три дни изминаха, откакто подъ едно 

потискащо горещо обt.дно слънце, на

вл'tзохъ самъ въ Валъ-Вени, безъ ни най-

. 111алъкъ планъ въ главата си, освенъ да 

победя Монарха презъ неговото мощно 

било - билото на Пьотерей. Безумство 

.~и бt.ше това пжтуване за самъ човt.къ, 

което дълго време въ цt.литi; Алпи се:: 

смt.таше за най-голt.мо? Не г,оворt.ше ли 

цt.лиятъ така нареченъ човi;wки разумъ 

противъ? Не! Азъ можехъ да посоча ед

но основание, което говорt.ше за успt.хъ. 

Следъ много седмици тежко пжтуване 

изъ западнитt. Алпи, азъ бt.хъ въ чу дее

н а форма и тр'tбваше да приема, че тех

ническитi; ми способности еж по силитt. 

ми. При това едно непоколебимо довt.рие 

въ самия себе си и великолепното отъ 

седмици постоянно време . . . Бt.ха ли 

т'tзи основания вt.рни или не, азъ трt.б

ваше да мина този пжть - така непрео

долимо ме мамt.ше той. 

Ужасната горещина и една тежка ра

ница предизвикаха въ менъ едно състоя

ние, което съвсемъ не можехъ да -означа 

като „състояние ' за Пьотерей". При -все 
това бt.хъ много сигурен,ъ, че горещина
та при неизбt.жния бивакъ и тежестьта 

на раницата при дългото пжтуван~ щt.ха 

да се намалятъ знiчително. (Пжtеводи
тельтъ за Монъ-Бланъ отъ Курцъ пише 

за три усилени дни ходъ и две лагеру

вания на открито). Въ 17.30 часа бt.хъ при 
хижа Гамба . . . Въ хижата бt.хъ всеоб
що съжаляванъ, поради моята голt.ма ра-

1,ица. Че сь нея искахъ да мина билото 

на Пьотерей, това запазихъ многомжд

рено за себе си. Макаръ, че се бt.хъ ог

раничилъ съ нt.ща, които ми бt.ха дей

ствително необходими за извършването на 

прехода, все пакъ се оказаха цt.лъ купъ: 

продукти за около четири дни, примусъ 

съ резервенъ бензинъ, бивачно съораже

ние, обуща за катерене, 25 м. дълго вж

же, нt.колко куки за скали и ледъ за въ 

случай на връщане и останалитi; дребо

лии. Какъ тр'tбваше да се катеря съ то

ва, за сега не ми бt.ше още ясно. 

Следъ кратко подкрепване напустнахъ 

хижа Гамба съ намt.рение, ако е възмож

но още днесъ да достигна Брешъ-Нордъ 

между Дамъ Англезъ и Егюй Бланшъ . 
Както ми казаха, целесъобразно б'tше да 

се изкача най-напредъ на Колъ де Лино

мината, тъй като въ този случай, би мог

.10 да се премине по най-кжсия пжть 

твърде лошия тази година ледникъ Фре

ней. 

Когато точно следъ два часа, премина

ти въ еднообразно тжпчене на фирна, по-

, дадохъ глава надъ прев,;:~ла и хвърлихъ 

първия погледъ върху непознатия свi;тъ 
оттатъкъ билото, азъ бt.хъ поразенъ. 

Почти отвесно подъ менъ ледникътъ Фре

ней, единъ хаосъ отъ паднали и надвис

нали ледени блокове, отъ пукнатини и 

чудовищни цепнатини. Отъ другата стра

ю• извънредно смt.литt. гранитни фuгури 

на Егюй Ноаръ, на Дамъ Англезъ и на 

Егюй Бланшъ - наистина най-мощната 

картина, ко~rто нt.коrа съмъ виждалъ. 

Мисъльта за по-нататъшния пжть не ми 

остави много време за очудване и въз

хищение. Преди всичко ледникътъ, това 

съвършенство на диво-сть и разкжса

НGсть, ми създаваше много грижи. Кол

ке,то пжти потърсвахъ съ очитt. си пжть 

презъ този лабиринтъ, , той винаги за

вършваше до нъкоя це~натина ИJJИ щю· 
пасть. Най-сетне се решихъ за една зона, 

кждето наскоро бt.ше станало падане на 

ледъ, чийто останки даваха най-голt.ма 

надежда за преминаване. Това, което 

следваше следъ ледника, не ми изглежда

ше много по-добро. Най-напредъ една 

широка зt.еща пукн1атина съ отвесенъ нt.

колко метра високъ горенъ ржбъ. Само 

далече въ лiшо, или сжщо така далече въ 
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дъсно отъ мъстото, кждето тръбваше да 

я пресъча, тя даваше една малка въз

можность за преминаването и. Коридо

рътъ, който се изкачваше отъ пукнати

ната къмъ Брешъ Нордъ, отъ мъс'!'ото 

кждето се намирахъ, изглеждаше почти 

отвесенъ. Наистина, измамата, която пре

дизвикваше всъка ледена стена гледана 

отгоре, ми бъше добре позната. При все 

това, обаче, имайки предъ тази гръшка, 

не можеше улеятъ въ никой случай да 

бжде равенъ. Единъ пжть чухъ за едно 
такова сравнение съ улея Палавичини. 

Макаръ, че времето напредваше, пре

карахъ цълъ четвърт~, часъ върху Колъ 

де Линомината. Водещиятъ надолу къмъ 

ледника коридоръ бъше едно приятно 

разочарование. Напълно чистъ отъ снъгъ 

- водачътъ пише за снъгъ и ледъ 

и въпръки стръмнината си, съ достатъчно 

стжпала, за 15 минути азъ го прехвър

лихъ. И .. . сега започна вече най-аван
тюристичната часть отъ цълото било Пьо

терей, слизането и качването по кули и 

стенички, стжпването съ затаенъ дъхъ 

по тъсни мостове падъ зъещи пукн~п1-

нн, блъ~кането насамъ нататъкъ между 

чудовищни безъ проходъ цепнатини. Ми

нахъ всичко почти безъ копки за пестене 

на времето; само въ нъкои случаи, ако 

безус.1ювно тръбваше, набързо изкопа

вахъ хватка или стжпка. Въ 21.15 часа 

бъхъ на другия бръгъ на ледника. 

Разгледахъ дори страничната пукна

тина, но като видъхъ, че нъма да мине 

безъ катерене по .леда, изгубихъ жела

ние за днесъ и решихъ да построя б,1-

вакъ. Естес·твеното, най-доброто би било, 

една пещера въ леда. Но докато щъхъ 

да я приготвя, нъмаше да имамъ вече 

нужда отъ нея. Азъ си изкопахъ само две 

дупки въ ледения склонъ - една по-мзл

ка за краката и една по-голъма за горна

та половина на тълото, въ които, полу

с.едящъ, полу-лежащъ, заехъ едно съв

с,•мъ удобно положение. Като постилка 

ми служеха вжже·то и обущата за кате

рене, краката сложихъ върху кутията за 

продукти, а за да не истине гърба ми, 

с,пужеше изпразднената раница. Следъ 

като се вмъкнахъ въ моитъ два бивачни 

човала - единиятъ отъ фанела, друrиятъ 
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отъ мозетикова батиста - почувствувахъ 

се за момента твърде добре и изпаднахъ 

скоро въ единъ видъ дремка, въ която се 

изредиха много картини родината, 

приятелитъ - така че, съвсемъ не се по

чувствувахъ подтиснатъ въ безкрайната 

самота и пустота на този най-изоставенrь 

кжть на високитъ планини. 

Къмъ 1 часа стана твърде хладно за 

-моитъ мечти. Съ голъмо усилие надъ са

мия себе си - навънъ бъ още по-сту

дено - азъ се измъкнахъ отъ моя човалъ 

и треперящъ и тракащъ съ зжби, опако

вахъ моитъ нъща. Съ джобното фенерче 

между зжбитъ, поехъ веднага за странич

ната пукнатина, която бъ по-лека, откол

кото изпrеждаше . 

При с,1едващето дълго пресичане къмъ 

коридора, внезапно ме удари камъкъ. 

Ревящи и съскащи се удряха снаряди отъ 

различенъ калибъръ около мене въ снъ

га, безъ да бжда, за щастие, нараненъ. 

Голъмата опастность за ударъ отъ ка

мъкъ до Брешъ, Нордъ е всеобщо позн:э.

та. Но въ този часъ на деня или по-добре 

ю1 нощь1а, съвсемъ не бъхъ разчиталъ 

на това. Когато до_стигнахъ следното за

щитено м·tсто подъ единъ надвесъ, из

по.,rзувахъ случая да си приготвя закус

ка. Нъколко залпа профучаха върху моя 

скаленъ покривъ, нъщо което не ме 

дразнъше повече и следъ това настжпи 

дълбока тишина около мене. 

Въ 3.15 часа навлъзохъ въ коридора, 

въ който имаше фирнъ съ чудесни каче

ства, прекжсванъ наръдко отъ малки про

странства ледъ. Не можеше да се каже, 

че стръмнината бъше малка, но никога 

такава, че макаръ и за моментъ да се по

чувствувамъ недобре. Напротивъ, създа

ваше ми действително удоволствие, безъ 

щ; правя атжпки, да се „катеря като ти

гъръ" и следъ 1 часъ и три четвърти, 

бъхъ, безъ да съмъ се спиралъ отъ за

дъхване, върху Брешъ Нордъ. Тамъ азъ, 

разбира се, разгледахъ закупената отъ 

Италианския алпийски клубъ бивуачна 

кутия - бъше първата, която виждахъ 

- разгледахъ я най-точно отъ вжтре и 

отъ вънъ, включително и малката тетрад

ка, като нераздълна часть н,~ този за-



слонъ. Малко хора идватъ тукъ горе и 

тtэи малко еж повечето нtмци. 

Не тр·вбваше много да прелистямъ и 

аэъ намtрихъ описанието н~а първоте> 

преминаване на цtлото било Пьотерей 

отъ моитt приятели Лудвигъ Шмаде

реръ, Адолфъ Гьотнеръ заедно съ Кр::>

батъ. Смъли Адолфъ! Сега твоето сърд

це на борецъ почива. Почивашъ сега в" 

u1,чш1я ледъ на планината, която бtше 

твоята най-висша цель, много рано пад-

1:алъ эа твоята идея - за нашата идея.*) 

Кога·то първитt лжчи на изгрtващото 

же". Следъ това съ право се запитахъ, 

за какво именно се измжчихъ съ него. 

Следъ като размекнатиятъ фирнъ на

прав1;1 да ми дотегне снtжната гугла н11 

върха, вь 11.40 часа с·тжпихъ на най-ви

сокия ржбъ на Егюий Бланшъ. Безъ спи

ране веднага се обърнахъ къмъ острото, 

съ снtжни надвеси било, водещо къмъ 

сев. западния зжбъ на върха. Въпрtки 

голtмото внимание, съ което премина

вахъ, бидейки самъ, азъ се радвахъ, че 

мога отново да имамъ скала подъ моитъ 

крака. Азъ тр-1:,бва - казано снизходи-

слънце заиграха около менъ, азъ се при- телно - много очудено да съмъ гле-

готвихъ за прехода, съ който започ9а 

пжтьтъ Пройсъ къмъ Егюй Бланшъ. 

Следъ единъ кжсъ куминъ, още единъ 

nжть едно пресичане по тtсни ивици и 

ребра, до като най-после очакванитъ по

леки скали водятъ надъсно къмъ висо

чината на билото. Азъ се очудвахъ, какъ 

този невъроят,ю привличащъ пжть пре::>

д,оляваше по най-елегантенъ начинъ го

лt.мото възкачване къмъ Брешъ Нордъ. 

Съ достигането на билото отъ кате

рачно техническа гледна точка най-ху

бавата часть отъ било'!'о Пьотерей за

uършва. Планината, като че ли има же

ланието да премине нагоре въ единъ си

П(ай, би казалъ моятъ приятель Петеръ, 

ако бъше тукъ. Дълго време се блъска 

човъкъ по безинтересната сев. източна 

страна и достига главното било едвамъ 

сJ1едъ Поантъ Гулиермина - една мощt1а 

4000 м. висока скална кула. Тукъ азъ на
м·врихъ освенъ единъ хлъбъ и една очу

кана манерка, още едно хубаво безупръч

но вжже. Вtроятно отъ нtкоя група, коя

то сжщо така е имала „сръдно тежки 

раници" и резервно вжже. Следъ малко 

nжжето овисна гиздаво върху раницата 

ми, въпр·вки неговата тежина. Когато зъ 

течение на следующия половинъ часъ 

вJ1аченето ми ставаше все по-трудно и 

краката ми по-уморени, въ менъ се из

върши едно пълно промънение на въз
rледитъ въ това отношение и азъ про

клинайки захвърлихъ това „селско вж-

*) А. Гьотнеръ загина подъ Нанга
Пйрбатъ. Б. р. 

далъ, когато видtхъ възлаза оттатъкъ 

Колъ де Пьотерей. За било въ долната 

часть и дума не може да става. Вмъсто 

това една широка, покрита съ снъrъ и 

J1едъ скална стена, по която на кжси ин

тервали съскаха надолу лавини и камъ

J-JИ. Като дъсна граница се показваше 

с•тъ Кола единъ тжпъ, извънредно стръ

менъ ржбъ, койтJ окиченъ съ ледени 

висулки, не даваше и да се мисли за пре

минаване. Едвамъ малко по-нагоре, той 

се промtняше въ единъ видъ било, кое

то, въ сравнение съ стената, и~rлеждаше 

да не дава никакво преимущество, като 

оставимъ на страни това, че въ момента 

бъше недостжпно. Така азъ седяхъ ::ъ 

моитъ захвърлени на страни теории и из

числения върху Еrюий Бланшъ и бъхъ 

до известна степень безпомощенъ. 

Да вървя по-на·татъкъ презъ следва

щитъ часове бt.ше единъ опитъ изпъл

ненъ съ много изгледи за самоубийство. 

А да чакамъ, докато застрашената ст2на 

падне въ сънка и се успокои, значеше 

напълно сигурно втори бивакъ. Макаръ, 

че времето изглеждаше да остане по

стоянно, мисъльта за това, ми бъше 

твърде неприятна, започнахъ да мисля, 

дали не би могло да се премахне това. 

Въ, 17 ч. опасностьта о·тъ камъни и щf

вини привидно бъ минала . Стъмни се въ 

2j часа. Разликата въ височината до вър

ха достигаше 800 м. - това се понася

ше, ако не ми се изпръчиха нъкакви се

риозни мжчнотии и всичко друго би би

ло въ редъ. Така утъшенъ, пристжпихъ 

къмъ приготовлението на изобилно ме

ню. Добре бъше, че мо11тt литературни 
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занимания преди прехода не 61,ха много 

дълбоки. Иначе ще трi,бваше да прочета, 

че тръбва да се пресмi,тнатъ до Колъ 

де Пьотерей два часа и отъ тамъ до 

върха още деветь часа! (И ·тукъ, може 

би, съвсемъ безъ нужда, да правя бивакъ 

втори п,v.ть). 

редъ - азъ трt,бваше често дз смвня

вамъ техниката. Ту удряхъ съ куката, ту 

драска.хъ съ коткип, за да задър:ка 

стli'iпката си и следъ това отново тръг

вахъ съ изкривени глезени. Съ една ду· 

ма нi,що, кuе·то изтощи моята морал'lа 

съпротивителна сила повече отъ т-влес-

Точно въ 16 часа започнахъ съ слиза- ната. 

Hl'TO къмъ Колъ де Пьотерей. Много Bli'i· Съвършеюю пребитъ при настжпвз-
жени примки показваха, че тукъ въ по

вечето случаи се спускатъ съ Bli'iЖe. Азъ 

намирахъ скалитi, лесни за катерене и се 

отказахъ о·тъ това. Съ моето Bli'iжe и 

безъ това не бихъ отишелъ далече. Мно

го, твърде много Мli'iчнотии ми създзде 

долната стена отъ ледъ. Стръмнина, коя

то изискваше внимание, при това ледъ·тъ 

пuкритъ съ единъ пластъ мокъръ, ситенъ 

фирнъ. На всi,ки 15 до 20 минути си из
кош1вахъ по една стli'iпка, за да си отпо

чинатъ болящитt, ме глезени и желаехъ 

много искрено да бli'iдa вече долу. На

край още единъ скокъ презъ странична

т,1 пукнатина - и азъ стояхъ върху поч

Т•i наведеното фирново седло на Кола. 

Макаръ, че сега вс-вка минута 61,ше CKli'i· 
па, не можехъ да се откажа да направя 

нi,колко снимки - така приказно кpacft· 

ви стояха отсреща Грандъ Жорасъ. 

Малко оставаше, за да се сложи край 

на Пli'iтуването поради последната про

пасть. Както всички пропасти тази годи· 

на. така и тази се бt,ше развиJ1а до една 

всдичина, която бъше прегол-вма за нея. 

C'l· много смъсени чувства се довърихъ 

на съмнителния мостъ. Безъ да свалямъ 

коткип, започнахъ следъ това изкачва· 

нето на нетруднитt, скали и 61,хъ следъ 

2 часа и 15 м. - смi,тано отъ Колъ - въ 

началот,о на фирново·то било, което пред

ставлява последната часть отъ пli'iтя. 

Ако вi,рвахъ, че скоро щъхъ да б<Vi· 

да на върха, това 61,ше, защото бi,хъ 

жертва на една измама, която въ Запад

нитъ Алпи е заблуждавала вече мно,о 

,други. Билото се губt,ше пос·тепенно въ 

стръмна, много изложена фирно-ледена 

стена - върхътъ изглеждаше Cli'iЩO така 

отдалеченъ както и преди. Споредъ то

ва, дали 61,ше снФгъ или ледъ - имаше 

надуханъ снъгъ, твърдъ фирнъ, покритъ 

съ снi,гъ или чистъ ледъ въ най-пъстъръ 
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щата тъмнина се хвърлихъ, недалечъ отъ 

върха, върху показващатс1 се отъ леда 

скала. Болкитt,, отъ които моип отдав

на безчувствени крака се размекваха, ме 

тласкаха отново по-нататъкъ . Още нi,

колко скали, които можеха да се кате

-ря·тъ въ тъмното - и следъ това над

висналата прi,спа. За щастие, тя бt, точно 

т~,мъ, Kli'iдeтo ме водi,ха скалип, прео

долима, безъ много трудности. Съ една 

известна тържественость, извадихъ джеб

ната лампа отъ раницата, направихъ си 

още нi,колко копки за краката и се за

люляхъ най-после на дълбоко забития 

пикелъ върху почти равното ьръхно пла

то на Монъ Бланъ де Курмайоръ. 

Бъше 21.50 часа . Въпръки безоблачно

то звездно небе, заудря ме леденъ бу-

рЕ·нъ въ·търъ, непозволяващъ ми 

ва почивка. Билото на Пьотерей 

мс, е, но съ това борбата още не 

никак

б'l,ше 

б'вше 

св1:.ршена! Имаше, както вече и за дРУ· 

ги, които Cli'i стояли тукъ горе въ про

чутитt, бури на Монъ Бланъ, само една 

възможнюсть: хижата Вало. Очаюзана·та 

сJ1еда къмъ Монъ Бланъ не се виждаше. 

Въ желаниет·о си да остана колкото е 

възможно по-близо до билото, опитахъ 

въ началото да намi,ря Пli'iть по пира

мидката, съ която е забученъ той, поз

нахъ, обаче, че по този начинrь никакви 

СОО м. въ дад·~нитt, 30 минут~ не можехъ 
да измина, и малко по-долу открихъ ис

тинския Пli'iTЬ . По този Пli'iть тогава често 

спирахъ и запъхтянъ достигнах·ь въ 22.30 
ч:;са широкия фирновъ куполъ на Мо

нарха. 

Бурята още повече се усили и 'l'рtб

ваше да направя отчаяни усилия, за да 

обърна платнената частъ и погледна вър

ху картата и да наглася високомера. Съ 

rюмощьта на първата намi,рихъ едн" 



много отжпкана следа, l{ОЯ1 о непремен_-ю 

-~:рi,бваше да води къмъ хижа Вало 

Сега имаше още една ошiстность: да 

н1.: мина въ тъмнината покрай нея. Въ

прi,ки подплатениn ржкавици, въ кжсо 

време, ржката която нос1,ше лампата, 

стана безчувствена. Отъ време на време 

пu единъ поrледъ върху извадения ви

сокомеръ: 4600 - 4400 - хижата тр'l,б

ваше да бжде съвсемъ наблизо. Очит1, се 

помжчиха да прободятъ мрака - тамъ -
скала? При приближаването тя пр:tе 

формата на една хижа - тя 61,ше! 

Половинrь часъ преди полунощь, 36 
часа следъ м,оето тръгване отъ Курмей

оръ, сложихъ кракъ върху нейния праrъ. 

Най-rод1,мата и ·тежка борба, която 

б1,хъ водилъ съ една планина, бt спе

чс:лена. 

Къмъ планината 

Въ незнайностьта протсудила, 
и студъ, и ледъ, и мразъ, 
въ смъртьта животъ разбудила 
усмихвай се надъ насъ ! 

Обливай ти душитп, ни 
съ безбрп,жна свп,тлина, 
тъи дълго запотситени 
срп,дъ Н.7ЩЬ и тъмнина! 

Деньтъ ни день всевп,ченъ е, 
безъ бури и мъгли -
единъ на другъ обречени, 
тсой насъ ще раздrьли ? 

Вървимъ, и любовьта ни е 
далетсо надъ св,ьта, 
безтсраенъ п;к.ть - сияние 
тсъмъ МU/;'Ь и тсрасота. 

Иванъ Рилски 
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Погледи назадъ и напредъ 
Отъ Хенри Хокъ 

Презъ м. мартъ н. r. именитлятъ 
алпийски писатель и · пионеръ на 
скиьорството, Хенри Хокъ, навърши 
60 години. По този случай, ав_торътъ 
на Мно1.1обройни трудове издаде по
следната си книга „Мислящиятъ стран
никъ", а всички алпийски списания 
посветиха на юбиляра статии, изпъл
нени съ признания съ неговото дtло 
ка'J\о планинарь и писатель. Какъ це
нятъ този голt,мъ поетъ въ чужб,ша, 
личи отъ думитt, които стоятъ въ на
чалото на статията въ „Алгемайне 
Бергщайгеръ Цайтунгъ": ,,Ако живо
та на единъ човt.къ може да бжде 
измtрва,нъ споредъ стремежа, който 
носи въ себе си, и споредъ дtлата, 
които е извършилъ, ·то въ лицето на 

Х. Хокъ ние имаме не само чудно пое

тичния, но и най-съвършенния образъ 
който съ чудесата на езика ни позво

.71ява да познаемъ красотитt на при
родата". 

Следващата статия е извадка имен·
но отъ последна·та му книга „Мисля
щиятъ странникъ". 

За да разбера, какво бtха за мене 

планинитt и какво сж още и днесъ, 1:ръб
ва да се върна назадъ въ широкия кржrъ 

на цt.лия ми животъ. 

Той бtше пъстъръ и богатъ. Той ме 
води презъ мН1оrо пжтища съ много хора 

въ много страни. И когато днесъ говоря 

за никога ненаситното ми въодушевленне 

3а планинитt, трtбва да кажа ясно, че 

любовьта ми къмъ тtхъ не бt. отъ лип

са на други обекти. 

Опиянението отъ изкуството и отъ об
щественото въодушевление ми еж позна- . 

ти; най-хубавитt градини и най-красиви

тt. градове на земята ги видtхъ; бt.хъ · 
рибаръ въ севернитt морета и езера и 

ловецъ въ обградени съ грижи гори и 

девствени лесове; познавамъ самотния ·;,1-

repeiJъ огънь, позНlавамъ живота съ най

бедщ1тt въ този свtrъ, а съмъ стоялъ 

на една маса и съ най-могжщитt лица на 

отдt.лнит·t страни. Вкусилъ съмъ ощаст

ливяващата самотность на пустинята и 

леда и самотностьта въ водовъртежа на 

голtмитt градове но защо да про-
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д'lлжавамъ този списъкъ? Не, не отъ 

лРпса на други, отъ незнание и бедность, 

Qбикнахъ планинитt. 

Напукъ на всичко, което видtхъ и 

познахъ, стремежътъ ми къмъ планини

т1, не затихна. Моятъ „стремежъ" 

к;,кво да разбираме подъ тази дума? Вt

роятно романтична·та дъщеря на Еросъ и 

на сантиментаJ,Iностьта? Безразлично е 

какво съдържание влагам~ въ тази ду

ма - ние знаемъ, какво означава тя; всt

ки за себе си. И моятъ стремежъ, който, 

кой знае защо, бt особено силенъ ка·то 

ва сина на полето и морския брtrъ, тър

сtше винаги планинитt. Планинитt! Въ 

всtка форма! 

Всичко, което може да се нарече пла

нина, ·още отъ детинство имаше странна 

притегателна сила за менъ: ледни·тt. пла

нини на високитt Алпи, както гориститt 

куполи на северогерманския пейзажъ; 

ВJJажнитt хълмове на Шотландия, както 

3алtнитt, съ ледъ, пусти фиорди на Нор

вегия, вулканскитt чалове еднакво, както 

авантюристичнитt скали. 

Всичко, което е „планина", което е са

мо хълмъ даже, ме привличаше да го из 

кнча. Азъ обичахъ издигането все по

нависоко съ собствени сили, обичахъ да 

виждамъ какъ погледътъ се разширява, 

обичахъ да стоя като центъръ въ ооб-

ствения си кржrозоръ. Постепенното, п•J 

стжпки, завладяване на планината бt, ви-

. наги страшно удоволствие. 

Азъ не желая да твърдя, че ми бt 

безразлично дали една планина бt труд

на или лека. Наnротивъ - азъ винаги се 

радвахъ на спортно-техническата страна 

~щ изкачването, толкова много даже, че 

идеалното съединение между „спортъ" 11 

,,природа", ски-бtгането въ планината, 

стана най-устремната форма на алпиниз

ма въ мене. 

Спорта, обаче, който предлага една 

планина съ своята трудность, никога не 

бt крайната цель за менъ, защото инакъ 



Изъ Берновсния балнанъ 

не бихъ изкачвалъ, още отъ млади годи

ни, безбройни „леки" планини, край · които 

реномиранитв катерачи минаватъ съ пре

зрение. 

Обичьта къмъ планината, съединена 

съ желанието да я изкача . . . необясни

мо чувство, невъзможно да бжде изразе

но съ думи . . . Любовь: упорита, колеб
лива, неразбираема . . . клатушкаща се 

между възвисяването и страданието, вt

роятно е.дна културна болесть, но все та• 

ки действи·телность, защото и чувствата 
еж факти, съ които трtбва да се спра· 

Р.ЯМе ••• 

Задъ гърба ми вече има много обичь: 

сн. Н . Ив. Божиновъ 

къмъ примамващитъ въ далечината пж

тища, къмъ опияняващата скорость, къмъ 

тишината висо,ю горе въ въздушно·то мо

ре, любовьта къмъ тайствената дълбоч;-1-

на на водата, къмъ красиви и ценни нt

ща, къмъ благородни животни и къмъ 

изкуството. 

Една, обаче, остана - обичьта . къмъ 
планината въ всъки образъ. Както всъка 

j[юбовь е единъ ощастливяващъ даръ на 

С;";<дбата, така и тя отдалечава човъка отъ 
хората и rрадоветв и го прави самотникъ. 

Обичьта къмъ планината и стремежътъ 

къмъ нейнит-в висини остава презъ вс.ич

китt ми години. И затова .ш1анинитъ ви-
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наrи ми се струваха красиви - върха въ 

треперящата свътлина на бълосвътящото 

южно слънце, върха въ вуалитъ на въе

щия снъrъ, върхове като тъмни изръзки 

на обсипаното съ звезди нощно небе, -об 

ли гористи върхове, като възглавници 

между полета съ златни зърна, диви ост

риета, въ които се · разбиватъ свъткави

цитъ, царствени, възвисенд, спокойни пла

нннски корони, върхове, които г.рани

цитъ на земята издиrатъ като несло

м~·ма преграда въ облачното море. Вър

хове въ мъгла, въ свътлина, въ буря, въ 

праздничното облъкло на пролътьта и въ 

бълнтъ одежди на зимата. 

Винаги търсихъ планини съ изrарящъ 

стъ въжделения душа, винаги бъхъ rо

тсвъ да ги изкача и не питахъ, дали еж 

;1еки или трудни. 

Имаше времена въ моята дива мла

дость, когато чувствахъ като малоцен

ностъ обстоятелството, че не съмъ . се 
впускалъ само въ много трудни върхове. 

Днесъ виждамъ, че това отношение е би-

11''> щастие: защото за всlки идва нъкоrа 

деня, 1<огато мжчниятъ връхъ става за 

него за~ранена земя. 

Малцина моrатъ надъ границата на 

50-тъхъ години да предприематъ още 

тежки турове. Азъ съмъ още силенъ и 

иэдържливъ, сърдцето и дробоветъ и 

мускулитъ еж дорасли още за всъка за

дача, но повече отъ тридесеть години 

спортъ еж оставили своитъ следи. Съв

семъ rолъми и трудни ·турове, най-..м,ЗJI· 

ко като водачъ, вече не моrз да пр~д

приемамъ. Щастие, че тъ ·никога не бъха 

мtродавни:rъ за менъ въ от.ношение'l'о ми 

къмъ планинитъ; сега азъ не се отдръп

вамъ съкрушенъ и разочарованъ назадъ, 
но мога да имъ се радвамъ още, макаръ 

и въ тиха скромность, докато дойде вре

мето, когато ще мога да ги гледамъ са

мо ОТЪ ДОЛИНИТ'В. 

И тогава нrt.ма да се скрия задъ печ

ката. Азъ ще търся пакъ планинитъ и ще 

рэзrоварямъ съ тъхъ. Въроятно ще се 

издигна до Рифелалпъ и ще поздравя 

Матерхорнъ; или ще се изкача върху 

Вайсенщайнъ въ Юра и отъ тамъ ще гле

дамъ бълитi; върхове на Оберланда; или 

ще се домъкна до Мотароне н·а езерото 
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Jiангенъ и ще се радвамъ на великанска

·rа стена на Монте Роза и.ли пъкъ ще сед

Нd въ Солно предъ малкитъ, стари к;у;

щурки и ще търся приятелитъ си между 

зжберитъ на Берrелъ. Тогава ще се рад

намъ на всъка красота и ще си спомнямъ 

днитъ, КО)'ато се борихъ въ ледъ и ска
ли; съ усмивка ще си спомнямъ днитъ, 

когато високом·врно гледахъ отъ виси

Нl-'Т'В къмъ старостьта ... И то ще бi'hде 
като нi;каква приказка отъ далечни вре

мена. 

И азъ ще чувствувамъ и знамъ: бъ 

много хубаво. Може би и ще говоря :.ia 
тази красота. Когато младежьта съ пике,1ъ 

и вжже ме срещне или седне до мене 1з~

ч1:рьта на чаша вино, ще промълва тихо: 

,.Да, да, и азъ бъхъ веднажъ горе. То бъ 
много хубаво - но днесъ е по-добре .. " 
Младежьта ще се смi;е. Тя не може да 
разбере старостьта. Тя и не трi;бва да 

схваща, че може и друго нъщо да бжде 

красиво, освенъ това, което тя прежи

вi;ва. 

Така азъ ще се радвамъ на планини
тi;, ще· ги приветствувамъ отъ цълата 
си дyiua - въ спокойствие. Възможно е 

да намi;ря въ него повече щастие, откол
кото ми подари борбата въ днитъ на за
в;1адяването. 

Може би - може би и не! 

То е въпросъ на мироrледъ, на пред

разположение ... и на желанието! Чо

въкъ може да скърби по загубеното, а 

може и да търси скромностьта и въ нея 

да намъри щастието си. 

Но обичьта къмъ . планината е неот

лжчна отъ него. Любовьта и тука, както 

навсi;кi'\'iде по земята, има последната ду
ма и последното значение. Дълбоката лю
бовь иска да обхване и разбере,- иска да 
прозре. 

Който обича п.ланинитi;, ще имъ се 
радва, даже и когато върховетъ имъ еж 

забранени. Щастливъ е този, комуто е 

дадена тази обичь. 

Щастливъ е, който има обичь и въ.ра 

- безразлично къмъ какво и въ какво. 
Защото човi;къ има нужда отъ любовь 
и вi;ра, за да се примири съ празднината 

и страданието на живота . 

Прев. Г. С. 




