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ОТЪ ПЛАJ-;1ИНСКИТ1'> ВИСОТИ 

Поели къмъ планината, ние слагаме 
кракъ следъ кракъ по билото й, съ един
ственото желание да възлъземъ до върха. 
Умората на изкачването е само неизмъ
ненъ съп.v.тникъ на нашето желание, но 

не и тяжесть. И колкото по-нагоре възли
заме, толкова повече се отърсваме отъ 

всъкидневнитъ грижи, суети и чувства и 
наст.v.пва душевно успокоение и нъмо съ
зерцание на чуднитъ природни хубости, 
защото „тамъ, тамъ е хубавата, дивната, 
омайната майка България", както казва 
Алеко. 

Отъ върховетъ предъ насъ се откри
ватъ чуднитъ планински гледки. Отъ тъхъ 
всички грижи, суети и лоши чувства -
алоба и омраза на всъкидневие въ низи
нитъ - ни се струватъ чужди намъ и 
остава необятностыа на чудния Божи 
свътъ. И тамъ - по върхове и долини -
въ ск.v.танитъ ую'Ъ'НИ планински домове -
се преценява дълото на Българския Ту
ристически Съюзъ. А то е дъло чисто и 
дъло ценно. 

40 години българския туризъмъ се раз
вива и крепне подъ ск.v.питъ завети на 
единъ духовенъ великанъ, ревнивъ къмъ 

своята и обществена чистота - Алеко 
Константиновъ . Голъми и малки, р.v.ково
дители н редници, следватъ неговия за

ветъ и никой отъ вънъ досега не си е поз-

вслилъ да отрече или похули това голъмо 
дъло. 

Защото то е дъло на творчество; 11а
щото при него словото се следва винаги 

отъ дълото; защото нему е чужда всъка 
демагогия. 

Защото неrовиятъ всъкидневенъ животъ 
е колкото се може по-голъмо дъло: твор
чество въ морална и въ материална насо

ка. Морална - ценнитъ другарски каче
ства, проявени не веднажъ. Материална: 
40 хижи, домове и заслони, оставени на 
общо ползуване. 

Защото то е отъ най-чнститъ, най-цен
нитъ идейни организации; не само че ни
що материално, по върхове и низини, не 

подтиква плодотворната дейность на не
гсвитъ първи хора, но въ него кипи и та
къвъ идеенъ животъ, който намира отра
жение въ страницитъ на списанието и 
който само слъпцитъ не виждатъ. 

Чистота, дейность и идейность - c.v. 
началата, които характеризиратъ дълото 
на българския туризъмъ. 

По този пжть, вървянъ до сега - пжть 
завещанъ отъ Алеко - съюз-а е воденъ и 
върви и днесъ. Поради това rолъмо ка
чество, той е цененъ и намира щедра 

подкрепа отъ държава и общество. 

Д - р ъ Б. К о в а ч е в с к и 



ПЪРВИЯТЪ ТУРИСТЪ 

Още въ ранни години къмъ дtлото на 
бълrарс[(ИЯ туризъмъ Н. В. Царь Бо· 
рисъ Ш е проявявалъ живъ интересъ, тол· 
К<•ва пов~че, че той наследи отъ баща си 
-- Царь Фердинандъ, наклонность къмъ 
естественитt науки и още въ млади годи· 
ни обхождаше ро.q,ната страна, за да я . 
е:познае. Този Неговъ интересъ не остана 
чуждъ на туриститt и презъ януарий 1912 
година, Софийскиятъ клонъ на Българско
то Туристическо дружество поднесе на Н. 
Ц. В. Князъ Борисъ по случай пълнолt
тието Му туристически емблеми: туристи
ческа значка и хубава гега, който Той 
приелъ съ радость и изтъкнадъ, че много 

обича излетитt и природата.' 
Н. В. Царь Борисъ Ш е пребродилъ 

българската земя на длъжъ и на ширъ, за 
да опознае нейнитt хубости и съ право е 
всеобщо признатъ „като пръвъ между 

.п1 .рвитt туристи". 
При своето бродене изъ роднитt пла

нини, Царьтъ е наблюдавалъ и изучавалъ 
българската флора и фауна и е единъ отъ 
най-добритt имъ познавачи, откриватеди 
и пазители. 

Въ връзка съ тържествата по случай 
х11ляда годишнината отъ царуването - на 
llapь Симеонъ и десеть годишнината отъ 
Неговото царуване, XXII юбилеенъ кон
грссъ на Българското Туристическо дРУ· 
жество - състоялъ се презъ май 1929 r., 
въ Ловечъ, въ признание на Неговия го
.11tмъ интересъ и заслуги [(ЪМЪ родния 
туризъмъ, Го провъзгласи единодушно и 
съ възторжени акламации - за почетенъ 

председатель на Българското Туристиче-

ска дружество. Въ поздравителната теле
грама, председател!{ на. конгреса, Д-ръ П. 
Козаровъ Го приветствува като „първия 
между първитt туристи, поклонници и 
познавачи на прекрасната българс[(а при
рода и въ признание заслугитt Му къмъ 
родния туризъмъ". 

Интересътъ на Н. В. Царя къмъ ' 'f)од'. 
ннтt планински хубости и туристи~еското 
днижение у насъ _:_ на юноши' ~ въар~{ 
нй - отъ най-ранни години д6 наши дни, 
е непрестаненъ и живъ; въ специално· да
дени отъ Него срtщи, както и въ случай
ни rакива съ нзлетуващи изъ 11лантrит,t,;, 
Н. В. Царьтъ е винаги разпитвалъ: за·,'J)аз
ве,я на туристическото-движение --и-· О'ГПJ')-З-· 

вялъ съвети за пазене природнитt хубо
сти, горитt. и култивиране любовь къмъ 
роднитt планини. · 1 ,. :~ 0

) 

Туриститt Cci'i ценtли м~ого от~р-авя
нитt съвети и нап;v;тствия на . _своя ~.01~е,
тенъ поедседатель и c;v; горди, _,;ie Т'ИЯ на.

п~тствия 11датъ отъ „най-добрия ''по'зна
вачъ на българс[(итt планински ,хубос'l'И". 

Въ деня на двадесетгодишния юбилей 
отъ възглавяване трона на бълrарскитt 
царе . отъ Царь Борисъ III, т.у.р.ис.т.и-Т.i.--Qn 
всички [(раища на хубавата наша родна 
земя поднасятъ на първия туристъ въ 

България, своитt сърдечни благопожела
ния за здраве и дългоденствие. Нему и на 
Неговия царственъ домъ, по · долини и 
нърхове разнасятъ въ Негова честь сво~
то приветствено туристичес[(О 

Здравtйте! 

Д-р ъ Б. Ковач е в с ки 

Н. В. ЦАРЬ БОРИСЪ И Б. Т. С. 

На изпратената Му отъ ХХХI-съборъ въ Асеновrрадъ поздравителна телегра· 
ма, Н. В. Царьтъ благоволи да отговори съ следната телеграма: 

,,Благодаря най-сърдечно Вамъ и на българс[(итt туристи-планинари, за изка-· 
занитt ми хубави приветствия по случай събора Ви, като Ви изпращамъ моя 
искренъ позд.равъ съ пожелания за преуспtване на дtлото Ви. - Ц а р ь т ъ." 

По случай 20-rодишнината отъ Възшествието на Н. В. Царя, Той б·t. по
здравенъ отъ председателя на БТС, на който поздравъ, Негово Величество отго
вори: 

Благодаря искрено Вамъ и на членоветt на съюза за поздравитt и хубавитt 
пожелания, които ми изказвате по случайдвойния праздникъ. - Цар ь т ъ. 

Телеграмата, изпратена отъ съюза. гласеше: 
„Ставайки тълкуватель на цtла турис1ическа Българин, отправнмъ къмъ Васъ 

и на Августейшото Ви семейство вдъхновенъ изразъ на чувствата, които вълну- . 
ватъ туристическитt сърдца въ дени на 20-годишнината отъ Възшествието Ви на 
Престола . 

Израстналъ въ бури, но крепналъ всрtдъ здравитt устои на всенародна лю- · 
бовь, Ваше Величество е билъ винаги .досега упование за по-добри дни. Нашитt 
сърдца, въ ст.ремителенъ [(Опнежъ къмъ изграждане могi'r\ща Българин, и зана
предъ възлаrатъ вtра Вамъ и молитствуватъ да б;v;де крtпка дtсницата Ви, за да 
ни водите все тъй м;v;дро къмъ възходъ и благоденствие. 

Български турцстически съюзъ Председатель Раевъ 
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СЪЮЗЕНЪ ЖИВОТЪ 

Н о в з т а с ъ ю з н а у п р а в а. На 5 
августъ, новоизбраното Централно на
стоятелство на съюза има първото си за

седание, въ което се конституира така: 

11редседатель - Иванъ Раевъ, подпредсе
датели - Димитъ.ръ Кокошковъ и д-ръ 
Божко К.::~вачевски, секретарь -- Георг:1 

·драгоевъ, касиеръ - Петъръ Хаджиевъ, 
~,едакторъ - Стефанъ Поповъ и членове
l'ъветници: г. г. Георги Георгисвъ, арх. 
Генчо Скордевъ, Тодоръ Тодоровъ, инж. 
Борисъ Стоиловъ, д-ръ Емануюrъ Шаран
ковъ и Илия М,андевъ. Съюзната контрол
на комисия остава въ съставъ: председа

тель - Иэанъ · Ламбовъ и членове - Ко
сю Петковъ и Миланъ Кузовъ. Новото Ц. 
н-во е излtзло съ първото си окр<'i'iжно 
до съюзнитt клонове, въ което ги под-
1< анва къмъ енергична дейность презъ 
г.редстоящата юбилейна година и дава на
соки за постигане на още по-го.11:.ми ре
.?ултати въ областьта на туристическото 
строителство. 

Н о в ъ с ъ ю з е н ъ к л о н ъ. Основанъ 
е и приетъ отъ Ц. н-во на съюза като 
новъ клоР.ъ туристическото дружество въ 

rp. Бtл::~ ,,Бо.1ярска прощь". На новитt 
туристически съратници „Български ту
ристъ" пожелава достойно творчество. 

Ю б и л е й ни я т ъ к о м и т е т ъ . Още 
въ първото си заседание, новото Ц. н-во 
с избрало общъ комитетъ за подготовка 
на идния съюзенъ юбилей въ съставъ: 
отъ страна на Ц. н-во г. г. Ив. Раевъ, д-ръ 
Б. Ковачевски, П. Хаджиевъ, Ст. Поповъ 
и Г. Георгиевъ, трима души отъ софий
t:КИЯ клонъ „Алеко" и по единъ отъ оста
ш1литt два клона „Планинецъ" и „Едел
в1-йсъ". 

С л з в я н с к а т а а с о ц и а ц и я . За 
постоянни членове въ Управителния съ
ВfТЪ (Рада-та) на Славянската туристиче
ска асоциация Ц. н-во е опредtли.10 г. г. 
Иванъ Раевъ, д-ръ Божко Ковачевски и 
Георги Драгоевъ. 

М ар к и р о в к а т а. Първият~, дt ~ъ 
отъ опредtлената общобългарска марки
р1,вка е вече на привършване. Всички тех
нически приспособления за извършване 
на маркировката въ Мусаленския дtлъ на 
Рила C<'i'i вече окончателно готови и оста
ва въпр)СЪ на удобно време за тtхното 
ш ставяне, за да имаме първата часть на 

нашата образцова маркировка окончател
но готова . 

Правилникъ за задгранични 
н зле ти. Въ едно отъ пос.леднитt си за
седания, Ц. н-во на съюза е приело изгот
вения правилникъ за съюзнитt задгранич
ни излети, който ще б<'i'iде предложенъ за 
01,.ончателно приемане на следващия съ

боръ, 

Награ д ен и деятел и. Ц. н-во на 
съюза е представило въ Министерството 
н:э просвtтата, списъка на клоновитt и 
съюзни деятел11, които, споредъ неговата 

прец~нка, трtбва да б<'i'iдатъ наградени 
пс~ случай 20-годишнината отъ Възше
ствието на Н. В. Царь Борисъ III. 

З ад г р а н и ч е н ъ и з л е т ъ. Презъ 
втората по.r.овина на м. августъ, една гру

па съюз,и членове, водени отъ подпредсе

J',3Теля на „Алеко" г. Димитъръ Панте
дtевъ, предприеха излетъ JЗЪ Хърватски
т·в планини и Словенскитt Алпи. Групата 
с била изnънредно сърдечно посрещната 
t тъ хърватскитt и словенски планинари. 

Заслон и т t „Грънчарь" и „Заврачи
ца", еж окончателно обзаведени съ необ
ходимото число завивки и прибори и 
презъ предстоящата зима е препор<'i'iчи

телно тtхното използуване за хубавитt 
ски-турове. които тази часть на Рила 
предлага на посетителитt си. 

Н е до разумен и е. Ц. н-во е напра
в11ло пост<'i'iпки предъ Столичната и Пер
нишка общини за премахване на теленото 
оградно В.'!\Же на Черни връхъ, поставя
нето на което учудва всички туристи като 

едно необичайно недоразумение. 

Планинска конференция 

На 2 11 3 т. м. въ хижа „Амбарица" кло
нсветt въ Плtвенъ, Карлово, Ловечъ, 
Троянъ и Сопотъ C<'i'i устроили конферен
ция, председателствувана отъ члена на 

UH г. Тодоръ Тодоровъ. Прочетенъ е 
билъ отъ председателя на п.~tвенсюш 
~,:лонъ рефератъ на тема „Бtлата смърть". 
Взети еж били решения относно марки
ровката на Сръдния Балканъ, строежа на 
заслони и пр. Въ връзка съ четения ре
фератъ, е било взето .решение да се пре
дупредятъ ~сички организирани и неорга
низирани туристи, при зимни излети въ 

Бr,лкана да ангажиратъ опитни водачи, за 
да се избtгватъ нещастия поради голt
~штt опастности на зимната планина. Но 
нэй-важниятъ въпросъ, сложенъ на раз
глеждане, е билъ този за популяризира-
1;е ср·вдъ българското общество хубо
ститt на Балкана. Неговитt кокетни 
хижи и чудесни излетни обекти, напъл
но заслужено тръбва да прюзличатъ 
~•ного по-голъмъ брой излетнищ,, откол
колкото досега. Като се прибави къмъ то
ва и обстоятелството, че Балканътъ е тъй 
дълбоко и неразривно свързанъ съ душа
та на всtки бълrаринъ съ идеята за на-

. циона,11ното ни освобождение, неговото 
посещение става наложително. Конферен
цията е решила за тази цель да се влtзе 
в1, връзка съ Министерството на просвt
тата, което чрезъ своитt органи да под-
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чертае предъ учащитt се rолtмС:,Го въз
питателно и туристическо значение на 

Балкана. 
На конференциията Cll'i присll'iтствували 

около 400 души представители на кло
нсветt и много гости отъ съседнитt села, 
дошли за сватбата на пазача на хижа Ам
барица, която е станала следъ закриване
то на конференцията. МеждУ по-виднитt 
присll'iтствуващи Cll'i били и директоритt 
на популя.рнитt банки въ Пловдивъ - г. 
Каназирски, Троянъ - г. Шипковенски и 
Карлово - г. Пищилевъ, които Cll'i проя
вили голtмъ интересъ къмъ въпроситt , 
разглеждани отъ конференцията. 

Другарска среща на хижа 
,,К. Пан ай о до в ъ" 

По инициативата на костенския клонъ 
,,Равни чалъ", на 2 и 3 т. м. въ хижа „К. 
Панайодовъ", подъ в. Белмекенъ, се е съ
стояла другарска туристическа среща, на 

която еж присжтствували представители 

на клоноветъ отъ БТС въ Кюстендилъ, 

София, Пловдивъ и Пазарджикъ. На сре
щата е прис.ll'iтствувалъ C.ll'iЩO и касие

р1.. тъ на Централното настоятелство на 
БТС. Размtнени C.ll'i били мисли относно 
общия орrанизационенъ животъ на кло
новетt, присжтствуващитt представители 
на които C.ll'i били около 40 души. 

Съ особено удоволствие всички C.ll'i 
констатирали изрядната чистота на хижа 

,, К. Панайодовъ", която, отлично обзав,е
д<.на и съвtстно стопанисвана отъ скоро 
назначения и новъ пазачъ, е въ състоя
ние да задоволи не само непридирчивия 

вkусъ на уморения туристъ, но и хора tъ 

по-голtми изисквания. 

Стопанскиятъ комитетъ на хижа „К 
Пан ай до в ъ", подъ вр . Белмекенъ, съ
общава на любителитt на планината, ч~ 
отъ 5 т. м. хижата има новъ пазачъ. Сж
щиятъ е много внимателенъ, учтивъ, ус 

лужливъ и природноинтелиrентенъ. Досе
гашниятъ такъвъ напустна по собствено 
жrлание. 

клоновъ животъ 

На 18 т м. а с е но в r р адски я т ъ 
клон ъ „Б·езово" е устроилъ своя тради
ционенъ всtкигодишенъ излетъ до връхъ 
,,Безово". На този праздникъ еж били по
кгнени да прИСll'iТСТВуватъ пловдивскиятъ 

митрополитъ, областниятъ директоръ и 
множество официални лица отъ Пловдивъ 
и Асеноградъ, нtкои отъ които Clfi при
сжтствували . 

Презъ миналия месецъ ту р и с т и т t 
с т ъ Б а н с к о CJ'i'i успtли да довършатъ 
новата ПJ'i'iтека отъ хижа „Бъндерица" до 
11 . ,,Елъ-тепе". Съ завършването на тази 
нжтека, туриститt-любители на Пиринъ 
<.печелватъ предимствата, която тя имъ 

дава: несравнено по-удобна за изкачване , 
последната намалява съ половинъ часъ 

разстоянието отъ хижата до върха -
вмъсто за 3 часа, изкачването по нея ста
ва сега за 2 часа и половина. 

Клонътъ „Тодорини кули" въ 
Берковица, на 26 юлий т. г. е ималъ общо 
годишно събрание, въ което, следъ като 
е разrледалъ множество въпроси отъ ор

ганизационно естество, е избралъ ново 
настоятелство, което се е конституирало , 

както следва : председатель Ц. Занфи
ровъ, подпредседатель Ал. Герасковъ, се
кретарь-касиеръ Б. М. Велевъ; контролна 
комисия - председатель Д. Александровъ 
Митевъ, членове д: Софиянски, А. Давид
ковъ; съветници А. Денковъ и Симеонъ · 
Грановски. 

Б о т е в г р ад с к и я т ъ к л о н ъ на 
БТС „Вtнецъ" е предприелъ началнитt 
работи по постройката на своята хижа 
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,,Рудина", посрtдствомъ която Ботев· 
rрадъ се свързва въ туристическо отно

шение съ общия нанизъ отъ хижи въ СтJ
ра планина. 

Външниятъ строежъ на хижата (голи 
стени) ще струва около 30.000 лева, а за 
окончателното и довършване ще бJ'i'iдатъ 
нуждни около 120.000 лева. Въ досегаш
ния строежъ C.ll'i били · оползотворени око
ло 5-6 хиляди лева, безплатенъ трудъ отъ 
членове на ботевrрадския клонъ отъ БТС 
и подарени помощни материали за 

строежъ отъ частни лица. 

Разчитайки впоследствие на една 
скромна помощь отъ държавата и отъ 

частни дарители, приятели на туризма , 

както и отъ ботевградската община, раз
читайки най-вече на своя ентусиазъмъ, 
ботевrрадскитt туристи работятъ съ ог
ледъ да довършатъ окончателно хижата 

най-много въ три строителни сезона. 

На 14 августъ т. г. к л о н ъ т ъ в ь 
Д р t но в о „Бачо Киро" ·е отпраздну
в:1лъ„ при участието на цtлото граж_дан
ство, твърде тържествено годишния си 

праздникъ На тържеството е присJ'i'iтству
валъ и председатеьтъ на Народното' съ
брание r . Стойчо Мошановъ. Отслужена 
е била панихида и молебенъ за покойния 
даритель Никола П. Мушановъ, 'баща на 
Пенчо Н. Мушановъ, отъ Русе, който ка
то неговъ наследникъ е подарилъ срtд• 
с·, вата за постройката на туристическия 
домъ въ Дръново. 

Съ пuдходящо слово председательтъ 
на Народното събрание е вржчилъ чекъ 
на КJ1она за сумата 130,000 лева, подарен'а 



отъ Пенчо Н. Мушановъ, която сума ще 
песлужи за разширение на туристическия 

домъ. Българскиятъ туристически съюзъ 
- Централно настоятелство чрезъ 
страницитt на „Български туристъ" от
r . равя още веднажъ гореща пуб.шчна бла
годарность на щедрия даритель. 

,,Рилски езера" - Дупница. 
Клонътъ ни счита за приятно задължение 
да извести на българскитt туристи и по
клонници на българската природа, че 
презъ настоящия сезонъ е направенъ чув

ствителенъ ремонтъ на хижа „Скакавица" 
по отношение подобрение на чистотата, 
~,;азни удобства за гоститt и нейната външ
ность. За тази цель Cli'i закупени нови и 
подобрени старитt шилтета (дюшеци) за 
гружинитt и нароветt, възглавници, 
дЕ<ойно бtльо и пр. Таванитt, вратит-13 и 
прозорцитt еж измазани съ блажна боя. 

Като важна промtна считаме и смtна
та на досегашния пазачъ, който е оста
вилъ впечатление у досегашнитt посети
тели на хижата за лошо стопанисване. Се· 
1·ашниятъ т акъвъ, , Михалъ Г еоргиевъ Ад
вскатски, е придалъ на хижата съвсемъ 

нсвъ хигиениченъ видъ и вtе духа на по
рядъка, чистотата и топлото гостоприем

ство. Макаръ и отскоро направено всичко 
тtв·а, все пакъ имаме нtколко блаrодар
стI?ени писма на туристи и гости на Рила 
за хубавия приемъ, указанъ отъ пазача и . 
задоволството отъ хижата. 

Ние вtрваме, че това ще бжде залогъ 
за повече посещение на майката-хижа въ 
Б·1:-лrария и на дивния Седемезеренъ рил-
ски край. , · 

Гиздавиятъ ни туристически д.:>мъ, кац
налъ въ най-хубавата часть на града ни, 
презъ този сезонъ е ималъ твърде много 

гости, между които и много чужденци. 

Евтинитt и безукоризнено чисти легла, 
чудесниятъ и импозантенъ видъ на Рила, 
що се открива отъ дома, свежиятъ подбал
кански въздухъ и студена вода доставятъ 

истинско удоволствие и наслада на го

ститt. 
Клонътъ ни презъ настоящата годин1 

е реализиралъ до сега двойно повече из
J1ети изъ Рила и близкитt планини, посе
тени отъ повече туристи и гости, откол

кото миналата година. Наши туристи взе
ха участие съ „Алеко" въ излета изъ 
Хърватско и Словенско до Триrлавъ. 

Презъ последнитt два месеца се разиг
ра томбола на художествени картини и 
снимки изъ Рила и града, която донесе 
доста голtма печалба на клона. 

Учредена е и спестовна каса при клон-1 
за задгранични излети, като счетоводната 

и инкасаторска служби се водятъ безвъз
м~здно отъ дружествени членове - чи

новници. Броятъ на членовет-13 при въ
просната каса расте бързо и се посреща 
съ r0Jit1oю задоволство. И до година ще 

мс-же да се уреди единъ задграниченъ 

f13летъ. 

Ние каниме туристи и любители на 
есенни пейзажи изъ Дупнишка Рила. 

К ю сте н д и л ски я т ъ клон ъ „Осо-
1 ово" на 17 юлий е отпразднувалъ празд
ника на хижата си „Осогово" при стече· 
нието на множество туристи и гости. 

Ловешкиятъ клонъ „Стратешъ" 
е избралъ на общото си годишно събра· 
I-!Ие, състояло се презъ настоящия месецъ, 

ново настоятелство, което се е конституи

рr,ло както следва: председатель Ц. Д. То
доровъ, подпредседатель Ст. Стаевъ, се
кретарь Д. Конакчиевъ, касиеръР. Ион
чевъ, до1,1акинъ Т. Вешковъ, съветници: 
ирх. Б. Иванчевъ, Б. Мишевъ и Иванъ 
Даневъ. Контролна комисия: председатель 
А. Коевъ, членове П. Ганчевъ и Хр. Ген
коuъ. 

Група туристи, на брой 16 души, отъ 
к л о п а „А с п а ,р у х о в ъ х ъ л м ъ 
Л о м ъ, еж предприели и завършили бла
rополvчно и тая година своята тради· 

ционн·а екскурзия съ гребни лодки по Ду
нава отъ Ломъ до Русе, която екскурзия 
тt уреждатъ отъ 5 години насамъ. Група
та е посещавала всички забележителни 
с. тъ историческо и национално гледище 

,1бекти изъ своя пжть. 

Клонътъ въ „Н ад еж да", Софийскv 
- ,,Хемусъ", е избралъ на 29 августъ т. г. 

- настоятелство съ председате.'rь Ст. Васи-
Jrевъ Даскаловъ, подпредседатель Кр. 
Георгиевъ Петровъ, секретарь Тодоръ М. 
Григоровъ, домакинъ Никола Н. Стефа
новъ, касиеръ Ив. И. Койчевъ, зав. изле
ти Любенъ К. Вълковъ. Контролна коми
сv.я - председатель Стефанъ М. Петковъ, 
ч.~енове - Борисъ М. Арнаудовъ и Ди
ш,търъ Ил. Нешевъ. 

Пернишкиятъ клонъ „Голо 
Бърдо" е празднувалъ на 18 т. м. празд
ника на хижа Селимица. По този случай 
на хижата се е състояло скромно туристи

ческо тържество, предшествувано отъ во

.цосветъ. 

Радомир ски я т ъ к .ir о н ъ „Орли· 
тt" на 21 августъ т. г. е положилъ основ
ния камъкъ на хижата си. Поради закъс
няването въ строежа, тържеството при 

пслагане на основния камъкъ е било 
(:Кромно, но това не е попрtчило на радо· 
мирскитt туристи да продължать стрvе
жа на хижата си съ голtмъ ентусиазъмъ . 

Отъ 11 до 18 августъ т. г. с о пот -
с k и я т ъ клон ъ „Ив. Вазовъ" е про· 
вt·лъ агитационна седмица, която е завър

шила съ градинска забава. Получениятъ 
приходъ е билъ оползотворенаъ за голt
мия ремонтъ на сопотската хижа. 
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Годишното събрание на к л о н а в ъ 
С е в л и е в о, се е състояло на 5 априлъ т. r. 
Въ годишния отчетъ е било подчертано 
Ьсобено интензивниятъ · животъ на ·клона 
презъ изтеклата година, за което свиде

телствуватъ: значителното увеличение 

членоветt, удвояването абонатитt на 
,,Български туристъ", подготовката и из
насянето на ХХХ редовенъ съюзенъ съ
боръ и стопанисването на метеороJюrич
~rата станция при хижа „Росица - Маза
Jtатъ ". 11 ,. L1 

Избрано е било ново настоятелство, 
което се е конституирало, както следва: 

председатель Б. Недевъ, подпредседатель 
А. Гължбовъ, секретарь д-,ръ Ив. Попива
не,въ, касиеръ Н. Дипчиковъ, домакинъ 
Н. ·Баберковъ, съветници: И. Богдановъ, 
И. Игнатовъ и Ст. Ангеловъ. Контролна 
комисия: С. Хр. Симеоновъ, Т. Хр. Млt
чевенски и И. Райковъ. 

Хижа „Росица-Мазалатъ" на севлиеiз
ския клонъ „Кадемлий", една ог:, най-кр::~
сивитt високопланински хижи у насъ, 
презъ настоящата година е обзаведена 
<'ще по-добре. Направени еж двойни на
рове, съ нови дебели постилки и пружи
нени легла, а презъ настоящия с~зонъ е 

билъ построенъ и голtмъ резервоаръ за 
вода. При хижата има метеорологична 
станция, уредена отъ Ц. М. И. Тя се явява 
като извънредно ценна връзка между 

Габровската хижа „Узана" и хижитt „Ма-

ра-гидикъ" (Тжжа) и „Юмрукчалъ" 
Карлово. 

На 25 септемврий т. r., при стечение на 
множество туристи, тържествено е билъ 

отп.разднуванъ отъ клона „П л а н и • 
не ц ъ" в ъ С о фия, праздникътъ на ед
ноименната хижа въ Витоша. Сложена е 
била народна трапеза, на която еж се из-
1,азали топли приветствия както къмъ до

~.акинитt, тъй и за преуспtването на бъл
гарския туризъмъ. Праздненството следъ 
това е завършило съ веселия и танци. 

Отъ 8 до 29 августъ група отъ четири 
души организирани туристи, членове на 

клона София - ,,Планинецъ", предприе и 
сполучJrиво завърши rолtмъ задграни
ченъ излетъ. Образуващитt групата Гър
Jшчковъ, Фекелджиевъ, Алексиевъ и 
Тренковъ еж посетили Югославия, Ита
ю1я, Франция, Швейцария и Германия. Въ 
Франция тt еж направили официално по
сещение на Френския алпийски к.1убъ, 
следъ което твърде успtшно еж изкачили 
на 18 и 19. VIII, Монъ-Бланъ, rдето еж 
декорирали обсерваторията Вало съ худо
жествено изработенъ български три
цвtтъ, съ златни надписи на българ<:ки и 
френски. Следъ множеството българи, 
които единично еж изкачвали Монъ
Бланъ, това е първата организирана гру
па български туристи, които изкачватъ 
ш~ря на европейскитt върхове. · 

НАНГ А ПАРБА ТЪ 1938 r. 

И Тс1згодишната борба за върха на 
трагедията въ Хималаитt - Нанга Пар
батъ - е вече прекратена. И таз,~ година 
безуспtшно. Следъ първоначалнитt бла
гоприятни сведения (вж. стр. 175 на кн. 6 
отъ списанието) допълнително пристигна
ха все повече сведения за влошаващо се 

нреме, ;<0ето накрай е наложило на атаку
~.:ащата върха група да се оттегли. Въ 
,,Бергщайrеръ" намираме следното окон
чателно сведение: ,,Въпрtки лошото вре
ме, съ безпримtрна издържливость и 
r,редпазливость, щурмовата група е ата-

1,увала непрекжснато върха. При изкачва
не стръмната стена на Рикиотъ Пикъ е 
намtренъ трупа на замръзналъ носачъ 

с,1 ъ нещастието въ 1934 r. На 22 юлий 
борцитt еж успtли да достиrнатъ 7000 м. 
високото седло подъ билото на Нанrа 
Парбатъ. На Моренкопфа, единственото 
скално възвишение въ тази ледена висо

чина; групата отъ Паулъ Бауеръ, Фрицъ 
Бехтолдъ и Луфтъ еж се натъкнали на от
в~титt отъ вtтъра трупове на Вили 
МейКЛЪ и неговия носачъ Гаилай, заrина
J. И. въ . 1934 r. Така Бехтолдъ се срещна 
с;ще . веднажъ съ стария си приятель и 

водачъ на експедицията отъ преди четири 
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години, на когото сега можа само да при

готви достоенъ rробъ. При Мерклъ гру
пата намира последното му писмо отъ 10 
юлий 1934 r., викъ за помощь въ най-го
Jrtма нужда, което не можа да достигне 
живитt тогава". 

Времето на върха е било непредвиде
но лошо. Снtжна буря следъ буря върлу
ватъ непрекжснато и едва на 23 и 24 юлй 
предната група успtва да достигне Сре
бърното седло, 7300 м., най-голtмата ви
сочина, достигната презъ настоящата го

дина. Благодарение на невъзможното вре
ме, само единъ носачъ е бю,ъ годенъ да 
в1- рвн нагоре и всичко това принуждава 

челната група да се откаже отъ- възлаза 

и се върне назадъ. На 26 юлий всички се 
с1 биратъ въ главния лаrеръ. Последенъ 
опитъ за изкачване на върха въ следни

тъ дни бива осуетенъ отъ дълбокия съ 
метри снtгъ и 20 градуса студъ. Да се 
предлагатъ нови жертви на ненаситния 

връхъ вече е било неразумно и цtлата 
експедиция е решила окончателно връ
щане. На 6 авrустъ експедицията прекжс
на изкачването на върха и опитътъ 1938 
година приключва. 



ШЕСТИ КОНГРЕСЪ НА МЕЖДУНАРОД-: 
НИЯ СЪЮЗЪ НА АЛПИйСКИТ'В 

СДРУЖЕНИЯ 
Презъ днитt 29 августъ - 4 септем . 

.~;рий н. г. въ стол1щата на Чехия -. 
Прага, се състоя 6-ия конгресъ на Меж
дународния съюзъ на алпийскитt сдру1 
жения. , 1 

Отъ н!щолко години насамъ България 
бt престанала да посещава този кон· 
гресъ не само ,по финансови съображения 
Въпрtки всичко, съюзътъ не успt да 
приобщи най-ГОЛ'ВМИТ'В СВ'ВТОВНИ алпий
<:!<И организации, като Английския алпий
ски клубъ и Германския алпийски съюзъ 
а лонятно е, че безъ тъхъ мжчно би моr
ЛР да се върши практическа работа въ 
евролейскитt планини. Това - колкото и 
да не е, мtродавно· за България, - нама
Jшваше общия интересъ къмъ съюза. 

Презъ настоящата година, Ц. Н-во на: 
Б. Т. С. . реши да изпрати нароченъ деле 
гатъ въ Прага съ особеното поржчени~ 
да покани следващия конгресъ на съюза 

да се състои въ България. За делегатъ бt 
GПредtленъ съюзниятъ редакторъ г. Ст. 
Ноповъ. 

Конгресътъ се откри на 29. VIII., 10 ча
са, ,въ тържествената зала на Пражката 
община, въ присжтствието на видни че
Х(!словашки сановници, съ речь отъ пред

седателя на съюза г. Е. д'Арси. Отговори 
на тази речь председательтъ на чехосло

вашкия туристически клубъ г. Пасекъ, 
iакто и председательтъ на Клуба на чехо
словашкитъ алпинисти г. инж. Пилатъ. 
Конгресътъ бt поздравенъ отъ кмета на 
Праr:а· г;Зенклъ (сега министъръ) и други 
видни 'дредставители на държав, власть. 
.. ' Първата вечерь делегатитt бъха гости 
на пражкия „Ротари-клубъ", на третия 
дtнь бt уреденъ чай отъ чехословашкия 
туристическ.и клубъ, _ а на 1 септемврий, 
всичкитt· делегати съ специаленъ ауто

бус-i;, ' f!]IПР,ЗIЗИХа излетъ ДО ПрехQВСКИТ'В 
ск.али, кждето въ хижата бъ сервиранъ 
обtдъ от11 мъстната туристическа секция . 
Както на официалната вечеря, така 1:1 въ 
хижата, българскиятъ делегатъ има слу
чая да ОТГОВОРИ На ПрИВе:ГСТВИЯТа ОТЪ 
името на всички делегати, 
, Заседаният-а на ,конгреса -се водиха въ 
Пl>мъщенията на клуба. Дневниятъ редъ 
обхващаше - покрай ,приемането на QТ· 
чета;!fа председателя - въпроси за лави

нитt., . природната защита, планинска по
моrць; алпийски издания и информацаи, 
спасителни с_игнали, радио връзка с1, хи-

житt .и пр. . . . 
. ; Конгресътъ опре;д,tли следН?ТО_ засе
д,~ние ца Съвета да Ge СЪСТОJ-1 въ Сток
ХО~Ц1:r презъ 1.939 г., а. следният;ь конгресъ 
презъ 1940 г. въ· Софи~. • ., · 

Кq!;!rресъ_тъ . .-разгледа общотр предло· 
Ж'e!;l!i,e. !;!а ~~Х\)С!),QIНIЩ~а:~:~~.,"юго~щ1вската ц 

българска делегации, за напредъ въ С ь
вета да бжде представена и една славян
(;Ка страна, което прие по принципъ. 

На конлреса бъха преставени 11 четири 
реферати: Атмосфернитt промtни въ 
r,ланинитt, Алпийски форми на планини-
1"В, Значение на мtстнитt атмосферн'-1 
Iiромtни за планински изкачвания и Езе
~:ата въ татритъ. ' · 

Делегатътъ на БТС имаше случаи · да 
вземе думата по въп.росйтt, засягащи 
българския туризмъ. 

Заслужава отбелязване пълното едино
м~слие и единодействие между делегати-
1"В на тритъ присжтствуващи славянски 
страни. 

На конгреса бtха представени: Алпий
скитt клубове на Франция, Швейцария, 
Швеция, Чехия, Югославия, Гърция, Ро
мъния и България. Трtбва да _ с~ съжаля
ва много за отстжствието на поляцитt, 
италианцитt и унгарцитъ. Но, атмосфера
та въ Прага бt премного политизирана. 

Ст. П . . 

ВЕСТИ ИЗЪ ЧУЖБИНА 

В ъ „Х о р оле з е ч ъ" (Планинарь), 
органъ на Клуба на чехословашкитt ал
нинистн, бр. 3 отъ год. V, ГОЛ'ВМИЯТЪ чех
ски алпинистъ г. инж. Рудолфъ Пилатъ, 
дс,бъръ приятеJiь на БъJirария, започва 
печатане на редица статии п1:>дъ надсловъ 

,,За ш1анинарството въ БъJ1rа.рия", при
дружени съ саморжчни снимки. 

Словенското планинарско 
д р уж е с т в о въ Любляна, споредъ· по
следния му отчетъ, има всичко . 10.445 чле
на, отъ КОИТО 1633 юноши и 1171 въ ~ка
Дl:'Мическата секция. Годишниятъ при
ръстъ е само 76 члена въ всичкитt сек
ции. Абонатитt на съюзното · списание 
,,Планински вестникъ" възлизатъ на 2178. 
Общиятъ брой на хижитt е 58 - нараст
налъ съ две нови - и 3 заслона. Прсети, 
н·литt на 56-тt стари хижи за годината 
възлизатъ на 79.534 души (съ 2210 па.-мал
кr, . отъ предната година), отъ които . 70 
души еж отбелязани като българи. 

Хърватското планинарско 
д р уж е с т в о въ Заг.ребъ има 52 секци1;1 
съ 6832 редовни члена. Броятъ на извър
ШЕ'нитt нзлети, споредъ отчета эа послед
ната година е 865 съ 10.281 посетители. 
Съюзнитt хижи еж 20 и 10 заслони. Або
натитt на „Хърв.атски планинарь" еж 1103. 
Ьюджетътъ на- .организацията възлиза - на 
198:802- динара, (около 520.000 лева) при-
ходъ и толкова разходъ. · 

_Нови видове еделва'йсъ. Швед: 
ския'тъ ботаникъ д-ръ Смитъ е успtлъ въ -
своитt научни обиколки · изъ азиатски'Ij, . 
шrанини да открие три нови ВИ!).ОВt:; китаи· 

сJ_Щ едел!'аf!.съ. , . .. , 
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ХХХI-И РЕДОВЕНЪ СЪБОРЪ НА БТС 

А с е но в r р ад ъ, 24 и 25 юлий 1938 r. 

На 23 юлий т. r. отъ всички влакове въ 
Пловдивъ се събраха всички де.'!еrати и 
гости туристи за редовния съборъ на БТС 
въ Асеновrрадъ. Специалниятъ влакъ ед
ва можа да превози стотицитt туристи, 
които - съ подобаващата радость и въо
душевление - се бъха запжтили от ь 
всичкитъ краища на България на своя rо
дишенъ съборъ, за да се отправятъ после , 
И1<пълнили своя дълrъ къмъ организа

цията, къмъ дебритъ на китнитt Родопи . 
Въ 18 ч. специалниятъ влакъ пристиг

на въ Асеновrрадъ, на чиято гара се бъ
ше струпало rо.'!ъмо мнозинство асенов
rрадски граждани. Звуцитъ на музиката, 
посрещаща туриститъ съ тtхния химнъ , 
придаде още отъ нача.'!ото на събора ръд
ка тържественость, която продължи презъ 

всичкото време на манифестацията до 
центъра на града, кждето - предъ па

<. троената специална арка - кметътъ на 

града r. Драrоловъ съ прекрасни и топли 
думи приветствува туриститъ отъ името 
на асеновrрадскитъ граждани, председа
Н'.'!ьтъ на мъстния клонъ r. Басмаджиевъ 
имъ изрази радостьта на туриститt да 
В1'1Ждатъ своитъ другари отъ цъла Бълга
рия въ града на Асеня. На тъзи първи 
приветствия отговори подпредседате.'!ьтъ 

на Централното настоятелство r. д-ръ Б. 
Ковачевски. 

Цtлата първа вечерь Асеновrрадъ 
тръпнъше отъ радостния приливъ на бъл
rарскнтъ туристи. 

На следния день, 
24 ЮЛИй 

на опредъления часъ, въ салона на Об
щинското кино, всички делегати и гости, 

асеновrрадски граждани и мъстни тури
сти, се бъха събрали, за да присжтству
ватъ на откриването на ХХХI-я съюзенъ 
съборъ. 

За разлика отъ други години, събо
рътъ бъ предшестванъ отъ молебенъ, от
сJ:уженъ отъ rолъмия съюзенъ приятель 
и друrарь, Пловдивския митрополитъ r. r. 
Кирилъ, който следъ божествената служ
ба, произнесе дълга и хубава речь, въ 
която вещо и вдъхновено очерта насоки

тъ на туристическата дейность и духов
ния обликъ на българския туризъмъ. 

,,Българското общество нtма вече дру
гс• отношение освенъ на едно пълно по

,1ожително отношение къмъ бъJ1rарския 
туризъмъ", каза между другото митропо
JIИТЪ Кирилъ. ,,И въ това отношение, бъ.'!
r.~рската църква заема едно отъ преднитъ 
мt,ста по време и по интересъ. При ту
рv.зъма не се касае до едно движение, кое

то може да сжществува, може и да не 

С,fiществува. Азъ мисля, че туристическо
то движение е една rолъма нужда, то се 
движи отъ само себе си, отъ живота, отъ 
необходимостьта. Б.'!аrославямъ всъко ва
ше усилие и ви желая въ единството да 

се вижда само силата на Туристическия 
съюзъ, за да може той да бжде единъ 
мощенъ общественъ факторъ. 

Окжпзни въ чистотата на прнродат.а , 
освежени въ ве.'!иката и нержкотворна 

природа, съ об.'!екчени души, съ прояс
нени съвъсти, съ укрепнали воли, с ь 
твърди мишци, слизайки отъ върховетъ , 
запазвайте устрема си нагоре, запазвай
те чистотата на поrледитъ си и служете 
долу на народа преданно, служете му 

върно, служете на човъка, служете на 
обществото, служете на всичко, което 
може да затвърдява солидарностьта 

между хората, което може да дава тла

съкъ и подвиrъ на живота, все повече 

и все по-нагоре." 
Всички туристи приеха съ нескривано 

удоволствие тази рtдка благословия и тъ
хенъ изразитель стана съюзниятъ предсе

датель r. Иванъ Раевъ, който сърдечно 
благодари на Негово Високопреосвещен
ство за благопожеланията му къмъ бъл
гарския туризъмъ. 

Откриването на събора стана съ речь 
отъ съюзния председатель r. Иванъ 
Раевъ, който съ малко, но извънредно съ
държателни думи посочи на rолъмата об
ществена и културна стойность на бъл· 
rарския туризъмъ. ,,Борбата, която тръО
ваше да водимъ за право на сжществу

ване на нашето движение, вече е увънча
на съ успъхъ", зарадва той присжтству
ващитъ туристи. И r. Раевъ изброи мно
го, неочаквано много положителни проя

яи на официалната власть къмъ българ
ския туризъмъ, която за първи шv;ть та

ка щедро и разумно го подпомага въ не

говата дейность . 
Очертавайки чистото родолюбие на 

бълrарскитъ туристи, съюзниятъ пред
седатель не се поколеба да заяви: 

„Ние, туриститt., не ще можемъ да 
живъемъ въ чужда държава", 

думи, КJито отекнаха дълбоко въ сърдца
та на всички туристи и които бt.ха изпра-
1 ени съ р-tдко въодушевени ржкоплt.ска-
1шя. 

Изброявайки накрая всичката мате
риална подкрепа, която бt. дадена на бъл
гарския туризъмъ и изrледитt за бжде
щата подкрепа, r. Раевъ справедливо из
Нf'И rордостьта на българския туризмъ 
да прнеме тt.зи признания, ,,защото ние 
<.ме положили тру дъ за тt.зи придобивки, 
ние сме ги извоювали съ поть на челото". 



Следъ речьта на съюзния председатель 
с.~едваха приветствията на всички офи
циални представители, които за съжале

ние - поради липса на мt.сто - не мо
rатъ да бmдатъ предадени изцt.ло тука, 
за да се подчертае особено положително
то отношение, което всflчки вече заематъ 
къмъ българския туризмъ. Но следава
щитt. µитати cm достатъчни като илю
страция на това отношение. 

Г - н ъ К а р о в ъ, п р е д с т а в и т е .1 ь 
н а r. м и н и с т р а н а Н а р о д н о т о 
п р о с в t. щение, заяви недвусмислен'): 

,,Днесъ официална България, въ лице
то на специалното отдt.ление за тt.лесно 
В'l·ЗПИтщше, подчертава дебело, че наисти
на една отъ малкото родолюбиви органи
зации, които сж успt.ли съ своя идеали
з1,мъ да спечелятъ довt.рието на българ
ската общественость, е БТС. Нt.ма орга
низация, която съ по-сигурни срt.дства да 
укрепва добродетели въ душитt. на бъл
rарскитъ граждани, на българската мла
дежь, както БТС. 

Цениме още БТС и затуй, защото на
чело на БТС стоятъ хора, които съ до
стойнство могатъ да понесатъ обще
ственото дt.ло, безъ всt.какви слабости, 
за да ~юrатъ наистина да заслужатъ до

вt.рието, както на гражданството, така 
и на държавата. Въ лицето на тt.зи хо
ра, които отъ редъ години носятъ това 

дt.ло, ние виждаме наистина достойни 
синове на Родината, които ще носятъ 
това дt.ло и въ утрешнитъ дни". 

Г-нъ полковникъ Богдановъ, 
п р е д с т а в и т е л ь н а r. м и н и с т р а 
н а в о й н а т а, отъ името на цt.лата род
на армия, поднесе войнишкитt. поздрави 
и отдавайки заслуженото на истинското 
родолюбие на българскитt. туристи, той 
пс моли и всички туристи възторжено из

викаха: 

,,Ура, за първия български турнстъ, 
Н. В. Царь Борисъ III, ура, за най-мла
дия туристъ, Н. В. Престолонаследника 
Князъ Симеонъ Търновски!" 
Съюзниятъ председатель стана само 

1',зразитель на общата мисъль, когато от
говори, че „българскиятъ туристъ, въ 
своята безкрайна обичь къмъ род1-1ата зе
мя, въ брань ще умt.е да я брани". 

Г - н ъ К у ю м д ж и е в ъ, а с е н о в -
rрадски околийски управи
тел ь, като представитель на българско
Т<, правителство, поднесе своитt. поздрав
;;ения, отбелязвайки подчертано, че бъл
гарскитt. туристи се движатъ отъ прин
ципа 

,,все по-нагоре и все по-напредъ!" 
Предъ този принципъ, заяви той, 

,,се покланямъ и азъ и всички, защо

то само чрезъ него се създаватъ творче

ски личности, само така ще дойдемъ до 
величето на народа ни". 

Г . н ъ Б о й ч е в ъ, п р е д с е д а 
т е л ь н а Ю. Т. С., съ симпатична смt.
лость заяви, че „юношитъ туристи тръг
ватъ следъ Васъ и ще работятъ .:ъ им
пулсъ и съ горещото же,'!анис на българ
ската туристическа младежь, която е про

пита отъ чистия идеализъмъ, отъ истин

ската любовь къмъ своята родина, за да 
могатъ заедно съ васъ да коватъ сmдби
н11тt. на изтерзана България. 

Дано Богъ даде най-сетне така, че 
БТС и ЮТС идната година да заседа
ватъ край тихитъ води на Бълото море" . 
Въодушевенитъ ,ржкоплъскания, които 

изпратиха тъзи думи, бt.ха свидетелствu
тс за общия стремежъ къмъ Бt.лото море. 

Думитt. на следващитt. представители 
на запаснитt. подофицери r. Боневъ, на 
тракийската организация r. Яневъ и на 
кс•доездачното дружество r. Пъевъ не мо
жаха вече да излt.затъ отъ кржга на ху
б~•вото видение за Бt.лото море. И много 
умъстно съюзниятъ председаl'ель сдържа

но, но казващо достатъчно заяви: 

„Всt.ки народъ винаги живt.е и съ 
утрешния день!" 
Накрай и представительтъ на мt.стно

Тt• музикашю дружество, г. Курдовъ на
пс мни на туриститt. за значението на бъд
гr1рската пъсень, което даде поводъ на 
с1. юзния председатель да направи чисто

с1,рдечното признание, че въ това отно

шение, българскитt. туристи сж още сла
би, но само чакатъ да имъ бжде подне
сt·на хубавата туристска пt.сень, за да я 
разнесатъ изъ всички краища на Бълга
рl'Я. 

Следъ привършвнето на приветствията 
бtха прочетени п о з д р а в и т е д н и т t. 
т е л е г р а м и, които съборътъ праща на 
офицнаJшитt. лица, както и тt.зи, получе
ни до събора. 

Следъ приемането на новитъ клонове 
- - безъ разисквания и съ рi'riкоплt.скания 
-- въ с. с. Бачево, Момчиловци, Сухин-
долъ и възобновеRитt. въ Пирдопъ и Пе
щера, бъ даденъ 10 минути отдихъ, следъ 
който председательтъ на Съюзната кон
тролна комисия r . И в. Л а м б о в ъ д а д е 
д о к л а д ъ з а с ъ с т а в а н а с ъ б о р а, 
с.:поредъ който - заедно съ допуснатитt. 
с,тъ събора нередовни делегати - - при
с<У:тствуватъ всичко: 

100 делегати, 27 клонови председатели 
и 13 души отъ Съюзната управа, всичко 
140 души. 

По дневния редъ предстои , избора на 
съборно бюро, за което - въ съгласие съ 
предварителното заседание на клоновитt 
r,редседатели - съюзниятъ предсе,в.ат·ель 

предJшrа и съборътъ прие съ акламации: 
За председатель - председателя на 

мt.стния клонъ „Безово", г. Басмаджиевъ , 
за подпредседатели - r. Д. Каракашевъ 
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(Плtвенъ) и r. Мумджиевъ (Пазарджикъ), 
а за секретари - r. Талевъ и Мишевъ 
(София). 

Следващата точка отъ дневния редъ бъ 
н з б о р ъ н а к о м и с и и, прочетени отъ 
съюзния секретарь r. Ст. Поповъ и приети 
отъ събора въ следния съставъ: 
Комисия по бюджета: предста

вители на клоноветъ: Габрово (Пенчевъ), 
София - ,,Алеко" (Христовъ), Варна -
Д. И. (Бъчваровъ), Пловдивъ (Груевъ), 
Карлово (Златаревъ), Бургасъ (Драrа
новъ), Троянъ (Шипковенски), София -
,,Еделвайсъ" (Цековъ), Банско (Голевъ) 
11. н-во П. Хаджиевъ. ' 
Комисия по отчета: София -

, . Планинецъ" (Томеровъ), София - Але-
1<0" (Божиковъ), Пазарджикъ (С~мео
новъ), Шуменъ, Плъвенъ (Каравасилевъ), 
Търново (Гергановъ), Казанлъкъ (Фъ
сс въ), Чепеларе (Димитровъ), Г.-Оръхо
НРЦа (Славчевъ), Ц. н-во - д-ръ Б. Кова
чевски. 

Ком и с и я по уста в а: Севлиево 
(Недевъ), Кюстендилъ (Икономовъ) Со
фия - ,,Алеко" (Пожарлиевъ), Сам~ковъ 
(Кръшнякъ), Русе (Георrиевъ), Карнобатъ 
(Караивановъ), Кардово (Чардъклиевъ), 
Дупница (Блажевъ), Видинъ (Василевъ) и 
Ц. н-во -· Ст. Поповъ. 

Първото съборно заседание завърши 
съ думитъ за единение и обективна кри
тика, отправени отъ съюзния председа

н·ль и подканването за редъ и спокойст
вие отъ председателя на бюрото. 

Второ засада ни е, 24 юли й с л. о б. 

Дневенъ редъ: Отчетъ на Ц. н-во. Съ
борътъ го приема за прочетенъ. 

Божиков ъ - София, ,,Алеко". Из
каsва радостьта си отъ общото увеличе
ние на клонове'Г'В и членовеm. Отбелязва 
селища, като Долна-баня, въ които би 
тръбвало да има клонове на съюза. Счи
та, че въ хижеС'rройството е обърнато по
вече внимание на Рила, а Пиринъ е изо
ставеН1,. Обръща внимание на плащани
тъ длъж1-юсти въ Ц. н-во и на концентри
ране всички служби въ лицето на съюз
ния секретарь. Съмнява се, че въ списъка 
на сътрудницитъ ца списанието влизатъ 
имената на най-добритъ туристи и плани
нари. Очудва се въ еднообразието на име
ната на сътрудницитt (цитира случай съ 
трима Георrиевци въ единъ брой), което 
споредъ него може да се тълкува като 

m•пса на сътрудници. Стремежъ да се по
дс,бри списанието се чувства, но се С'ЬМ
нява дали е постигнато най-многото въ 

тс-ва отношение. Настоява да се продъл
жи издаването на водача. Счита, че не е 
умtстно да се предлага на събора законо
пр·оектъ -за туризма. Изказва се противъ 
плащането на изборниm длъжности въ 

llH. Накрай счита, че тръбва да се из.П:иг• 
не авторитета на ЦН, въ него да влъз'атъ 
н< ви хора, за да заживъе по-високъ 
ндеенъ животъ, .ца се изб'Вrнатъ проявитъ 
на кариеризъмъ. 

Кана з и рев ъ Раз л о r ъ. На-
с·1 оява съборътъ да се занимае съ ини
uиативата за поставяне вжже на „Конче
то" въ Пиринъ и да се положатъ повече 
грижи за тази планина. Иска да се назо
в~;тъ открито лицата, които еж плащани 

81, цн. 

Ч а к ъ р о в ъ - П л о в д и в ъ: Нами
ра въ отчета много хубави дъла. В.з~м11 
думата само да подчертае, че не . м_оже д!:1 

върви съюзната дейность безъ плащане 
на анrажиранитъ лица въ нея. 

Д р а r а' н о в ъ ~ Б у р r а с ъ. Отбе
лязва, че съюзътъ се намира въ възходъ, 

но че може още да се направи отъ стра

на на ЦН и клонове за разрастване · на 
членоветъ и кJюноветъ. Удобрява прак
тиката на ЦН да посещава клоноветъ. 
Отъ културно-просвътна работа ИМ;J. · по
вt::че нужда. Поздравлява редактор'а' 11а 
списанието за издигането му и намира, че 

критикитъ срещу него се дължатъ на 
,шчни настроения и амбиции, които ·· еж 
спжвали редактора. Платени длъжности 
има по решение на събора и затова ··въ
просътъ тука не може да се повдига. Иска 
да се настои енергично за получаване на 

50°/о по БДЖ. Накрай поздравлява ЦН за 
положенитъ усилия презъ отчетната rо
д1-ща. 

Б р ъ не к о в ъ - Софи я, ,,Ал ек о" . 
Счита, че дейностьта на ЦН може ·_да i::e 
таксува като положителна, но има мно

го въпроси още, които моrатъ да бждатъ 
разгледани. Обръща внимание на ·клоно;· 
ве, които заrлъхватъ, на такива съ ма

лъкъ брой членове или мъртви членове, 
и на селскитъ клонове, гдето нъма усло
ния за работа. Намира, че сръдата за вер
буване на туристи не била иэчерпана, за
щото съюзътъ ни не тръбва да се задо- . 
воли съ 4-5 хиляди духовенъ елитъ, а, 
тръбва да приобщи всички практикуващи 
туризма. Да се направи повече и за тури-
< тическата просвъта. Сега С'Ьюзното спи
сание е сю;шо. Смъта, че въ списанието 
не е постигнато всичко. Една трета отъ 
статиитъ въ него били лични преживъва
ния. Научнитъ статии еж само 5. Редак
торътъ на списанието - макаръ че е упо~~-

тръбилъ rолъми усилия - тръбва да е~ 1 

вслушва въ думитъ на хора, които ·ми, · 
лъятъ за съюза. Списанието може да бж
де по-добро. Повдига въпроса за помъ
стеното плагиатско стихотворение отъ 

Иванъ Рю1ски, което изложило съюза: Из.0 
казва се противъ платеиитъ дл-ьЖ:ности, · 
на който въпросъ се гледаJiо несериозно· ·· 



К у л и н с k и - К о с т е н е ц ъ. Всt.ки 
11скренъ човt.къ ще признае, че ЦН е во
дило мног9 добре съюза и е направило 
много за преуспt.ването му. Въвеждането 
на хижния режимъ, финансовото стабили
зиране, увеличението на членоветt. и по
дсбряването на списанието, достатъчно 
снидетелствуватъ за това. Поставя въ
просъ, дали всички клонове Cli'i въвели 

uпредt.ления хиженъ режимъ и пита за
що софий·скиятъ клонъ „Алеко" е прене
бреrналъ съюзната среща въ Костенецъ. 
По отношение хижния режимъ да се влt.
зе въ контактъ съ ЮТС. Да се даде по
rt•лt.ма rласность на съборитt въ пресата. 

Г .е р r а н о в ъ - Т ъ р н о в о. Отче
тътъ на ЦН потвърждава, че отивам~ 
къмъ все по-rолt.ми постижения. Ако има 
rрt.шки, тt. еж колективнн. Не бива да 
б1i'iдемъ скромни, а и ние трt.бва да пошу
мимъ около себе си. Обръща внимание, 
че всt.кави политически домогвания въ 
нашата организация ще бждатъ пресt.че
ни. Въ списанието има подобрение. Нtма 
зr,що всt.ка година да се приказва за ед
ни и C1i'iЩII порядки въ съюза. Да се за
сили борбата срещу неорганизирания ту
ризмъ. Съюзнитt. срt.дства да се рззпре
дtлятъ съразмt.рно на обектит-1;, а не да 
се съсрt.доточаватъ, напр., само за марки
р( ·вка . Съ юношитt.-туристи да се живt.е 
въ по-близъкъ контактъ. Иска веднажъ 
з,~ винаги да се свърши съ традиционни

тt. лоши отношения между ЦН и „Алеко''. 
Ако е нуждно, да се избере една комисия 
отъ събора, но повече не може да се жи
в-ве съ тtзи подозрения къмъ ЦН. Крити
ка трt.бва да има, но почтенна, личнитt. 
ю,строения да се избt.rватъ. Не разбира , 
защо се говори толкова само противъ 

С'l- юзния секретарь. Принципни различия, 
за каквито се твърди, че имало, не виж

да. Трtбва да се плаща, както на админи
стративния секретарь, така и на интелек

туалния водачъ на съюза. По този въ
просъ не трtбва да сжществуватъ никак
ви подозрения и вt.рва, че ЦН ще даде 
нужднитt. обяснения. Доволенъ е отъ ре
да на нашитt събори и по този пжtь на 
културна дейность ще поставимъ съюза 
на висотата, която заслужава. 

Съборътъ решава прекращаване на 
дt батитt. 1-1 всички rоворивши да ползватъ 
с:амо 10 минути. 
Н и к о л о в ъ - С о ф и я, ,,П л а ни

н r ц ъ". ЦН трtбва да премахне клоно
вt·тt. на книга. На съюзния секретарь 
трtбва да се заплаща: Малкото направено 
за културнта дейность е пасивъ и на ЦН 
и на клоноветt. Да се въведе една нова 
агитация - ца аудиториитt. на открито 
въ планината. Да се създаде единъ rла
ватарски институтъ. Въ бi'ьдеще, въ днев
ния редъ на съборитt да има и въпроси 

изъ културно-просвtтната ни дейность. 
Канцеларската работа на ЦН не задово
лнва: трtбва да се засили контакта съ 
клоноветt. Балансътъ на съюза не е 
ясенъ. Занапредъ той да се прави чет
лнвъ. ЦН да дава по-подробни сведения 
за приходитt и разходитt. 

Л о бут о в ъ - Ду п н и ц а. Сподtля 
мислитt на r. Герrановъ . Трtбва да си 
сnомнимъ миналото и да видимъ колко 

напредъ е отишълъ съюзътъ сега. ЦН да 
не допуска основаването на мъртви кло

нове. Клоноветt трtбва да бждатъ по-че
сто обикаляни, но затова трtбва да има 
нлатенъ човtкъ. Радва се, на ликвидира
Нt'ТО на клоновитt. дългове и намаляване
то на недоборитt.. Сказки може да има 
малко, но това не значи слаба културно
просвt.тна дейность, защото трtбва да се 
взематъ предвидъ и многото статии въ 

м1·- стнитt. вестници . Иска да се подпомо1·
натъ и уредятъ спалнитt. По въпроса з;, 
плащането на секретаря, намира, че е 

СJ.'амно да се говори по този въпросъ. Въ 
с·1 · юза трtбва да има платенъ секретарь, 
за да не се връщаме назадъ въ rодинитt., 
К( rато нъмахме стегната организация . 
Списанието му харесва по форматъ и п:.., 
илюстрации, то прави честь на нашата ор

ганизация и тръбва да се отдаде заслу
женото на тt.зи, които еж го издигнали. 
Но въ списанието не се срещатъ добри,в 
ни туристически писатели. Въ списанието 
да се зatTi'i'iПBa повече клоновия живот·ь. 

Поради липса на сътрудници, изглежда 
редакторътъ е прину денъ да пише много. 

Въ организацията никой да не се опитва 
да намtсва политически елементъ. Недо
разуменията съ софийския клонъ „Алеко" 
тръбва да се разрешатъ, а ci'r'iщo така по 
отношение членоветt въ други градове, 
да се спазва устава. 

П а н тел е е в ъ - С о фия, ,,А л е -
к о". Радва се, че делеrатитt. искатъ раз
решението на отношенията между ЦН и 
„Алеко". Обнадежденъ е отъ развоя на 
съюза и очаква догодина да се поздра

в~-.мъ съ 300 делегати . Намира, че и 10 хи
J!ЯДИ члена ще бi'i'iдатъ малко за БТС. 
Прави впечатление, обаче, че нt.кои клu
Н()Ве Ci'r'i намалили членоветt. си (цитира 
Берковица, Ломъ) и иска обяснения. За 
сказкитt. презъ годината не е направено 
много, поради обективни причщш. Но и 
кqгато се развива такава дейность, каква
то е случая съ издадения. отъ „Алеко" 
сборникъ презъ предната година, съюз
Н('ТО списание не трtбва да се отнася 
uтрицателно къмъ него. Предлага съюз
ю1я заслонъ, който се строи на Дамга . 
да бi'i'iдe наименованъ на името на народ-
1-щя поетъ и туристъ Иванъ Вазовъ. На
мира, че съюзътъ трtбва да има платенъ 
секретарь, но той да не бмде избор.но 
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лице за избtгване на всtкакви недоразу
мения. С_чита, че има опити за внасяне на 
партиенъ елементъ въ съюза отъ съюзния 

секретарь, който е участвувалъ въ акции 
въ Военния клубъ, споменатъ е отъ Пасту
ховъ въ Народното събрание П,) друга 
акция срещу евреи. (Д~легати протести
ратъ срещу това внасяне на политически 

,.11::бати . Бюрото отнема думата на rово
рившия по т-взи въпроси). За списанието: 
има подобрение въ външностьта, както и 
въ илюстрациитъ. Съдържанието, обаче, 
е малко разнообразено. МаJ1ко е заст;v;-
11енъ научния отд-влъ. Редакцията е дЛЪЖ· 
на да отстрани причинит-в за неучастие 
на по-rолъми майстори на перото. При 
редактирането липсва компетентность. 

Допуснато е стихотворението „Гранитни 
скали", което било петно за списанието. 
Обвинява редактора, че е допустналъ ис
торията съ преnисанит-в стихове отъ 
Иванъ Рилски и че зле е защитилъ по
СJ1едното срещу нападкитъ въ .ежеднев
ната преса. Много членове на „Алеко" c;v; 
протестнрали срещу това. ,,Алеко" има до
бра воля за сътрудничество съ ЦН. 

3 л а т а р е в ъ К а р л о в о. Иска 
обяснения по сll'iществуването на комитета 
„Мусала". Да се ликвидира този комитетъ 
и занапредъ подържането на наблюдател
Нl-'ЦИТ'В да се предостави стопански на 
д-1 ржавата. 

Дим и т ров ъ Чеп ела р е. На-
стоява за основаването на селски клонове 

и особено въ Родопит1,, к;v;дето иматъ 
условия за работа. Въпросътъ за плате
ю~тъ длъжности е въпросъ на бюджетъ и 
нt.ма защо да се повдига. Пита Д. Панте
леtвъ, защо не сътрудничи въ списанието, 

а само го критикува. 

П о п о в ъ - В а р н а, ,,Д е в н. и з -
в ори". Повдига въпроса за отношенията 
между БТС и ЮТС. Въ ЮТС има „оста
ръване". Но и въ нашия отчетъ има гръш
ки, че се споменаватъ общи хижи, само 
като такива на БТС. 

Христо в ъ - Софи я, ,,Ал е к о". 
Разглежда подробно бюджета на съюза и 
намира, че недоборитt. въ сжщность не 
cn. намалъли, защото c;v; показани тъзи 
К'L·МЪ 31 мартъ, а не къмъ 31 декемврий. 
Фондътъ „Български туристъ" не е на
пълно възстановенъ. Смъткитъ на списа
нието да се ОТД'ВЛЯТЪ О'ГЪ Т'ВЗИ на ЦН. 
и да се укажатъ отдълнит-в разходи на 
списанието. 01'ъ списанието има загуба 
и списанието е скжпо всtка книжка 
струва 20 хиляди лева. ЦН не е амортизи
рало съюзнитt имоти. Изразходвании c;v; 
сръдства за чужденци-гости. Спалното 
дъло е занемарено. ЦН да б;v;де въобще 
110 • пестеливо. 
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Т. Тодор о в ъ - ЦН. Съюзътъ е ус
пtлъ да привлече млади туристи, което 

личи отъ състава на настоящия съборъ. 
С1:юзътъ ни върви въобще напредъ, но 
за привличане на неорrанизиранит-в тури
сти има да се прави още много. Култур
ната дейность е слаба, защото клоноветt; 
въобще не еж канили ЦН за сказки. Ак
ция за вмъкване на . партизанство въ на

шия съюзъ нtма. Клонове нtкои еж зане
марили туристическата дейность. Въпросъ 
за предпочитане на нtкои планини не би
ва да се поставя. ЦН е отпустнаJlО срtд
ства за материалното строителство най· 

много досега. Никога съюзътъ не се е 
опитвалъ да започва маркировка въ та

к1: въ гол-вмъ мащабъ. Въ съюза нtма ни· 
к,.1.кви принципни различия, освенъ това 

дzли съюзниятъ секретарь да бжде пла
тенъ или не -- толкова ли сме изпаднали 

на лична почва? Срещу съюзниятъ се· 
кретарь се насаждатъ настроения, но ни

кой не си дава смtтка за неговата дей
нс,сть, която на друго м-всто и морално 
и материално ще б;v;де много по-добре 
в1:-знаградена. Всичкитt обиколки на кло· 
новетt c;v; извършени отъ него. ЦН е 
единно и това прави честь на съюза, за

щото въ другитt организации има голtми 
недоразумения. Резултатитt се дължатъ 
именно на дейностьта на лицата отъ ЦН 
и тt вървятъ по своя творчески п;v;ть, не

з;;висимо отъ лошитt критики. 

П. Хаджи е в ъ - ЦН. Съюзната ка
са винаги приключва къмъ 31 декемврий , 
но съгласно устава, приключването въ 

с;v;щность став·а къмъ 31 мартъ. Фондътъ 
,.Български туристъ" се администрира по 
правилника. Сливането см-вткитъ на ЦН 
и списанието е станало по решение на 

кснгреса и предложение на самия бившъ 
касиеръ В. Христовъ. Отдtлнитt, разходи 
не c;v; специфицирани, но съюзната кон
тролна комисия ги провtрява, а <;офий
скитt делегати иматъ винаги възможность 
да надникнатъ въ широко отвореното 

с1 юзно смtтководство. Разходитt. за 
чужденци Ci'i'i извършени не съ съюзни 

срtдства. Недоборитt на клоноветt дей
с1 вително Ci'i'i намалени. Съюзнит-в имоти 
не еж амортизирани, защото ние не сме 

п.рговско предприятие. 

С т. По п о в ъ - Ц. Н - в о. Принцип
ни различия, за каквито се споменава ту

ка между ЦН и соф. клонъ „Алеко", ни-. 
то се набелязаха, нито моrатъ да се от- , 
криятъ. Принципни различия имаше на
времето между ЦН, но тогава сегашнит'II 
ЧJiенове на ЦН и „Алеко" бtха въ една . 
делегация. Принципни различия имаше по 
въпроса за физическото възпитание, за 
пliанинарството, и пр. Но кой си позволя, 
ваше да засяга тогава личностьта илц .. 
честьта на ЦН? Кой си позволяваше да 



пуска рафинирани слух0l1е, че съюзътъ 
се опартизанява? Ако делеrатитъ на „Але
ко" стоятъ на тоrавашнит½. си становища, 
nринцип~ш различия между насъ нъма да 
има, защото ние стоимъ на своитъ стари 
nрииципи и позиции. Ние твърдъхме, че 
бюджетътъ е малъкъ и издава слабость 
иа съюза - като ЦН го удвоихме. Ние 

,твърдъхме, че може да имаме други отно
шения съ МНП безъ да се излагаме на 
закона за физическото възпитание - ние 
с1:,здадохме тъзи отношения и сме на 
пжть къмъ специаленъ законъ за ту

р1-1зма. Ние изпълнихме своиn обещания. 
И делеrатитъ на „Алеко" не идватъ съ ис
кэния да бждатъ избрани да работятъ, за 
да удвоятъ и тъ състава и сръдствата на 
с,. юза, а съчиняватъ измислени обвине
ния, . извъртатъ факти, които никога не 
подкрепятъ съ данни. 

Защо се прави интригата, че ЦН зане
~1арило друrитъ планини, а обърнало по
вс:че внимание на Рила - за да се спече
;rятъ делеrатитъ отъ клоноветъ около Пи
ринъ за листата? Колко пари внесоха але
ковци въ образувания фондъ за „Кон
чето"? 
Длъжностьта платенъ секретарь се съз

даде по решение на конгреса въ Лждже
не. И щомъ като има решение, вижте да
ли то е било правилно или поrръшно, 
щ,ли извършената работа го осмисля. Но 
в1-1е не се радвате на постигнатитъ резул
тати, а се хващате за възнаграждението 

Убедете конгреса, че платениятъ секре
тарь пръчи за напредъка на съюза и ни
кой не ще гласува за него. Имало трима 
Георгиевци като сътрудници това е 

връхъ Joa изобретателностьта за обвиня
ване. Та нима редакцията крr-щава съ
трудницитъ си? 
ЦН не може да преиздава „водача", 

дс,като не се изчерпи старото издание. Но 
картотеката за хижитъ, която поискахме 
отъ васъ, говори че отъ сега сме се за

мислили за издаването на новия „водачъ". 
-който действително да води изъ плани

НРТЪ. 
Тука се правятъ клевети. Казва се: на 

варненскиятъ конгресъ имаше хора за 

безплатно работене въ ЦН и после, като 
станаха негови членове, си опредълиха за
r!.'1ати. На въпроса, които еж тъзи хора, 
се отговори : Стефанъ Поповъ. Ето про
т,жолитъ на варненския съборъ, съставе
ни or„ сегашния стенографъ, алековеца 
Бl тевъ, и подписани отъ r. Герrановъ , 
ксйто е сжщо тука. Въ тъхъ е казано (че
те извадка), че азъ съмъ билъ за плаща
нето на длъжностнитt. лица. И тъзи ви 
,,факти" не еж върни. 

Издига се като проблемъ този за сел
скитt. к.1онове. Какво отъ това, че тъ ще 
с;,r;ществуватъ нъколко години и после да

же ще заrлъхнатъ. Съюзътъ губи ли нъ-

що? За пръвъ пжть въ нашия отчетъ се 
ле,сочватъ градоветъ, въ които тръбва да 
се основатъ клонове. ЦН нъколкократно 
е правило пост;v;лки за тъхъ (цитира слу
чая Свищовъ) . 

Твърди се, че списанието било ск;v;по . 
Въ този форматъ и обемъ; никой въ Бъл-
1·ария не издава списание за 40 лева. И 
вмъсто да запитате на кого тръбва да се 
бJ:агодари за това евтино слисание, и азъ 
да ви посоча г. Кокошковъ, вие говорите 
наизустъ. (Прави сравнение съ сборника 
,,А.'Iеко") . 

Въ севлиевския съборъ се говоръше, че 
въ списанието липсвало белетристика, се
га пъкъ че имало много лични преживt.
вания. Това е несериозно - безлична бе
Jrетристика има ли нъкжде по свъта? 

Понеже се повдигна въпроса за стихо
пюрението на Ив. Рилски, ще дамъ обяс
нения. (Цитира бележкитъ на вестницитъ 
и обяснението въ списанието). Чрезъ от
г(.вора си, азъ съмъ защитилъ честьта 

на редакцията. Но историята въ сжщность 
с~ направи преди събора за предизборна 
дt'маrогия. Въ Самоковъ азъ разпитахъ и 
не можахъ да намъря никакъвъ Иванъ 
Рилски. Тъзи стихове, значи, еж подставе
ни за създаване настроение въ конгреса. 

Азъ заявявамъ предъ всички, съ съзна
ние за отrоворностьта, която имамъ, че 

ш-дписътъ на мнимиятъ Иванъ Рилски и 
лочеркътъ на единъ отъ моитъ обвините
ли еж единъ и с;v;щи, азъ го познавамъ 

кой е, и ако иска да направимъ rрафоло
гическа експертиза, то тогава трt.бва да 
си теглятъ консеквенциитъ. 

По въпроса за партизанството. Г-нъ 
Гсргановъ, който си примърва приказки
тt., не казва, че Стефанъ Поповъ е пра
в,•лъ партизанство, други го казаха. Това 
е разправяно и на севлиевския съборъ. 
Азъ имамъ право да ходя на каквито 
искамъ събрания като български гражда
нинъ и какво правя тамъ, е моя работа. 
Като цитирате Ив. Пастуховъ, защо не 
цитират~ отговора на министъръ Нико
лаевъ. Като ходя по събрания, съ нищо 
Н<' засягамъ съюза. Докажете, че въ спи
санието или сказкитъ си съмъ правилъ 
партизанство. Та азъ съмъ по идеология 
противъ партизанството! 

Изненаданъ съмъ отъ твърдението на 
r Лобутовъ, че като редакторъ съмъ пи
салъ много. Презъ тази година азъ съмъ 
юнrисалъ една единствена статия въ спи

санието, съ която защитихъ честьта на 

съюза и за нея получихъ не само много 

пt•здравления отъ частни лица (чете пис
ма), а и отъ хора въ самото министерство. 

Не съмъ спиралъ никому достжпа въ 
списанието. Когато се върнахме отъ сев
ниевския съборъ, азъ даже предложихъ 
на Пантелеевъ да редактира той бр. 7-8, 
ьа да покаж,е, какво знае. Нека Панте-
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J!еевъ декларира, че ми е далъ нtкоя ста• 
тия и азъ не съмъ я напечатилъ. Азъ мъмъ 
молилъ много алековци за статии, но тъ 
афронтираха списанието. Нека се свърши 
и съ клеветата, че съмъ билъ отрекълъ 
тt.хния сборникъ (чете самата бележка). 

Може лесно да се приказватъ фрази 
за десеть хиляди членове, но я запитай
те, какъ се е стигна.7\о до 6 хиляди? Мо· 
жете да пишете въ вашия листъ, че съю· 

з1 тъ винаги билъ ималъ 5 хиляди члено
ве, което не е върна, всичко можете да 
п,ърдите, но обективниятъ фактъ, че презъ 
наше време съюзътъ за пръвъ ш;,;ть до

стига та~<ъвъ съставъ не можете да го из

кривите. Срt.дата за записване на нови 
членове въ малкитt. градове действител-
11<1 е изчерпана. Лесно е въ София да се 
записватъ членове. За поощрение на бер
ковския клонъ сме насрочили тамъ среща, 

въ Ломъ положението поради политиче
ски страсти е ненормално. Миналата го
дина сме отбелязали голt.мото увеличение 
като ненормално. 

Mнurc по·ети и писатели (цитира имена), 
харесватъ списанието. Научни статии лес
но не L.t добиватъ, защото тамъ никой не 
мсже да се опитва. Статията на r . Геор
п,евъ за Пиринъ не е ли чисто научна 
работа? Подборътъ на материала става 
много м;v;чно, защото идватъ много, но 

лсши работи. Нашата срt.да има списа
ние, каквото тя представлява. Ако се сра
м:,1ва отъ себе си, ще се срамува и отъ 
списанието. 

Вие пишете критики на „Български ту
ристъ ", в.ъ чужди списания, макаръ и на
шРятъ съборъ да не се съгласява съ васъ. 
както не се съгласява и сега. Но -за да ви 
дс,кажа, че азъ не се страхувамъ отъ пре

ценката на събора за моята дейность, зая
вявамъ ви , че не искамъ да използувамъ 

двегодишния си мандатъ, а съмъ готовъ 

да дамъ оставката си и сега. Другояче отъ 
васъ нt.ма какъ да се защитя! 

Д. Кок о ш к о в ъ - Ц. Н-во. Вземамъ 
думата само да отбия спекулацията спря
мо мене за платенитt. длъжности. Нека 
се в:,е~1атъ стенографскитt. протоколи на 
варненския съборъ, за да се види, че още 
тогава съмъ поддържалъ, какво трt.бва да 
имаме платенъ идеенъ секретарь и то мно

Г(• по-добре платенъ. Но такъвъ назначих
ме едва следъ Лъджене, когато намt.рих· 
ме подходящия човt.къ. Това' предложе
ние поддържахъ за успt.ха на съюза -
какво има тукъ недоблестно? Съ това спе
кулирате вече три години. Азъ не влt.зохъ 
нъ ЦН по мое желщше. А членоветt. на 
ус1 ава а .зъ ги спазвамъ по-добре отъ 
насъ. 

И в а н ъ Р а е в ъ - Ц. Н - в о. На по
J1,еланията нt.ма да отговарямъ, защото 
тt. еж стенографирани и бждещото ЦН 
ше ги вземе подъ внимание. 
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По платенитt. длъжности: азъ съмъ 
действувалъ на основание вота на единъ 
к<, нrресъ. Въ всички културни организа
ции се плаща заетиятъ трудъ, защото ние 

не можемъ да го експлоатираме. Ако же
J;аете занапредъ да бжде иначе, направете 
r,редложение, решете го - ние ще го из

пълнимъ. Разпредt.лението на длъжности
тt, е въпросъ на целесъобразность и на лич
ность. Намt.рихме човt.къ за секретарь и 
за редакторъ - какъвъ е rрt.хътъ, че сме 
слt.ли тt.зи длъжности? Въпросътъ за не
срганизирания туризмъ е гоJ1ъмъ. И за 
да ви подпомогне въ неговото разреше

ние, ЦН даже направи нарушение на уста
ва - то ви разреши да записвате членове 

и неабонати. И затова сега ви предлагаме 
новото измt.нение на устава - за да офор 
мимъ това предложение. Ако не го прие
~1tте, ние отъ него не правимъ въпросъ 

на довt.рие, предложете друго по-хубаво. 
Резу.лтати при БДЖ не можемъ да по

стиrнемъ, докато тамъ има хора съ та

къвъ манталитетъ. Направени еж постжп
ки предъ съюза на шофьоритt. за нама
ление при пжтуването. Ще дойде време и 
тс,ва ще се уреди. 

За списанието две думи обективно, 
спокойно: моето дълбоко убеждение е, че 
Нl'говиять видъ е по-добъръ отъ вчераш
ЕИЯ. Дай, Боже, утре да бжде още по-доб· 
ре. Не бива то да се саботира съзнателно. 

Отношенията ни съ ЮТС еж коректни, 
даже сърдечни. Правили сме съвмt.стно 
заседание по въпроса за възрастнитt. юно
ши. Като ги усмиваме, тt. сами ще дой
датъ при насъ. 

Културно-просвt.тната дейность за-
глъхна, защото въобще има криза. На хо
рата сказкитt. имъ омръзнаха, сега иматъ 
друга психика . Предпочитатъ екрана 
нредъ литвратурнитt, преживqвания. 
Трt.бва да намt.римъ правилния пжть. 
Единъ начинъ е уредената диапозитивна 
служба, но за нея ни трt.бва енерrиченъ 
човt.къ. Дайте го, безралично отъ коя 
клснъ е. Дайте и срt.дства за тази 
служба. 
Пантелеевъ знае добре защо не се помt.

сти отrоворътъ имъ за сборника. Азъ пра
вt.хъ · неимовър/Ш усилия да подобря от
нс,шенията между клона и ЦН. Поповъ е 
безкрайно полезенъ работникъ въ нашия 
съюзъ. Полезни еж и другаритt. отъ „Але
ко". Кого да отрека: Ст. Поповъ ли, ко
гото е откърмила нашата срt.да, или дру
гитt.? Ако Поповъ нt.маше този темпера
ментъ, нt.маше да б;v;де този полезенъ 
деецъ въ съюза. Моятъ пасивъ е, че въ
прt.ки голt.митt. усилия, не можахъ да ги 
помиря. Въ последнитt. дни, протегнатата 
отъ мене р;v;ка на „Алеко" пакъ увисна 
въ въздуха. И на моето предложение да 

вJ1t.зе въ ЦН, Пантелеевъ се изсмt и ме 

подиграха. 



Ние всички трt.бва да служимъ само 
на съюзнитt. цели. Може да не одобрява
те интелектуалното развитие на нtкои хо
ра отъ насъ, но кой ви дава право да от
ричате дейностьта на човtка? Работи чо
вt.кътъ, ще го ценимъ, ще го тачимъ. 

Да не отиваме въ София да търсимъ 
комисии. Азъ р;v;кавица за борба не прие· 
мамъ. Дайте да си стиснемъ р;v;цетt тукъ 
и да се върнемъ въ София да работимъ . 

По комитета „Мусала" вие ще си каже
те думата, дали можемъ да продължимъ 

тr ва строителство. Карловци направиха 
толкова много, че азъ нtмамъ моралното 
право да ги задължавамъ. 

Засеrю1 се и партизанството. !Де кажа 
дпе думи: р;v;ката ще б;v;де отсtчена на 
те;зи, който се опита да внесе партиенъ 
е.'lементъ въ съюза. Силата на нашата ор
ганизация е въ това, че презъ най-м;v;чни
тt. времена, успtхме да минемъ благопо
лучно между Сцила и Харидба. 

Не мога да скрия радостьта си отъ об
щата констатация, че нашиятъ съюзъ е 

наистина въ възходъ. Той се дължи на 
общитt усилия на клоновитt. дейци и на 
ЦН. Радваше ме и академичниятъ тонъ на 
разискванията, съ малки изключения. Да
но б;v;дещитt дейци дойдатъ тукъ съ още 
тто-голtми успtхи. 

И в. Ла м б о в 1., - С. К. К. Прочита 
цоклада на контролната комисия. 

U. Г е р r а н о в ъ -- Тъ р н о в о. Раз
искванията оставиха великолепно впечат

чение. Нашиятъ съюзъ с вече добре. UH 
е изпълнило дълга си. Ас1ъ смtтамъ, че 
ще си отидемъ всички напълно задоволе

f!И, ако гласуваме единодушно отчета, ба
.1анса и равносмtтката на UH и на СКК 
за изтеклата година. 

Съборътъ п,риема предложението на r 
Г~рrановъ съ абсолютно мнозинство и 
бурни р;v;коплtскания. 

И в. Р а е в ъ - U. Н · в о. - Благодаря 
отъ· името на всички мои другари за еди
нодушието, съ което всички одобрихте 
(•тчета ни. 

Заседанието се вдига за сJ1едния день, 
9 ч. с. 

Т р е т о з а с е д а н и е, 25 ю л и й 
преди обtдъ 

Ф ъ с о в ъ - К а з а н л ъ к ъ (доклад
чнкъ на комисията по отчета) чете проек
т< -резолюцията на комисията за дей
н<·,rтьта на съюза. 

По този проектъ правятъ допълнител
ни предложения Пожарлиевъ - София, 
,,Алеко", Пенчевъ - Габрово (изработва
не балансъ на клоновитt имущества), 
Раевъ - UH (за членуването въ между
народнитt организации), Грънчаровъ 
София „Планинеuъ" (за издаване съюзенъ 

вестникъ), Перниклиева - Самоковъ (за 
реферати въ съборитt), Герrановъ -
Търново (противъ издаване на вестникъ) 
Пс,повъ -- UH (противъ инцидентни пред: 
ложения). 

Докладчикътъ Фъсовъ отбелязва че 
комисията е съгласна съ добавкитt.' на 
Раевъ, Пенчевъ и Перниклиева. 

Съборътъ гласува предложената резо
люция. 

По п о в ъ - UH. (докладчикъ на ко
ш1сията по устава). Аргументира предло
жението за измtнение на чл. 14 на устава, 
1<акто е направено отъ UH и допълнено 
( тъ комисията за вторитt и последващ"И 
ч,'lенове отъ едно семейство, които се ос

в« . бождаватъ отъ плащане на абонаментъ. 
Константиновъ - Пловдивъ 

Противъ направеното предложение, за
щото е противно на основнитъ принципи 
на организацията. 

Г р ъ н ;; а р о в ъ - С о ф и я, ,,П л а
н и не ц ъ . С;v;що противъ предложение
то. Абонаментътъ на списанието да оста
не факултативенъ. 

Х а д ж и е в ъ - UH. По-рано - по 
nоводъ нередовностьта на „Фонфонъ" -
кс нгресътъ реши задължителенъ абоиа
ментъ и UH пракпшувашео свобождава
не до 400/о отъ членския съставъ. Презъ 
1937 година, много клонове паднаха подъ 
тс•зи минимумъ и тt.хнитъ делегати по 
уставъ сега би трt.бвало да б;v;датъ нама
лени. Сега нашето списание е стабилизи
р~,но и затова искаме да измtнимъ уста
ва и дадемъ право на клоноветt да иматъ 
членове безъ абонаментъ, но делегатитt. 
ще се опредtлятъ върху членоветt 
абонати, за да се запази импулсътъ на 
клоноветt за записване абонати. 

А г ъ н ски С о ф и я, ,,Ал ек о'". 
Ако се възприеме задължително списание, 
основанитt секции при „Алеко" ще изчез
ннтъ. Списанието има достатъчно абона
ти и то трtбва да се самоиздържа. Прави 
предложение въпросътъ, като неназрtлъ, 
да се сн,~ме отъ дневния редъ. 

К о в а ч е в с к и - UH. За увеличаване 
на членоветt. ние тръбва да раздtлимъ 
ч.1енския вносъ отъ абонамента. И сега 
имаме три пункта въ устава, които c;v; с;v;

щитt предложения А, Б и В - членове. 
По въпроса не бива да се прави демаго
гия. Новата практика, предложена отъ 
председателя на „Алеко" въ Севлиево ще 
се отрази догодина въ баланса за 1938 го
д1<на. UH отвори съзнателно широко вра
титt на съюза, но това трtбва да се 
оформи уставно. Щекотливиятъ въпросъ е 
за опредt.ляне делегатитt. И тукъ не се 
прави измtнение - всtки клонъ ще има 
толкова абонати, колкото и редовни чле
не,ве. И щомъ като искаме да гарантираме 
излизането на списанието, ще трtбва да 
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се справимъ съ условията въ съюза. Ако 
оставимъ този въпросъ за идната година, 

ще се прилага сегашниятъ уставъ, съглас

но който 6oo'/u отъ членоветt трtбва да 
бNiдатъ абонати, а 400/о Cli'i свободни. 

Р а е в ъ - ЦН. Понеже се реагира 
срещу предложението, то явно идеята за 

него не е узрtла. Отъ името на ЦН пред
лагамъ въпросътъ да се снеме отъ днев

ния редъ. 

П о п о в ъ - отъ името на комисията, 
с;v,що оттегля предложението. 

Х ад ж и е в ъ - ЦН. Докладва бю
джета на съюза за 1938 година. 
П е н ч е в ъ - Г а б р о в о. Разходи

тt по извънредния бюджетъ да се прие
матъ, бе.зъ да се опредtля, юv;де ще с:: 
с1 рои заслонътъ. Разходитt по редовния 
бюджетъ за възнагражденията да б1nдатъ 
точно опредtлени, за да б1nдатъ ясни. 

З л а т а р е в ъ - К а .р л о в о. Прави 
1,редложение за приемане бюджета из
цъло. 
По п ов ъ - ЦН. Дава обясне~ия по 

µгзпредtлянето бюджета на редов~нъ и 
извънреденъ, предвидъ разходитt по 
юби.1ейната година. 
Герганов ъ - Търнов о. Пред

лага прекращение дебатитt и ·приемане 
бюджета както е предложенъ отъ коми
сы1та. 

Съборътъ приема единодушно предло
жения бюджетъ. 

К о в а ч е в с ки - ЦН. Дава обясн~
ния по предложения законопроектъ за 

туризма. 

Г е р г а н о в ъ - Т ъ р но в о. Поради 
късното раздаване на законопроекта, се

га не може да се дебатира по него. Прави 
предложение законопроектътъ да се прие

ме по форма и се даде мандатъ на ЦН да 
има грижата съ компетентни лица за 

окончателното му създаване. Това пред
j(С жение се поддържа и отъ Каравасилевъ 
-· Плtвенъ. 

Съборътъ гласува по принципъ прие
ма1-1ето на предложения законопроектъ за 

туризма. 

Р а е в ъ - ЦН. Чете писмото на К. 
Кнровъ, съ което той се раздtля отъ ЦН. 
Съборътъ решава да се изпрати телегра
ма и на М. Киселички въ Кюстендилъ. 

П t е в ъ - С о ф и я, ,,Ал ек о". Отъ 
и~·ето на алековци предлага следниятъ . 

юбилеенъ, съборъ да се състои въ София 
на хижа ,,AJ1e1<0". 

Съборътъ приема съ акламации напра
веното предложение. 

Д. К о к о ш к о в ъ - ЦН. Дава тех
ш :чески обяснения по маркировката, коя
то предстои да б1nде извършена. 

232 

За бюро по произвеждане избора се 
избиратъ Ил . Грънчаровъ - София, ,,Пла
нннецъ", Агънски - София, ,,Алеко" и 
Коларовъ - Търново . 

Следъ отдихъ, започва гласуването, 
което се прекратява въ 12 ч., и бюрото 
провtрява избора, следъ което обявява 
следния резултатъ: 

Гласували - 131 делегати, колкото Cli'i 

и подаденитt д.елегатски карти. 

Получени гласове: 

За Ц. Н-во: 
Г. Георгиевъ - 123 гласа. 
Ив. Раевъ -- 122 гласа. 
арх. Г. Скордевъ - 123 гласа. 
Д-ръ Е. Шаранковъ - 89 гласа. 
Т. Тодоровъ - 76 гласа. 
Илия Мандевъ - 73 гласа. 
Д. Пантелеевъ - 51 гласа. 
Б. Божиковъ - 36 гласа. 
Ц. Цековъ - 34 гласа. 
Д-ръ Б. Вазовъ - 1 гласъ. 
Подг J/асници: 
Иванъ Ханджиевъ - 88 гласа. 
Д-ръ Андрей Пиперовъ - 88 гласа. 
Павелъ Кебърле - 76 гласа. 
Г. Клисаровъ - 34 гласа. 
М. С1nбевъ - 34 гласа. 
Хр. К.1ечковъ - 34 гласа. 
Ил. Мандевъ - 12 гласа. 
За С. К. К.: 
Иванъ Ламбовъ, К. Петковъ и М. Ку

зс въ - · по 121 гласа. Боянъ йордановъ и 
Лазаръ Николовъ - по 33 гласа. 

Подгласникъ: Дянко Чолаковъ съ 88 
гласа. 

Възъ основа на този .резултатъ, пред
сt>дательтъ на бюрото провъзгласява за 
щ,брани: 

За Ц. Н-во: 
Иванъ Раевъ, Г. Георгиевъ, арх. Г. 

Скордевъ, Д-ръ Ем. Шаранковъ, Т. Тодо
ровъ и Илия Мандевъ. 

Подгласници: 
Иванъ Ханджиевъ, д-ръ А. Пиперовъ и 

П Кебърле. 
С. К. К.: Иванъ Ламбовъ, К. Петковъ и 

М. Кузовъ. Подrласникъ: Д. Чолаковъ. 

Съборътъ се закриаа съ „Балкани, вди
гайтР се!" яъ 1 часа следъ обtдъ. 
---~iТrъвенскиятъ клонъ „Кайлъшка доли
на" съобщава, че членътъ на с1nщия и 
дълrогодишенъ клоновъ секретарь 

СТР АШИМИРЪ С. ДАНКОВЪ 
почина на 27, VIII. 1938 г. 

Варненскиятъ клонъ „Родни Балкани" 
с1. общава за преждевременната кончина 
ня туриста 

ПА.НТЕЛЕй Д. БУйНОВЪ 
пс-чиналъ на 3. VIII. въ София. 

Боrъ да ги прости! -------------------



Първенецътъ на Пиринъ сн, М, Кръшнянъ 



Е .. ,ъ-тепе 

Каменни в,ьнци 
от1, Васил.1, Кулев1, 

За п ьрви п;v;ть посет;~хме Пиринъ ш1а

нина наскоро СJ1едъ освобождението на 

областы·а - нрезъ лътото 1914 г., следъ 

r;ървия съборъ на ЮТС въ Самоковъ. 

Бъхме пребродили почти цъла Рила -
отъ Мусала презъ Дем>1.ръ-капия до Риб

нитъ е3ера, оттамъ презъ дивния Мер 

меръ до манастира; качихме се на Мальо

вица и скитахме изъ циркуса на Еди

гьолъ; пакъ се спустнахме въ Рилската 

ръка и по Илийна прекосих~1е Ай - гидикъ 

и се спустнахме въ Разлогъ. 

Отъ Банско Пиринъ ни направи пора

зително впечатле,НJие; ние не знаехме, че 

1ой ревниво крие истинскитъ си красоти 

отъ полето. Не бъхме виждали Елъ-тепе 

откъмъ югъ и той ни се струваше много 

хубавъ и оттукъ. 

Съ гол1.мо нетърпение, почти бъгомъ 

- толкова ни привличаше бъJ!иять nриоб

лаченъ връхъ, навлtзохме въ планината 

по Бъндеришка Глаз.ня. Замръкнахме .въ 

;юдножието на Елъ-тепе - нtк;v;де надъ 

сегашната хижа Бъндерица. Не cptщax

мtt живъ чов-t,къ - тогава Пиринъ бъ 

съвсемъ пуста и безлюдна. И досега поы· 

ня, че тая нощь, nребдяна окОJю го.1ъма 

K Jiaдa, бt най-романтичната нощь отъ 

I:Jълия дълъгъ излетъ - та ние бtхме 

едвали не първитt туристи въ Пиринъ -
,,непостижимия блtнъ" на туриста! 

Поею1е къмъ Елъ-тепе преди зори -
по тогавашния обичай: да ни завари 

СJ!ънцето на върха, та да видимъ най

далечнитt хоризонти. Бtха ни казали, ч~ 

стъ Елъ-тепе призори се виждало и Бt

ло море - друга наша мечта. 

Не можахме да намtримъ п;v;тека, та 

щурмувахме южната стена на масива на

право. Отвесни скали ни накараха да из.

виемъ на.1ъво и така излъзохме на сед

лото ~1ежду Овинатия връхъ и Елъ-тепе . 

Оттамъ намtрихме хубава л;v;катушна 

n;v;тека, която ни изведе лесно чакъ на 

върха. С1ънцето ни изпревари и той сияе

ше ослtпит~лно въ полегатитt ранни л;v;

чи, когато стигнахме темето му. Може-би 

затова не видъхме Бtлото море .... 
Но и това, което видtхме, ни накара 

да изтръпнемъ. Най-хубавото бt, че н~ 

познавахме Пирина и не се м;v;чехме да 

оnредtлимъ върховетt, и долинитt,. Ние 

съзерцавахме планината и тя действува

ше непосрtдствено на душитt, ни сь пър-
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вобитния си хаосъ и каменно величие. На 

юrъ нъкакви върхове - игли ни привли

чаха като съ магия. Знаехме, че не ще 

имаме време да отидемъ до т·hхъ и, като 

ги гледахме отдалечъ, си обещавахме 

още идната година да ги завладtемъ. 

Колцина ли можаха да изпълнятъ това? 

И следъ колко години? 

Слъз::эхме презъ улеитъ на Казана, 

гдеrо брахме еделвайсъ. Колко много и 

едри цвtтове имаше тогава! Къмъ об·hдъ 

слъзохме при лагера и, едва хапнали, се 

устремихме да възлъзе,мъ на Тодоринъ 

връхъ, който ни привличаше съ стръмни-

1i; си сипеи. Освенъ това, над-ввахме се 
да видимъ отъ билото му стръмнитt вър· 

хове, които бъха пленюш въображение

то ни. Два часа б.11изо се катерихме по 

единъ шштъкъ улей съ пръспи - и .ко

гато, най-сетне, се озовахме на билото, 

подъ върха, отъ една безд,на срещу насъ 

бликна мъгла, която забули всичко на 

юп,. За нъколко секунди само видtхме 

о.11овно-сини езера, сжщитi; приказни вър· 

хове, които блънувахме, и нови далечни, 

тъмни простори ... Лъхна студъ, заши
ба 1ни леденъ дъждъ на едри капки. По

бързахме да слъземъ - пакъ по улея, по 

прtспит·h, по водопаднитъ му прагове. 

Слизането ни отне повече време и повече 

сили отъ изкачването. 

На другия день въ Банско научихме, 

че Русия и Германия мобилизирал•~. Ма

каръ и деца, почувствувахме, че почвil 

пъщо сrрашно и огромно, което ще по

влъче и насъ за много години .. 
Когато се отдалечавахме отъ Пирин ь 

къмъ Якоруда, често спирахме и се про

щавахме съ дълги погледи отъ висинитi;, 

къмъ К•Jито копнъехме, - сякашъ пред

чувствувахме, че дълго, дълго не ще ги 

видимъ. 

Отъ тоя пръвъ излетъ изъ Пиринъ 

запазихъ само нъколко неясни спомени и 

силенъ копнежъ да пребродя всичкитъ 

му кжтове. 

Години оттогава Много пжт;-1 

съмъ летълъ надъ Пиринъ, нъколко пж

ти съмъ откжсвалъ по три-четири дена 

за излети изъ него, напоследъкъ бtхъ 

десеть дни, но тоя копнежъ още живhе 

въ мене, Пиринъ още ме влtче. 
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К а м е ни ц а - петиятъ по височина пи

рински връхъ, най-високиятъ зжбъ на езер

ната корона Белемето, ни привлtче още 

отдалечъ - отъ Бъндеришка порта 

съ своит·h отвеани стени и фантастично 

нацепени гребени. Решихме да го изка

чимъ - и то по най-стръмната му, се

веро-източна стена, покрита съ хаотични 

скални рtки и rолъми прtспи съ чудати 

форми. Приближихме до върха по Дамя

ница, изкачихме Превала вододълъ 

. между Места и Струма и прекосихме на
право, по скалнигh тераси, rолtмия цир

кусъ съ множество езера, който дава на

ча;ю на Свети Врачска Бистрица. Камени

ца е юго-западенъ зжбъ на тоя циркусъ. 

Колкото повече слизахме въ дълбинигh 

на циркуса, толкова по-високъ и стръ· 

менъ се издигаше Каменица - тъменъ, 

непристжпенъ rреб·е-нъ·;-· опасанъ съ снъ-
1 ·ове. В? самото му подножие се гуши 

малко езеро - не можахме да узнаемъ 

има ли име. Отъ това езеро почнахме ата

ката на върха - отъ тераса на тераса. 

Добре с нареченъ върхътъ - той с~ съ

стои само отъ камъни. При цълия възлазъ 

едвали сложихме кракъ на земя - кате

ръхме се само по скални отломъци 

милиони чу дати, невi;роятни и неповто

рими форми. Общиятъ наклонrь до отвес

нитt стени е около 60°, но отвреме на

време сrава по-стръменъ, така че налага 

истинско катерене по скалитi;, часть отъ 

които C'i'i здраво закрепени въ скалния 

порой, а часть се колебае подъ стжпки

тt ни. 

През ь първата половина на възлаза 

непрек;,;;снато чувахме дълбоко подъ ска

;штi; глухото клокочене на потоци, спус

кащи се отъ голtмитt прi;спи. При всi;ка 

почивка долепяхъ ухо до нtкоя голtма 

скала и слушахъ тоя тъменъ шумъ на 

подземнитt потоци. Водата течеше тъй 

близо подъ насъ, а не можеше да се види, 

още по-малко - да се достигне. Така чо

вtкъ понtкога чувствува, че въ него жи

вtе нtщо, чувствува го, то е навредъ и 

постоянно съ него - а не може да го 

досrнrн~ съ съзнанието си, да го види -
и сю10 се вслушва къмъ тайния му ше

потъ. Едно неаидимо и недоловимо при

сжтствие. Понtкоrа се обръщашъ бързо 

назадъ и.ш встрани - може би то е тукъ, 



до тебь, оформено, осжществено. Нъма 

нищо ... И пакъ слагашъ ухо на голит-в 
скали и слушашъ глухия шумъ на тъй 

близкит-в и все пакъ недостижими живи 

води, които текатъ и пi;ятъ въ дълби

нит-в. 

Задъ насъ циркусътъ потъваше все 

повече и повече, тераситъ се губ-вха; той 

се разстилаше като огроменъ водоемъ, 

по дъното на който трепт-вха множество 

езера, съединени съ св-втли нишки. Чакъ 

на другата му стра,иа се .разстиаа гол-вма· 

та площь на Тъмното езеро, която расте 

колкото повече се качваме. То е второ по 

rол-вмина следъ Папазъ-гьолъ. 

Изкачването по скалнитъ р-вки и пръс

пит-в ни отне около единъ часъ. Въ са

мата ст.~на намърихме единъ улей, по 

който за четвъртъ часъ излi,зохме на 
седловина, северно отъ върха. Отъ нея 

все по 1·ребена, по нацепени нз тънки 

плочки скали, съ . акробатически катере

ния надолу и нагоре по зжберит-в, които 

често надвисватъ надъ пропастьта отл-в

во, стигаме самия връхъ - сжщо остъръ 

скалснъ гребенъ, отбелязанъ съ н:атрупа

на пир,~мидка камъни. 

Каменица е високъ вжзеJ1ъ на три го

лъми циркуса, отъ които почватъ широ

ки ледникови долини. Поради това около 

него има много просторъ за очит·в. По

гледътъ прелита като ор_елъ виооко надъ 

безднит-1, и се отправя къмъ безкрая. Спи

ратъ го само Елъ-тепе и Кутела - б-вли, 

като облацит-в, които играятъ по т-вхъ, и 

страхо'J\НИятъ черъ Джангалъ. Фантастич

нитt в"hнци на Стражата, Моминъ-дворъ, 

Газей, Кралевъ дворъ и десетки още б~з

именни върхове оставатъ много по-низко 

и губятъ очар~ванието си. 

Когато бъхме на Каменица, захласна• 

ти да броимъ езерата, които се виждатъ 

отъ върха, или да броимъ съ очи отъ тъм

ната до.лина на Струма по масивит-в на 

Рила и Родопит·в --:- чакъ до Доспатскитъ 
планини, отъ скалнитi; гн-взда на Джан-

гаJ1ъ внезапно изхвръкна съ глухъ ТЪ· 

тенъ буря · и вмигъ разпери тъмни крила· 

по ц-влото небе - - отъ Елъ-тепе до Али

ботушъ. Въ облацит-в затрепкаха сия,ния 

на невидими мълнии, .рукнаха водопади 

гръмъ. 13урята размаха крила и изъ пла

нината почнаха да виятъ остро и провл-в

чено вихри, рззкжсани отъ каменни но

жове. 

Неизм-врно малки и безпомощни 

вср·l,дъ тая безумна борба на космически 

сили, легнахме всрt.дъ скалитt. на върха 

и онt.м·!,хме. Зр-внието и слухътъ каточ~ 

не бt.ха достатъчни да възприематъ окрж

жаващия ни хаосъ; ние почнахме да чув

ствуваме бурята съ цt.лото си тt.ло, съ 

всичкитt. си нерви - и тя ни затрупа съ 

величието си, като съ тежка пръсть -
гърдитt. ни почнаха да дишатъ бавно и 

съ усилие. 

Високата часть на Пирин.а прилича на 

стихийно тнорение ,н;а древенъ, неспо

коенъ духъ, обзетъ отъ кошмарни пори· 

ви: безумни възземания нагоре :1 яростнr1 
падения въ мрака. Тя се състои отъ чу

довищни, пищни ваяния на тъмни, несъз

нателни сшш, напрегнати въ титаниче.ска 

борба. Може би тt. Cil'i нt.какви огромни 

каменни вt..нци и корони на предвt.чни, 

безименни мжченици отъ хаоса на едио 

минало, наситено съ трагични борби и 

превратности. 

Само на северъ тоя творчески духъ 

сякашъ се е осъзналъ и просвt.тлилъ -
и е изваялъ въ чистъ копнежъ къмъ ви

си,нитt. сияйно свt.тлитt. и строго отсtче

ни шем,:тю1 конуси на Елъ-тепе и Кутела 

- два величествени жертвеника отъ мра

моръ - символи на най-свt.тлото и въз

вишеното, което българскиятъ духъ е 

създалъ и има да създава въ своя вt.ко

вен ь устремъ нагоре. 

Такъвъ видt.хъ Пирина отъ скзлитt. 

на темето на Тодоринъ връхъ, такъвъ 

искамъ да го запазя въ себе си завинаr;1. 
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Д,ьлото на туристит,ь 
Ц Ст. Гиргановъ 

Презъ мрачната епоха на робството 

НJiанината сJiужеше за убi;жище на онt.· 

зн неспокойни хора, които искаха съ це

ната ыа собствената си кръвь да катур

натъ заробитеJiя си и да извоюватъ сво

бодата на брата-робъ. 

Тв вършеха ·това непринудено, съзна

теJiно и възторжено. Народътъ, зашеме

тенъ отъ добитата свобода, залисанъ GKO· 

ло собственото си организи.ране, не ми;:

лt.ше и нt.маше време да се занимава съ 

отвлt.ченитt. идеи за култура и просвt.та, 

а най-малко го въJiнуваше туристическа

та идея. 

Не следъ много, обаче, възторженитt. 

апостоли на туристическото дt.ло се на

дигнаха, вирнаха глави и нагазиха въ 

страхотс1ия Балканъ. Леrендарнитl; вам

пири, таJiасъми, караконджоли, самодиви 

и други страшилища, намt.рили подслонъ 

въ въображението на наивницитt., сложи

ха оржжие предъ смt.лия туристъ. Той 

, и проку д.и. И сега потайнитt. кжтчета на 
планината, таинственитt. пещери, страхот

нит·в пропасти, недостжпнитt. планински 
скали, :;танаха неговъ храмъ. Изъ тt.хъ 

той свещенодействува. Туристътъ опозна 

нашитt. планини, той разбра природата, 

срути предразсждъцитt. и тази вълшебна 

природа стана негова плъть и неrовъ 

духъ. Предъ нея човt.кътъ открива своя

та душа, опознава себе си, опознава и 

другитt.. Ней1юто благотворно влияние ту

ря край на ежбитt., интриrитt. и злобата. 

Срt.дъ нея той става друrъ. Само тя го 

прави истински човt.къ. Който не е свик

налъ да се бори съ нейнитt стихии и из· 

ненади, бива малко полезенrь за общество

то и вреденъ за себе си. Странимъ ли отъ 

нея, тя ни наказва, прави ни хилави и 

(юязливи сжщества. · 
Преди повече отъ четиридесеть год;.~

ни „Щастливецътъ" Алеко Констан

тиновъ, пръвъ следъ великия борецъ за 

нашата свобода Бачо Киро Петровъ, от

прави зовъ къмъ българското племе да 

изучи собствената си родина, не между 

четиритt. стени на задименитt. кафене

та, а като я обходи, като проникне а ь 
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нсички нейни кжтчета. Неrовиятъ пръвъ 

:::овъ бв: ,,п о ж е л а й м и ж и в о т ъ и 

з д р а в е, з а да м о г а да в д и r н а з а
в t: с а т а, к о я т о р а з д t. л я r р а д -
ски я животъ отъомайнитt. пре

J1ести на нашата дивна приро

да и ти ще се влюбишъ въ таз я 

nрирод~ както никой юноша 

никоя не е любилъ". Зловещъ 

1.уршумъ, рожба на тоrавашнитt. подли 

r:оJiитически нрави, изхвръкналъ изъ орж

жието на подкупенъ убиецъ, прекрати туп

·1 енето на едно сърдце, носено отъ най
доблестния, най-чистия и най-възторже

~шя обожатель на нашата майка-природа. 

Въ капкитt. на неговата кръвь се скри 

JС.r~етвата на последователитt. му да слу

.>hЗТЪ вt.рно, безкорис11но и предано на 

1•деята за любовь къмъ природата и ро

дината. На 11 май 1897 година загина 

Ллеко, но неговата любовь къмъ приро· 

дата стана зн1аме на туристиrв. 

Tt. пребродиха навсt.кжде, издадоха 

нн.тевод:1тели, маркираха пж·тища, по

строиха м,-юrо хижи, засJ1они и домове, 

надлъжъ и наширъ тt. направиха до

стжпни за всtкиго нашитt. въ,,шебни пла

нини. И всичко това тt. вършиха мъ.11-

1;с мъ, б~зшумно, безпретенциозню, безъ 

п~·,им·всъ на политическа или съсловна 

принадлежность, дори при враждебно от

насяне къмъ тъхъ на отговорни фактори. 

Късно се оцени тt.ХJНото д-вло и сега тt. 

Cm горди, че точно тt.зи фактори съ за-

6< лежитслно самодоволство сочатъ по

сн1женията на тури'ститt. като постиже· 
ш,я н~ нашия народъ. 

А издадената досега огромна тури

стическа литература е важенъ приносъ 

за опознаването на свидното ни отечество. 

Тя е най-ранната отъ себеподобнитi;, 

обаче, въ последнитt. нt.колко години тя 

с·е разви до недостигнати отъ друrитt. ре· 

эултати. 

Внушиrелниятъ брой на орrанизирани'Г'h 

туристи въ двата съюза е важенъ белегъ 

за ycnt.xa на туризма. Броятъ на неор

rанизираниrв е внушителенъ, но не следъ 

много и Yh ще се приобщятъ къмъ ония, 



[\ОИТО възбудиха у nхъ интереса къмъ 

родната природа. Тогава, когато всичк;~ 

се наредятъ подъ общото туристическо 

ы;аме, ще почне огромното туристич~ско 

строителство, чрезъ което държавата и 

,, ичностьта въ НJesr ще черпятъ материа.11-

ни и духовни блага. Тt.зи блага ще ни 

nоставятъ въ редоветt. на ония държа

РИ, които чрезъ своитt. туристически по

стижения мъ;JЯтъ своята култура. 

Интелиrснтииятъ българинъ, къмъ кого

то Алеко отправи своя зовъ, не е вече 

,,чужденецъ" въ собствеНiото си отече

сшо. Пр~зъ всичкиn годишни времена 

ние го виждаме безспирно да броди, да 

се възхищава, да просвt.щава, да спасява 

при нужда и да ct.e съзнателно, безко

ристно и упорито любовь къмъ родината, 

къмъ прелестната българска природа. Се-

1 ·а ние не се срамуваме отъ чужденцитt.. 

Сочимъ имъ планинскитt. пжтища и пм

теки и имъ даваме подслонъ. Това вър

шимъ -::ъ rолt.мото желание да бж а.емъ 

полезни на родината. 

Туризъмътъ е безкраенъ низъ отъ 

добродетел;~, които не се купува·тъ, а се 

придобиватъ чрезъ общуването въ при

родата съ QIНiия хора, които въ нейнит-1, 

недра се чувствуватъ като човt.ци, а не 

1сато зв'hрове. Че природата е най-съвър

шениятъ б.лаrодетель на човt.ка с~ виж

да и отъ много цитати, вземани отъ съчи

нен,Jята на гениални люде. 

Че туриститt. творятъ, се вижда отъ 

онова огромно дt.ло, което тt. въ продъл

жение на повече отъ 36 години еж съз
дали въ старата българска столица В.· 

Търново. 

Въ н .иалото н1а 1902 година една мал- · 
ка група интелектуалци, повечето учите

.т,и, ,наче,ю съ r. r. Моско Московъ_, Стоянъ 

Н. Коледаровъ, Борисъ П. Джамбазовъ, 

Петъръ Н. Киселовъ, Петъръ Димитровъ, 

Анrелъ Рашевъ, Георги Тотевъ, Боньо 

А. Даваджиевъ, Антонъ Радевъ, Василъ 

С. Огняновъ, Димитъръ Н. Баrрилоgъ и 

Нико.11а Ивановъ, намt.рили се подъ влия

нието на забележителния нашъ ученъ r. 
Алекс. Теодоровъ-Баланъ, оонозаватъ ту

ристическо дружество „Т р а п е з и ц а". 

Още пр~зъ 1905 1' . това дружество орга

низирва първиn учен и че ски спал

н и за ония учениц:1, които идватъ въ то-

зн rрадъ да се запознаятъ съ неговото 

мt.стоположение и съ историческит-1, му 

забележителности. Презъ 1907 r. това дру
жество издава първия пжтеводитель, пъ

JJенъ съ исторически и географски под· 

робности за В.· Търново и околноститt. 

му. Отъ този цененъ пжтеводитель се 

даватъ даромъ 100 екземпляра, отъ про
дажбата на които да се взематъ пари за 

::о апочване изграждането хижа на върха 

,.Чумерна". Презъ 1908 r. дружествот:> 

прави опитъ за организирането на уче

нически туристически чети, но безуспt.ш

но, поради противодейс~вието на училищ

нит-в власти, подъ чието покровителство 

сега вирt.ятъ иноrо клонове отъ Ю. Т. С. 

llрезъ 1909 r. дружеството разпорежда да 
се направятъ хубави фотографич~ски 

снимки на исторически сгради, на KlfiЩИ 

съ сrаръ ориrиналенъ строежъ, на инте

рtсни улици и на самия rрадъ. Сега, следъ 

около 30 Г'одини, тt.зи он,имки добиватъ 

забележите.11на историческа ценность. Отъ 

тt.хъ дружеството е подарило по единъ 

скземпляръ на В.-Търновската градска 

община и т-1, еж подредени въ специа

ленъ албумъ. 

Дружеството се намира 

в'l-зходъ. То става центъръ 

инициативи. По онюва време 

въ rолt.мъ 

на безброй 

грижиn за 

залесяването на околноститt. и за запаз

ване на ценнитt. старини сж били изклю

Чftте.1но негови. Презъ 1911 r. (25 юлий) 
то започва строежа на св:>ята хи ж а

д о м ъ върху онова мt.сто •на историче

ската мt.стность „Царевецъ", отъ гдето 

на 22 септемврий 1908 r. бt. провъзгласена 
независимостьта на българския народъ. 

За кратко време се изгради първиятъ 

1 уристически храмъ. Туристи, граждани 

и армия издигнаха най-ве.'!ичавия тур .1-

стически паметникъ въ нашата страна. 

Земетресението презъ 1913 г. направи 

своитt поражения, обаче това печално 

явление не сломи бодрия духъ на тури

ститt.. Tt. поправиха разрушенията и про
дължиха подобрявз,нето на собствения 

си имотъ. Авторътъ на плана, r. Леонь 
Филиповъ, денонощно бди надъ своята 

рожба. Следъ войната, когато народътъ 

пъшкаше подъ тежеститt. на извършени-

1 t. неправди съ „мирнит-1," договори, ту

рнститt. не забравиха своя дълrъ. Въ 
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1922 r. т-в еж организирали въ своята хи

жа 80 туристически легла върху дървени 
одъри. Презъ ГОДИНИТ'В 1924, 1925, 1926 и 
1927 одъриrt еж изхвърлени и дружс

с,вото разполага съ 100 отд-влни, само

tтоятелни легла, съ необходимото коли

чество сламеници, одеала, чаршафи, въз

r лавници и мобюшровка. Прсзъ 1929 r. 
се завършва кулата »а хижата-домъ. 

Броятъ на членовет-в презъ 1930 r. е 475, 
отъ които 311 еж абонати за хубавото 

списание „Български туристъ". 

Поради упоритата дейность на предани 

туристи и поради щедрия даръ на благо

родни в.-търновски граждани, дружество

то сега има недвижимъ имотъ за около 

два милиона лева и мебели за около 300 
хиляди лева. Въ тая оценка влиэатъ н::1-

правенит-в о rъ самото дружество разхо · 
ди, безъ даренията. 

Въ с1мата хижа-домъ има постоянна 

художествена и историческа изложба, 

отъ която се възхищаватъ всички посе

тители на старата българска столица. 

Въ нея има локалъ и наоколо прелест

на градина. 

Туристическаrа хижа е като стражъ 

на J1еrеадарю1я „Царевецъ", койго, бла

годзрение на туристит-в, стана една отъ 
най-добре орrанизиранит-в м-встиости на 

старата българска столица. Отъ нейната 

кула гледката е вълшебна. Подъ нея, до

.чу, катfJ въ пропасть, извива Янтра, въ 

далечината се син-ве Стара планина, съ 

своит-в засн-вжени върхове, а 110 близки

т-в склонове еж накацали б-влосн-вжнит-в 

кжщи на старинния и ориrиналенъ градъ. 

За него Пенчо Славейковъ пише, че е „фо

тоrрафираниятъ бл-внъ на д-вда Господа". 

А Ив. Вазовъ, безъ когото е невъзможно 

изграждането на rрамотностьта на нашето 

племе, яъ своето съчинение „Пьстъръ 

tв'hтъ", пише: ,,Боже мой, каква хубость 

v.ма това Търново, което сега се разстила 

IJъ по-rол-вмата си часть съ една чудна 

живопионость; разлазило · се по върхове; 
плъзна,10 се до вълниrt на Янтра! А тя, 

като една колосална, бл-встяща на слън

tJевит-в зари змия, отъ юrъ къмъ северъ, 

1укъ подъ настръхналит-в скали, тю1ъ 
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rюдъ прозорцит-в на кжщит-в, залепени 

една връзъ друга по склона, тамъ край 

зелената поляна на светата гора ... и ка
то rледамъ тоя нев-вроятенъ, невъзможенrь 

rрадъ, азъ си мисля, че предъ менъ стон 

видение, сънь, измама за очит-в! Надали 

има въ св'hта rрадъ съ подобно живопис

но м-встаположение". 

Презъ посдеднит·в дни на септемврий 

1926 r. забележителният.ъ руски писатель 

~ас. Немировичъ-Данченко наблюдава 

старата българска столица отъ па0илиона 

предъ туристическата хижа, говори съ 

възторrъ за първото си в,1изане въ този 

rрадъ презъ май 1877 r., заедно съ рус
кит-в войски, и казва: ,,Въ продължение 

на шест десеть години, като кореспон

дентъ, журналистъ и писатель с1,мъ оби

колилъ почти всички материци и държави; 

1~рисжтс гвувалъ съмъ на важни св-втовни 

събития; вид-влъ съмъ много градове и 

села; наб.'lюдавалъ съмъ чудни природни 

красоти и явления, но нийде не съмъ ви· 

д'hлъ в ьлшебната картина, която пред

с1 авляRа вашиятъ rрадъ, който посетихъ 

за nръвъ пжть nрезъ 1877 година. Нhма 
r радъ въ св-вта, който да дава толкова 

разнообразни, вълшебни и красиви глед

ки, какго Търново. Пазете срада си, з:t· 

пазете неговия видъ, защото той буди 

възторrъ у всt.киго". 

На 16 авrустъ 1933 r. бележитиятъ фран
цузки държавникъ Едуардъ Ерио, изпра

венъ на сжщото мъсто, заrледанъ въ ам

фитеатJ)ално разположения rрадъ, се Ьб· 

ръща къмъ nрисжтствуващит-в и и~1ъ 

казва: ,,Този rрадъ, съ своето м-встополо

жение, е nрем-вната на България". 

Туриститъ въ България еж горди, че 

можаха въ едиtнъ кратъкъ периодъ да из

rрадятъ много хижи, доУiове и заслон1, 

да маркиратъ пжтища и да създадать 

удобства за пжтуването, а туристит-в въ 

В.· Търново еж щастливи, че върху исто

рическата м-встность „Царевецъ" еж из

дигнали най-величавия туистически домъ, 

отъ който rледкзта къмъ града и око.~· 

ноститъ е замайваща. 

Признателностьта на бжднит-в поколъ

ю1я ще бжде тt.хнат3 ~аграда. 



Пиринъ планина 
Отъ Г. Ст, Георгиевъ 

· Горниятъ отдt.лъ на добре оформен~ата 
к ори т н а дол и н а Д а м я н и ц а, оби

колена съ висящи долини на нt.коrашни 

.~1едници, които еж се втичали въ главния 

дамянишки ледникъ, прави остъръ завой 

налt.во и завършва съ просторния цир

кусъ В а л е в и ц а. Отъ изтокъ неговата 

дълбочина се прегражда отъ предt.ленъ 

каменитъ rребенъ, остро нарt.занъ отъ 

вt.ковет'h. Тоя rребенъ е едно отъ най-жи

вописнитi; и внушителни м·hста на Висо

кия Пиринъ, съ който по доломитско 

очертание съперничи само веригата на 

Страж ат а и Уши ц и т 'h, въ така на

речената Манrъртепенска група. Гледанъ 

отъ мt.стностьта Ти х а ц и т i; (2150), тоя 
, ·ребен ь представлява чу денъ нанизъ отъ 

великани и кули, които при златно слънце 

блъстятъ въ небесата и ни поздравятъ 

отъ високо, а при мъгливо настроение или 

буря ни се заканватъ страховито. 

И досега името на тоя rребенъ е подъ 

съмнения. Мнозина го наричатъ Д ж а н

r а л ъ ,ми Б а н с к и Д ж а н r а л ъ (Дже
rзлъ в ь турската и австрийската карти, 

кr.кто и у Дървингова, стр. 54; Ченrалица 
у проф. Радевъ). Споредъ последнитt. 

измt.рвания, най-високата му точка има 

надморска височина 2730 (у Луиза - 2735; 
последниятъ е измt.рилъ и д,руги коти 

ei-pxy су;щия гребенъ: 2550, 2626 и 2555). 
Д-ръ Луизъ, както и нt.кои други, имену

ватъ сlilщия гребенъ Момин ъ двор ъ, 

докато мнозинството съ това име означа

в,~ съвсемъ друrъ съ отчасти притlilпе1ю 

теме заграждащъ отъ югозападъ цирку

(а Валсаица, чиято височина е 2723 (спо
редъ Луизъ, 2726). По тази причина днес ь 
мжчно люже сь положителность да се 

у(танови кой отъ двата върха тр'hбва да 

l!ОСИ ИМ·~ТО М О ЛI И Н Ъ Д В О р Ъ. 

Но проф. Радевъ е означилъ съ името 

Ч е н гали ц з (българска произэодна tia 
. :r:Jжан1га.лъ) високия продълговатъ рндъ, 

който отдt.ля папазгьолския циркусъ оп. 

!iременския, и койт J рид":> диеrъ е изве::

·1 енъ повече съ името С и в !)'и я, С и ври 

т е n е и JI и С и в р и ч а .~ ъ (2593). И 

V. 
Луизъ е означилъ сmщия ридъ въ карти

тt. си съ името Джангалъ, кое'l'о и:wе упо

трt.бява и населението на с. Кремена, раз-

1,сложено въ низкитt. източни поли на 

Пирина. Ала като се има предъ видъ, че 

rюкойниятъ проф. Радевъ е единъ от ь 

ш,й-добросъвt.стнитt. и грижливи изслед

вачи на бългзрскитt. планини, трt.бва да 

се предполага, че той .н~е безъ основание е 

, значилъ съ името Ченrаv1ица днешния 

Сиврия (сравни неговата малка карта на 

напазгьолския циркусъ въ мt.рка 1 :50.000, 
на стр. 130 въ труда му: Природна скулп
тура по високи·тt. български планини). 

И ето по тоя начинъ се поставятъ въ 

съмнение имената вече на три типични 

1 ребени, респективно върхове, въ високи~1 
Пиринъ. Ясно е, че съмненията ще се 

r азсtятъ само следъ основно проучване 
r,роизх-ода на тия имена. Все пакъ преоб· 

Nщаващото днесъ схващане е, че Д ж а н

г i.. л ъ е името на накждрения гребенъ въ 

,,ъното на циркуса Валевица, М о м и п ъ 

д в о р ъ, върхътъ съ малко притжпено 

тt•ме, който е разп:>Ложен1, въ дъното на 

с?;щия циркусъ, въ дt.сно отъ Джанг-1л ь, 

:.i С и ври тепе ил,-1 С и в р и я е ридътъ, 

I(( йто прегражда папазгьоJ1ския отъ кре· 

менския циркуси. 

Гребенътъ Ст р а ж ат а или С т р а

ж и т t. (неправилно наричанъ Страrата 

отъ Ярзновъ и Гунчевъ), единственъ, 

К( йто съ зжбестото си очертание напомва 

11;1 Джангалъ, но е два пжти по-дълъrъ 

с,1 ъ пос.л-2дния, се развива на протежение 

пr-иблизително единъ километъръ, отъ 

сt.веръ къмъ югъ. Най-високата му точка 

;~ежи въ южната часть на гребена (2822 
ПР послсднитt. измt.рвания и 2840 споредъ 
Jlуизъ) и (е нарича У ш и ц и т t., а ннй· 

отдзлеченитt. на северъ два върха отъ 

1·ребена се наричатъ Г о л t. м ат а и М а л
к ат а страж а (2800 споредъ ,юслед

нитt. измt.рвания и 2805 споредъ Луизъ) . 
И въ дветt. карти на Луизъ, по нt.как-

110 недоразумение, името Страж ат а 

(Stragata) е сложено надъ единъ 
J' р ъ х ъ съ измt.ренз отъ r,'t'iЩHЯ ВИСОЧI!· 
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Еа 2757 (по новиrв измtрвания 2753), от

стоящъ на около единъ километъръ се

ьеро-западно отъ истинското мtсто на 

Стражата. Планинаритt и мtстното насе

ление наричатъ тоя връхъ К а й м а к

ч а л ъ. Въ картитt на Луизъ връхъ Кай

макчалъ не сжществува, макаръ топо

r· рафс!(и да е означенъ, а само по погрtш-

1{3 е наименованъ Стражата. 

Тая грtшка на Луиза, по ВСЪI(а вtропт

ность допустната по недоглеждане, за жа

лость, се е вмъкнала и въ твърде ценнаrа 

монография върху Раз л о r а на проф. 

Ярановъ (сп. Ма!(едонски преrледъ, 1932, 
кн. 2, стр. 77), .1 сжщо и въ статията на Г. 

Гунчевъ: С т а р и и н о 11 и к а р т и н а 

Пи ри н ъ (сп. Бъ ·1гарски тур11стъ, 19-32, 
кн. 8, стр. 124), като и двамата говорятъ 
з,з С т р агата (вмtсто Стражата), а да

взтъ даннитt за височината на върха Кай

макчалъ, за когото нищо не по~rенуватъ. 

Въ монографията на Яранона (стр. 77) 
е допустната и друга малка грtшка, която 

следва да се изправи: височ•!ната на в. 

Газ ей е показана 2805 (въ Манrърте
щнския отдtлъ), когато тя, споредъ из-

11,t рванията на Луизъ, е 2764, а споре.tъ 

11опитt измtрвання, 2761. Посочената отъ 
Яранова кота 2805 въ сжщностъ е височи
на на една точка отъ съседния гребенъ 

Стражата, отдtленъ отъ Газеw: чрезъ дъл
бока циркусна долина. 

Въ цитирания трудъ за Разлага, авто

рътъ предлага и две нови имена н;~ пи

J)И!-!СКИ върхове, за коит,) настоява, че сж 

истинскитt имена, а не днесъ употрtбя

uанитъ. Думата е за в. Пир II нъ - най

эападнин връхъ отъ карстовото било 

(споредъ Луизъ 2596.7, споредъ новитt нз
м1.рвания 2593)- и безиме~ната кота 2595, 
(,значена отъ Луизъ ~1еж;tу върховетt 

Пирин ъ и Да у то в ъ в ъ р х ъ. Спо

rед" Ярановъ, сжщинското име на в. Пи

Р и н ъ е Г о л t, м а Д ж и н д ж е р и ц а, а 

ю1 безименната кота -- М а л к а Д ж II н

д ж е р и ц а. Досеrашниrв ми проучвания 

не подкрепятъ това твърдение. Наистина, 
сжществуватъ р t, к и и м t, с т но с ти, но

сещи тия имена, които се намщ1атъ бли

зо до поменатитt върхове. Голtма Джин

;\жерица е мtстность, разположена на би-

1юто всрtдъ вtковна гора, а Малка Джин

джерица е сжщо мtстность всръдъ въ-
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кован мури, но значително по-низко - на 

с,коло 2 часа под ъ Голtма Джиндже

r1·.ца (ср. и „ПжтеводИ1Геля на Пиринъ", и·з

лtтъ 8 и 9, стр. 22). Населението на селата 
С-!;нокосъ и Сърбиново (въ западното 

подножие на в. Пиринъ) никога не е н1а

рv.чало помен1титъ върхове съ тня имен1а. 

Нrизвестн::> подъ чие влияние името Го

,,-!ома Джющжерица е намtр1-1ло мъсто а 

въ най-новата географска карта на Бъл

гария на издателството Христо Г. Дановъ 

( 1 :500.000, 1936), като име на върха Пи

р~• нъ, съ което е създадена възможность

та за неговото широко разпространение. 

Освенъ ·това въ сжщата монография 

с отбелязаr10 като rрtшка въ картитt на 

Луизъ (стр. 77, забележка 1, подъ линия) 
и името Г о р н а т а с к а л а - продълго

рнтиятъ зисокъ ридъ, който отдt.ля отъ за

цадъ горния отдtлъ на до,1ината Дамяни

ЦJ отъ ~tиркуса Баш JI и й ц а, чиято най

вr:с:ока точка е 2646 (у Яранова нетОЧ,НО 

П', казана 2676). На предложеното отъ ав
тс.ра им~ Гол t мат а скала, което 

1 ой под,ц:,9жа, че е истинското име, както 
и отбеJ1я.заното въ картиrв на Луиза име 

r о р н а т а с к а л а, се оказаха съвсемъ 

нrпознати на разпитанитъ отъ менъ въ 

~:;:~зни вре}1ена мtстНlи овчари и рибари 

отъ Банско, които постоянно се навър· 

та1ъ тамъ. 

Номенклатурната неуста:1овеность на 

нъкои върхове и М'ВСТ!ЮСТИ въ високитъ 

П('ЯСИ на Пир!'!нъ планина е намърила от

rажение дор,и въ офиц.-1алн11я „Пж·rево-

1111т~ль за Пирш-111, ", издание на Бълrаэс·("IН 
1Уристически съюзъ нрезъ 1929. Въ тоя 
, Пжтеводитель" с~ поменува ~амо вед 

1;ъжъ името М у р ад о в ъ в р ъ х ъ 

(стр. 7), когато се говори за rраницат.а 

между мраморния и гран11тния дъловс на 

Бисокия Пиринъ, безъ да се опредъля 

точно м·J,,стото му. Въ сжшность, обаче, 

110 вснчки изглежда, че Му р .1 д :> в ъ 

1' р ъ х ъ е само едно отъ. м~юг) имена 

на Хвойнятия връхъ (Овнати, Овин,11 и 

(отъ овина - хвойпа, споредъ нtь:ои 

,·бяснеиия), Уйнати,, Винати) - еди,п, 

твърде типнче!!ъ if добре очерт:~нъ пи

рамидаленъ връхъ (споредъ Луrвъ 267.!, 
сr,оредъ ноnитъ измtрвання 2669), кой-

10 се издига въ съседство съ Елъ-тепе, ~ 

на западния rребенъ, който отдъля гор-



ния отдtлъ на Бъндеришкия цнркусъ н мt.сто не съответствува на даденитt. 
( тъ високопланинс1<ото пасище голt.мо 

С'пано поле. Тоя връхъ е заобиколенъ 

,:тъ ИЗ'ТОЧI-Dата сн страна с1. Н вко IIKO 

машш и едно по-голt.мо, но твър

де красиво езеро, наречено Х в о й н ат о 

е э е р о. Последното е эадъ.'lбано въ ос

новната скала и разположено върху про

сторна висока тераса подъ върха, надве

сена надъ Бъндеришката долина, до коя

то се стига по ед!lа добре и правилно 

('Чер·тана зигзагообразна П1i'iтека. 

Мурадовъ връхъ се· спомен:ша и от'L 

Дървингова, като тождес,венъ съ Хв,Jй

rн1п1я върхъ. Послед11·1ятъ пуща къмъ 

с rс веро-западъ и юrо-западъ две разкло

нения, отъ които едното образува гребена 

Греда р о съ върха В л ах и н с к а ч у

к а, надвесена надъ Влахинския циркусъ и 

Рлахинскитt ~зера на _ юrъ отъ Е .1ъ-тепе, 

а другото образува високия ридъ, по кой

то се намиратъ върховетt.: С и ни я 'Г ъ 

11 р ъ х ъ, Георги й ц а и С и на 11 и ц а· 

в р ъ х ъ или В а р о в и т а чук а, С у хи

т t, в ъ р х о в е и П л о с к и д а г ъ. На 

к, гъ от:, Хвойнатня връхъ и неп,Jсрвд

но до мt.стото, отдеrо се надига стръм

ната му снага, се намира втората (първата 

t, Превалс1<ата или Чаирската седловина 

2434) най-низка сед 1ювина въ високия Пи

ринъ, висока 2505. Населението я нарича 
Б ъ н д е р и ш к а п о р т а, защото презъ 

това седло .\!Инава ;:таръ винарски пlr'iть, 

свързващъ долина·та на р. Бъндерица, ре

с.r,е1<тивно Ба"t>ско, съ Голt.мо Спано поле, 

Свети Врачъ и нt.кои отъ селата, разпо

. '!ожени по западнитt. склонове на плани
ната. 

Но въ описанието на излетнтt. на стр 

ор. 34, 35 и 35 въ сжщия „Пi'fiтеводитель'', 
дето, безспорно, става дУма за сжщи,1 пи

рамидаленъ вр'!>хъ, името Мурадовъ 

връхъ вече не се поменува, а се говор11 

за в. Кал д ж р ма (сравни особено дреб

ю,я шрифтъ къмъ излетъ 19, стр. 36, горе). 
Въ схеVLатичната карта на Пиринъ 

(1:100.000), приложена къмъ сжщия пжте
r.оди:тель и начертана отъ г. Ив. х. Радо

новъ - единrь отъ най-добритt. познава

чи на В!'{Сокия Пиринъ, Мурадовъ връхъ 

е означенъ правилно и на мt.стото си 

(вмt.сто ОвнаТ:151 връхъ у Лу;.~зъ). Въ еж

щата карта е нанесенъ и в. Калдli'iрма, но 

1•. С1-на изтокъ отъ пъраня, обаче, негово-

1!1· ,,Пli'iтеводител;~" ОПИС¾НИЯ, а ОТГОВ:J!)Я 

повече на това, което овчаритt. отъ б.~из

китt. кр~снечс1<и -:ела Плоски и Врабча 
наричатъ Герrийска чука, или пъкъ на нt.

коя отъ югоизточнитt. оrрадни височини, 

1:1,ито з.1тварятъ о·ткъмъ Голt.мо С:~ано 

псле, ма •rкия, но твърде кр::.сиuъ циркусъ 

Г е о р г и й ц а. Въ сжщность, по всичко 

нзглежд1, че в. Калджрма не е самостоенrь 

r ръхъ, а едно друго име на Хвойна тая 

връхъ. 

Двойственостьта въ имената на нt.кои 

11нринс:щ върхове е засеснзла 11 самия 

r:ървенецъ - Елъ-тепе. Покойниятъ пи

сатель А. Страш,1мировъ, въ своята ори

гинална и смtла по заключен"Ията сн ста

тия: Гео r р а фия и народ ъ (гл. сп. 

Отецъ Паисий, III, 1930, брой 8, стр. 112) 
1,::.ва нt.кои доста любопитни тълкувания 

и обяснения за произхода на нt.кои гео-

1 · рафски имена на наши планинrи. .,Ето, 
1-,азва то,\ Е 1ъ-тепе - дивю1я1ъ връхъ на 

Пноннъ 11ланнн 1. На него презъ лю ra зи · 
ма· се .~ига вихреаъ стъ7!бъ стъ снtгъ и 
се пилt.е по небето. Цt.лото население въ 

Разлога излиза тогава да rледа феерич

нс то явление. Наб,r.юдательтъ турчинъ до

JЮВИдъ това и далъ име „Вt.тренъ връхъ" 
(Елъ на арабски значи вt.търъ)". Обясне

нието е доста остроумно, а изглежда до

ри и правдоподобно. Не е ясно само, за

що турчинътъ се е наложилъ като !(ръст

никъ на върха, и то съ еди:> арабско име, 

кс•rато преобладаващиятъ елементъ въ 

те я край е билъ винаги българскиятъ ... 

Въ турската генералщабна карта и У 

нt.К{)И автори (В. Кънчовъ, Дървинговъ, 

Ра·~евъ, Български енциклопедически реч

f111къ на Kacli'ipoвъ и др.) Е.11ъ-тепе се име

нува още „Е ли н ъ в р ъ х ъ н:71и да..к\' 

И .11 и н ъ в !) ъ х ъ. Подлежи тепърва на 

проучване дали тt.зи имена действително 

нматъ нtкаква връзка съ арабския коренъ 

Елъ, или пъкъ иматъ други независимъ 

r1роизхо.1ъ. 

Имената Ил:~нъ или Елю1ъ връхъ не С:'!> 

познати на населението отъ Разложката 

1(uтловина. Tt. се употрtбяватъ много 

r·t дко отъ 1-гtI(9и образовани жители на 

Еанско :-1 Разлогъ и по всt.ка вtроятность 
c;h внушени отъ нt.кои дитературни опи

сания н,т-1 карти. 
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Писма отъ планината 
кабуд'Ь 

Драги приятелю, 

iЗисоко горе въ долината на Отовица 

подъ еам;~тt върхове - азъ съмъ сед

налъ и нtмамъ воля даже да помисля з;~ 

слизане. 

Около мене хвърчатъ пеперуди, nото

КЪJ'Ъ шуми и планинскиятъ вtтъръ свири 

по ржбоветъ на шапката ми. 

В...,рху листчето, на което пиша, пада 

сtнката на главата ми ~ слънцето е ви

соко на небесното море и топли даже 11 

r;ъсt:ньта на планинския щурецъ. 

Съдамъ да ти пиша неволно, подъ на-

1 иска на желанието да се освободя отъ 

КJ1окочещото чувство въ душата ми, коя

то едва се събира въ тъсния затворъ на 

тъ.~rото. Не нскамъ да ти ошrсв,~мъ нашия 

из.1етъ - то би било повърхностно из

брояван~ на нагледъ незначителни факти, 

които съпжтствуватъ всъко пжтуване въ 

планината. А подъ всъки отъ тъхъ се 

крие толкова rолъмо преживяване, че 

съмъ безсиленъ да го предамъ. 

Но вчера въ съзнанието ми каточе се 

запечатаха незабравимо отдълнитt дър

вета, отдълнитt. ущелия, отъ които пръс

ка rюда, и всъка полянка, отъ която по

г ледътъ достига позната гледка. 

Да в'1:>рви човtкъ по познатъ пмть, е 

една радость. Знаешъ между кои разтво

ри на боровата гора ще видишъ далечни 

познати, които ще гонишъ на следния 

день, вървишъ въ почти непрестанното 

очакване очитt ти да видятъ въ дъното 

познати контури. 

Колкото и голъма да е радостьта, ко

гато •JС\вt.къ - следъ дълго отсжтствие -
с<· връща въ родния си градъ, тя е по-ма

ж·трайнз и носи по-малко щастие, откол

К<.,ТО срещата сь стари познати въ плани

ната . Тука и ромолътъ на ру•~ея е сжщъ, 

и сънкитъ на дърветата, даже ти се стру

ва. че с'fiщитъ цвtтя еж цъвнали: мили и 

приветни. И една чудна радость - безъ 

ннкаква видима причина - те обзема, ед

но щастливо сrюкойствие нз душата, като 

че тя е намtрила нtщо дълго ожидано и 

Азъ 11скамъ само да ти разкажа нtкои ти едва сдържашъ никога неизказания 

часове отъ излеrа ни съ Л. Р. Това не е 1;1икъ: 
въ сжщность излетъ, а единъ день ща

стие, разбираемо само отъ човtкъ, който 

въ 1 опълъ юлски день лежи по лице на 

тревата съ затворени очи и не иска да 

мис,1и, а да пtе съ душата си, който чув

с:твува даже топлата почва подъ себе си 

като сродна материи, съ която не иска да 

се раздtли. Това нtмцитt н-арича1 ъ 
Hбhengliick. 

Чарътъ на планината така ме е об· 

зелъ, че дори и не мога да разкззвамъ. 

Какво да ти кажа за радостьта, коя

ТС' ~1е бt.ше обзела и правtше ПiУiТЯ ми 

:1екъ вчера при възлаза отъ Баня до хи

жата Скакавица? 

Невtроятно J1екъ. Азъ дори не забеля

захъ изкачването до езерото Паничище. 

което стана каточе на единъ дъхъ. Пж-

1ьтъ въ гората, който води нагоре къмъ 

хижата, после така ме бt обзелъ, че бtхъ 

дори забравилъ откжде съмъ тръrналъ 

и накжде отивамъ. По този п;у;ть съмъ

минавал ь много пжти и го зная н,аизустъ. 
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- Азъ пакъ съ~1ъ при · васъ, мои пла

нини! 

Тъй вървtхъ азъ вчера по пжтеката 

.:ia хижа Скакевица и когато краката ми 
бавно настжпваха тревата по нея, чуn

с-1 вувахъ всъки моментъ душата ми да се 

разтваря все повече отъ щастието на IOJI· 

ската вечерь. 

Астрономитt ни бtха подарили и ме

сечина: голtма, пълна, кржгла, като сбжд

чато обещание и засмtна като погалено 

дете. 

Ние стояхме трима предъ пейката на 

хижата и разпъвахме на кръстъ познати 

С"iЪ града. Заедно съ насъ, тази вечерь nъ 

долината на хижата еж дошди интим

!'остьта и откровеностьта и ние приказ

ваме съ сърдцата си. 

Постепенно огъньтъ загасваше. Стих-

1• 2тъ червеннтt му езици и спира ' пръще
. 11t· то н:1 сухитt борови клонки. Отъ вър

ховетt, на планината слиза сtнката на 

нощьта: зад:ь отсрещния ридъ се изкач:,за 



бавно луната и разкрива вида на усамоте

нитh върхове. Още малко и тя ни докос

ва съ ЗJiатистия си блъсъкъ. 

Ние заспиваме последни. 

Слънцет,о бъ залъло долината вече съ 

св'hтлината си, когато двамата се измък

нахме от ь хижзта и закатерихме пра по по 

стръмния склонrь нагоре. 

Знаешъ ,JJИ духовната лекота и спокой

ствието, което ни обзема, кога10 не сме 

:?адължени отъ никаква пжтека въ плани~ 

1•iiтa, а си избираме всъка крачка съвър

шено произволно - безъ никакви други 

съображения, освенъ тия на относител

ната rигурность и удобство. Ти не мо

жешъ си представи въ това нагледъ 

дребно удоволсгвие колко голъма часть 

отъ живота ни се разкрива подъ нашата 

рt:жисура: ти виждашъ какъ досега неиз

вестната сждба се обръща въ преживява

не и съ една свобода, която никжде дру

гаде не сi"i'iществува, си създавашъ самъ 

СFОЯ животъ. Ето: по стръм1:ия скло01rь 

предъ тебе се е надвесилъ непроходимъ 

КJJекъ, отлъво е изпъкналъ камъкъ, 

шщъ кайто расте кичуръ трева, а вдъс-

1:0 лекиятъ вътъръ полюлява нъколко 

стръка нъжни планински цвътя. До този 

~·иrъ ти и н,е си ги виждалъ, не си ги 

знаялъ. Но сега ти си вече предъ тhхъ -
и се замисляшъ за мигъ кжде ще ст;,;

пишъ съ следната крачка: и въ този мигъ 

премисляшъ и нуждата цвътята да про· 

дължатъ непогазени живота си, и дали 

можешъ да се закрепишъ на издаде-пия 

rамъкъ, погледътъ ти обгръща нъколко-

10 метра наоколо и съ добрия навикъ на 
е,питностьта, ти преценявашъ въ единъ 

ыигъ цi;лата обстановка, за да направишъ 

с:,мо една крачка, която движението 

осръща БЪ преживяване. Така простиятъ 

н: гледъ стре:~.1ежъ „нагоре" при всъка 

крачка добива ново съдържание и ти из

)1,.vвяваш ь пжтя си като свое лично дъло, 

щ;растнало въ пъJJНlата свобода на лична

тэ проява. Очертания мислено отъ до.11у 

11;у;ть къмъ хребета така ти обръщашъ въ 

ПJ.,tживяване, плодъ ~а твоята дейность 

въ плаш,нския свътъ, и чувствувашъ себе 

си въ пръкия допиръ съ планината само· 

С7Оятеленъ и независимъ, съ възроденото 

съзнание за „азъ" и личната волr.. 

Намъ;:та погледътъ ти слиза въ доли-

1,ата и наново се изкачва по пжтя или се 

впива въ оте:рещния ридъ. Въ съвърше

нс единодействие волята и желанията ти 

те каратъ да седнешъ, докогато пакъ тъй 

спонтанно ти самъ си решилъ да продъл

жншъ нагоре и отново започне играта на 

преживявания. И всичко това все самъ, 

само ти и никой другъ. Или по-скоро: 

ти и . . . планината! 
Чуждата наглсдъ планина ти се струва, 

че участвува еднакво сi"i'iдбоносно въ 

сбждването на твоя животъ. Отъ небето 

каrочели нъкой гледа и наблюдава твоя 

походъ l(ЪМЪ ВИСИНИТ'В и ВС'ВКИ моментъ 

може да те изнбtFада съ нъкой облакъ, 

Kf йто изц'hло · да промъни обстановката. 
Последн1тъ високи борчета каточе еж 

п .,стове 1,-а нt.кое владение, които съ за

р;;·,чано вниман,1е следятъ твоитъ крачки 

и прошепватъ нък;у;де нагоре твоето дви

)1,ение. Вглъбнатиятъ улей ти се струва 

като разтворена врата, която те увлича 

Не.горе, за да те изненада съ нъкоя пре

града, която ще ти бжде върховното из-· 

пнтание къмъ мечтания възходъ. А горе 

в1. рхътъ е съсръдоточилъ цълия си по

гтс:дъ върху тебъ и размисля дали да те 

()Тблъсне или приеме въ твоитъ обятия. 

Така на мъртвия нагледъ свътъ на пла

н1шата НИЕ придаваме чувство на жи1ютъ 

и отъ нъкакъвъ обективенъ миръ го 

сбръща,,е въ жив-веща страна, която се 

брани илн отблъсва, привлича или мами -
ми,юсърдно или лукаво - и съ която ние 

l 'IQИMъ въ е,:,1инственото отношение на 

прияте,1ь 1ын противникъ. 

Илюзия? - Ние сме то.11.:ова ревниви 

къмъ своята с;;;дба въ планината, че всич· 

ко - даже и физическата случайность на 

~:адащия камъкъ - ни се струва като 

с.ъзнателна заплаха или преднамърено 

блаr,оволение, като изрази на неуловима 

воля и непроницаема душа. Великата ду

ша на планrинския свътъ ... 

Напредвахме по стръмния склонъ, 

избирайки си пжть _ въ улея или по 

с. траничниri ребра, докато излъзохме отъ 

1,лековетъ и се отзовахме близко до ви

димата линия на билото. 

На самата rолъма пръспа, която се 

IJижда презъ цъ:юто .1-вто отъ хижата, се 
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раздt,лихме - Л. си избра Пi'i'iть по друга 

<. транно изпъкнала прi,спа, увлi,ченъ отъ 

нейната форма, а азъ се вкопчихъ въ MЭJI· 

китt, скали надъ прi,спата. 

Ронливи, разсипани оrь времето ска

.ли, въ които всi,ка „хватка" е смi,шна: 

r дето и да посегнешъ, скалата остава въ 
pi'i'iцeтt. ти разтрошена. Но скащ1тt, нито 

Долината на Отовица въ горната си 

t1асть наистина има единъ своеобразенъ 

1<зrледъ, чуждъ на другитi. планини. Въ 

Рила има толкова разнообразие! 

Единъ свътъ има тука затворенъ за 

себе си, въ който ръдко проникватъ пла

нинари, НJО който е достоенъ за всъко око. 

Никi'i'iде другаде малкото окоднн върхо-

еж много стръмни, нито отдолу е страшно I·e не еж така силно и самостоятелно' 

и затова катеренето четвърть часъ по 

тi,хъ не е никакво изкустно. 

Съ какво удоволствие гледахме цi,лата 

доли,на Скакавица низко подъ насъ, цt,

лата събрана въ единъ нашъ поrледь, рав

нитt. склонове отсреща около Седемтt. 

езера и далече подаващата се вepf!ra на 

Рупитt.! Къмъ Дамга сега пъплi;ха всич

ки посетит~и на хижата, които Т":>рсi;ха 

ужъ ВС'ВК:1 поотдtлно самотность и спо

кLйствие въ планината и ги наиi,риха 

всрtдъ непреставащитв викове, к:>Ито 

придружаваха туристическия походъ къмъ 

манастира. А ние бъхме двама само 

двама и въ сжщность сами: всtки мълче

ше, разговаряйки съ себе сн и rьрсей

ки по собственъ Пi'i'i гь сждбата си. 

НаС()ЧНХV!е се отново нагоре и съ лице 

къмъ Сейменския връхъ се изкачвахме 

бавно къмъ Кабулъ, днешната ни цель. 

На билото ни посрещна си.1енъ вt

търъ, който прав'вше топлия инакъ лi;

тенъ день неприятенъ. Съ чувството за 

nревъзм')гнатата висота и близката побе

да, ние приближавахме върха, самодовол

но разхождайки погледа си по околнитъ 

nланини. Нашата награда - гледката 

не бt, обширна, но затова чудесна. Доста

,-·ъчно е човi;къ да види какъ стройниятъ 

Езеренъ връхъ се оглежда въ малкото зa

J{i'i'iтaнo Отовишко езеро, единственото 

око на тази долина! 

Какво мислишъ правятъ двама прия

тели въ планината, когато Ci'i'i на нък-ой 

новъ връхъ? - Tt оглеждатъ всичко на
около, . обещ1ватъ си скоро пакъ да бж

дат ь заед.н.о въ планината и обмислятъ 

новнтt пжтища въ нея. 

И ние се подчинихме на заобикаля

щата ни гледка и се изкушихме да искаме 

11 вtрваме, че скоро цtлиятъ околенъ 

свtтъ ще бi'i'iдe нашъ. Особено ни дей

ствуваха отсрещнитt- сипеи, по които мис

Jr, но се изкачвахые къмъ върховетt.. 
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счертани, както въ този тъсенъ циркусъ, 

1, ойто стои настрана отъ „интс.рнационал

нитi;" пжтища въ Рила. 

Макаръ че сме слtзли вече низко въ 

долината, азъ още живtя съ гледката отъ 

Кабулъ: чу деен ата долина съ настръхна

JiИТЪ декори на околнитt, скаJ!И и върхо

ве, самата тя спокойна, тиха, свf.тла ~ 
r:риветлива. Какъ впрочемъ да ти опиша 

ь.расотата на горната Отовишка долина, 

прилична на rрамаденъ отворенъ домъ, 

въ който всичко е rолtмо - съ планин

ски размtри - и все пакъ съответно 1'1 

въ една картина би изr.'lеждало като на· 

правено отъ човtшка ржка? 

Ако и ти би ималъ щастието да заста

нсшъ съ мене сега срещу 1uзи чуденъ 

г,т;анински свi;тъ и се опиташъ да си от

к,r:снешъ погледа, то ще бжде много 

мi'i'iчно. Всичко : и остритъ върхове II би· 

ла, на чиито лин:ш цtлиятъ стремежъ е 

да rr нзrубятъ Бъ една точка, тази на 

в1 рха, и сrръмнитt, капризно начупени 

склонове и pi'i'iбoвe, и сивитt - с,1ускащи 

се като каменни водопади - сипеи, всич

ко ти се струва живо и радващо се безъ 

никакъвъ- видимъ външенъ изразъ на са

!IЮтата си въ лътния день . 

Планшrата винаги изразява нtкакво са· 

ме чувствие, което остава скрито и недо

с·: ижимо с:а насъ и отъ което въ най-доб· 

рия случай ние се заразяваме. Нима Н1С 

затова ние изпитваме чувството на вtчна 

блаrодарность къмъ планината? 

Суровитt слуги на науката rоворятъ, 

че планината била само материя. Но мо

rатъ JШ да знаятъ тtзи, които не оби

чатъ? 

Планината - това можешъ да разбе

решъ тукъ, въ горната Отовпшка до,1ина 

най-добре, - има своята физиономия. 

Знамъ, ти ще се смtешъ сърдечно на 

1 ова наивно твърдение, наивно като до· 

~олството на детето. което най-поел~ ~ 



узнало, че децата ги носятъ щъркелитt.. 

Но ти мжчно tL,e ме убедишъ, че планин
скиятъ свtтъ нtма единъ друrъ, скри rъ 

эа насъ, животъ, неосезаемъ и непо11я

Тt'НЪ за нзсъ, когото ние само чувствун~

ме съ простия си - и сжщевременно ту

}'З съвършснъ - инстинктъ. 

ЮJiий е. Никжде по планината нъма 

снt.rъ - освенъ мi>лкитt петна на прf.спи, 

s~1щитени отъ нt.коя сt.нка - и вси11ко 

има истинския цвt.тъ на своята материя. 

Скалитt. еж сиви и въ тt.хната CИl:1-JTa, 
споредъ разположението на облацитt. и 

с.чънцето, има толкова нюанси, за ко11·rо 

ние никога не можемъ да си създадемъ 

достатъчно названия. Ливадитt. подъ 

тt.хъ еж св·втло-:с<елени, прошарени .)тъ 

бtлитt. квадрати 1ч1 rолtми каменни бло-

1·ове, откжснати отъ скло'1юветt, и намъ

рили долу почивка. Tt еж като надrроО
питt. плочи на нt.какъвъ животъ преди 

хиляди години, на който ние виждаме с.1-

1ю останкитt.: изстинали, бездушни. Годи

ни наредъ е rptлo слънцето въ такива 

щ,и и въ това царство на тишината един

ствениятъ звукъ е билъ само пt.сеньта на 

utтъра и живота на камънитt. въ него. 

Сжщитt. камъни, по които ние сега 

безсърдечно и равнодушно стжпваме, ст· 

щиятъ вt.търъ, който преди малко неми

.1ос1·иво ни прогони отъ върха. Не сме ли 

r,1ъ този свt.тъ ние? 

Слt.зохме бързо право надолу по 

стръмния тревистъ склонъ къмъ рt.кичка-

1 а на долината и бt. вече обt.дъ, когато 

двамата се разположихме край нея. 

Какво да ти разказвамъ за тия блаrо

с.~овени и блажени часове въ планината? 

Долу в-ь долината вt.търътъ бt. много 

слабъ и са:,ю rалtше, слънцето топло 

приспиваше заед:но съ шума на сълзли-

1•ата рtкичка. Затнорилъ очи, азъ се уне

сохъ въ етерната чистота на този свt·тъ 

съ изпразднената отъ всt.какви мисли гла

ва и освободенъ отъ всъкаква нужда да 

въздишамъ, унесенъ въ красотата и бо

жественото спокойствие на самитt. мину

ти, които преживяхъ. Опияненъ отъ 

самото време, което каточели бt. cпpt.

JiO, азъ имахъ чувството, непосрtдствено

то и прtко чувство, за плз,нината, което 

единствено прави нъкоrо щастливъ. 

Когато се събудихъ и тръrнахъ самъ 

надолу по камънитt. край рtката, бъ ме 

обзелъ единъ страненъ за rодинитt. ма 

ентусиазъмъ . Струваше ми се, че бихъ 

нскалъ да срещна всtки, който проклина 

сждбата си въ града, по когото c;v; на· 

nндали саждитъ ,на живота тамъ, да го 

,;;оведа тукъ и попигамъ: какво знаятъ, 

1 ей и всичкитъ като него, отъ истинското 

щастие на този свътъ, отъ планинитъ, то

в:, незамънимо царство на въчния празд

никъ за душата! 

Но . . . това ли собствено искахъ да 
те запитамъ, или само да ти разправя за 

единъ день щастие въ планината? 

Азъ стоя съ лице срещу дъното на 

долината, Юiiдето тя се затваря отъ окол-

11итt. върхове, и се смъя отъ радость. 

Цвt.тята наоколо еж като кацнали пе

r:еру ди и пеперудитъ Ci'i'i като хвъркнали 

цвътя, разнасяни отъ вtтъра, който сви

ри по ржбоветt на шапката ми. Планин

ската ръка си пtе ... 
Чувствувашъ ли ти ~.юята пt.сень за 

r,Jiанината? 
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Моето пжтуване 
Оm'Ь Ст. Станч.ев'Ь 

Обичамъ да пжтувамъ, но по-често 

мис.Jiя за Пd\Туването. И съ цtлоrо си '","li· 

ществtJ очаквамъ мига на едно тръгване, 

пс,с.Jiсдния звънецъ на моя влакъ .. Тръг· 
на ли, наистина или въображяемо, азъ 

вървя по свой пжть и неволно създавамъ 

свой стилъ. Туристъ съмъ, но пжтуването 

не е само туризъмъ, то не е само съзна

телно и организирано мtстене въ ПРv· 

странств )ТО, но е още и, преди всичко, 

дтежъ съ крилата на духа. Човtкъ би 

з~.къ,снtлъ въ развитието си, ако не би 

пжтувалъ - отъ великото преселение на 

ш родитt до дНlесъ. Пжтуването е култур

на необходимость, то е осжществяване на 

вслята ми да излtза отъ познатия жи

вотъ и д,1 навлtза въ другъ - непознатъ; 

да скжсамъ единъ тебешировъ кржгъ и 

да образувамъ новъ, чийто центъръ ще 

ми открие хоризонта на блt,нуващия 

свътъ. Въ пжтуването, сякашъ, хвърлямъ 

старата си кожа и оставамъ самъ съ себе 

сн да продължа първичнитъ нагони къмъ 

ски11н1ичество и свобода, ставамъ пжту• 

r•.:.чъ, к9гато пожелая да пжтувамъ: то

гава отприщвамъ своето азъ и се отзова

вамъ вънъ отъ границитt на вседневното 

си битие, а това вече не е обичаенъ тури

зъмъ, но - самобитно състояние на моя 

духъ, съвсемъ лично и неповторимо У 

другъ човъкъ. Пжтуван,ето, следователно, 

е мой личенъ поривъ за среща съ приро

да'та или съ други свtтове. 

Въ общежитието азъ съмъ ооциалнu 

сжщество: длъженъ съмъ да общувамъ 

съ люде, да посещавамъ сборни мъста, 

да ходя на кино и театъръ, да следя своя 

радио-апаратъ. Но когато поривътъ къмъ 

свобода ме овладъе, той проектира изма

мата на едно пжтуване и като Пушкинъ 

пожелавгмъ да забравя мълвата и суети

тъ на живота. И въ пжтуването въплъща

вамъ крилати чувства и мисли, сливамъ се 

съ ритмуса на нъщата, обединявамъ своя 

духъ съ духа на природата, обожествя

~:;:,мъ сждбата си. А животътъ ми става си

ня приказка. Проговорва млъкналиятъ ро· 

мантнзъмъ, потича гъ лазурни дни и .11ун

ни нощи, унесено заплискватъ вълнитъ 
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1-рай моя островъ на блаженнтъ. Въ же

ышието за пжтуване и въ самото пжту

ване преобладава нtщо подобно на изку

ството за самото изкуство, въ неговото 

начало и край цъвтятъ цвъп::та на удо

волствието, но неволно въ съзнанието ми 

се отдtшпъ и блъскавитъ кристали на 

01,ита и познанието, на любовьта и смире

нието. И колко върно ми пригласятъ сти

ховетt на поета: 

Потекоха като насънъ днитъ, 

Пониса се, скi-!талецъ по свътътъ 

(Кир. Хрис11овъ „Скитникъ") 

Пжтуването е, наистина, 1Н1ай-добрата 

възможность за мое'то лично самоусъвър

шенствуване, то е, както Гесенъ казва, 

„духовно странствуване", единъ дъенъ 

копнежъ за д:окQсва~не до тайнитъ на свt

та. Нали Христофоръ Колумбъ тръгна на 

п;v,ть не за самото пжтуване, но съ мечта

та да ст.игн~ непознзтото, да открие земя

та, която е била парлива загадка? Съ това 

съзнание е пжтувалъ и Бачо Киро, отъ 

него е бш1ъ озаренъ и Алеко - и двамата 

C,i; съеди,н~яв1ли движението си въ про

странството съ устрема къмъ познание на 

родината и свъта. И този активенъ П!J· 

ривъ за приближаване къмъ далечното и 

Нt извест,-юто опредъля сжщность'та на 

мс,ето пжтуване и отдъля въ скоби тури

стическата идея и практика. Затова има 

пжтувачн, конто мал1ю еж ходили, но 

мно~о сж познали, понеже въ духовно 

странствуване човъкъ познава себе си, 

измърва точното си тегло, приема свtта 

такъвъ, какъвто · е. 

Който пжтува, спечеJша за цълъ жи

в<,тъ своята родина и никой не може да 

му я отнеме . съ цеНlата на нищо, защото 
той я носи въ сърдцето си. Вазовъ бt ка

залъ нъкжде: ,,Искамъ въ България да 

страдамъ И умра, защото ВЪ чужбина ИЗ· 
падамъ въ униние". Връщането, наистина, 

не е край на моето пжтуване, а е начало 

на ~новъ животъ. Когато спра, оставатъ ми 

споменитв, въ съзнанието ми се о'Гпечат

ватъ дълбоки споменни бразди, които съ

буждатъ преживъJшци н картини, връ

щатъ ми родината и свъта. Пжтуването, 



наистина, обогатява моя духъ и развива 

всестранно моето съзнание. Нъкога на

шит-в джелепи и бегликчии, напр., коприв

щ<::нскитъ, странствуваха и се връщаха по 

домоветъ си обновени, порастнали духов

но, окултурени и когато засъдаха, тt. проя

вяваха негатива на своитъ спомени и 

осжществяваха своето високо съзнание и 

СР.ОЯ оnитъ въ строежи, благотворител

ность и широка дейность по възраждане

то. Предъ тъхнитъ очи непрекжснато е 

минавала лентата на спомена по обходе

~:итъ земи и срещнатитъ хора въ всички

тъ имъ преобразования и затова джелеп

ството и бегликчилъка еж били за тъхъ 

училище, огъ което еж излизали иеузна· 

в;~еми за отсе,щН'алитъ имъ съграждани. 

Великиятъ Жанъ Жакъ Русо, кого го 

само природата е правила щастливъ, ми е 

близы<ъ и сега, защото ми дава възмож· 

ность да проникна въ сжщностьта на пж

туването и да обожествявамъ природата 

съ чувството на мждрецъ. Знае се, че 

следъ прогонването му отъ Франция, меч-

1 ательтъ отива въ свободна lllвейцария и 

се поселва на островъ Сен,ъ Пиеръ, сръдъ 

Боденското езеро. Тамъ Русо намира уе

.:~.инението, което е обичалъ, и тамъ е ис· 

калъ да остане на въченъ затворъ, защс

тс е билъ доволенъ отъ великото „долче 

фаръ пиенте", въ което „времето е нищо, 

а настоящето - въчно". И о·тъ своята са

мота Русо се надсмива на ония, които не 

могатъ да живъятъ сами; тамъ у него з11-

крепва онова мечтание, въ което мислитъ 

Лlтятъ като птици; тамъ той става, по ду

}IИТ'В на Шатобриянъ, ,,могжщъ и уеди

ненъ ", единственъ въ своята божествена 

ссбственость - природата! На тоя ост

рс,въ Русо пос·тига оная любовь къмъ зе

мята, която е вдъхновявала Вирrилия и 

усъвършенствувала онова изкуство, което 

има за начало истината, че въ природата 

никой не губи времето си напраздно. 

Като истински пжтувачъ, Русо е избъ

галъ · отъ людскитt мрав1няци, овладълъ 
е своя духъ и е запазилъ своята незави

симость, за да остане самъ - на разго

воръ съ Бога. 

Пжтуването за Русо е истински животъ, 

въ който възкръсва култътъ на странству

в,· щия р,1царь, жаденъ не за приI<лючения 

и забави нито за донкихотизъмъ, но за 

ВЪЗМОЖi-!ОСТЬ да се спаси отъ Т'БХНИТ'В из

нtнади. А въ своята теория той постига 

и единъ методъ за възпитание: н~говиятъ 

Емилъ тръбва всичко да вижда и всичко 

J'.lt наблюдава; да живъе въ настоящето и 

да се н;аслаждава отъ живота; да минава 

ПОJШ и 1шанини като възторженъ nоетъ, а 

не като археологъ; да върви съ желания

та си напредъ, въ стремежа си да постиг

не неизпитаното удоволствие. ,,Ние Пll'iте

шtствувзме, казва Русо, не като куриери, 

а като П71'iтешественици. Ние мислимъ не 

само за дветъ точки на тръгването и при

стигането, но и за това, което е помеждУ 

имъ. Самото п1nтуване е удоволствие за 

1iэсъ. Не ни пръчатъ нито въздухътъ, 

ю , то околнитi; предмети и не се отказва· 

ме отъ удоволствието да имъ се налюбу

в~ме, когато поискаме. Споредъ мене, има 

само едно п71'iтуване, това е пжтуването 

пешкомъ. Тръrвашъ, когато искашъ, спи

жедаешъ. Наблюдавашъ навсъкжде, кри

вишъ и въ дъсно, и въ лъво, разглеждашъ 

1•с11чко, което ти ха.реса, спирашъ се на 

нсъка точка, дето се покаже I<расивъ из

гледъ. 

Мис.ля, че теорията на Русо съвсемъ не 

е остаръла, защото тя не отрича изпол

зуването на превознитв сръдства, к,огато 

жедаемъ да стигнемъ опредълено мъс го . 

Но Русо различава пжте:пествнето отъ 

обикнов~ното заминаване и пристигане 'съ 

опредълена цель и затова неговиятъ 

Емил1, върви пешкомъ, т. е. върви бавно, 

съ романтиченъ ходъ, който предразпо

лага къмъ съз~рцание и вдълбочаване. 

f.милъ, наистина, пжтува като Талеса, 

Платона и Питагора и затова е винаги спо

коенъ и здравъ, винаги бJ1аrодаренъ отъ 

всичко и отъ всички; той не зависи нито 

отъ конетъ, нито отъ водача - разполага -
напъ.mнJО съ себе си и упражнява свободно 

волята си; съ пжтуването добива понятие 

за всичко - за природа, хора и страни. 

Струва ми се, че "~rовата сила е въ са

мотностьта на негuвия духъ, а са.1ютата 

е неизмънно о·ткровение за истинския 

ПЖ'l'Никъ, който въ Пli'iтуването отгръща 

нови страници, а разчита II себе си, ако 

нма свое съдържание: познава се и се 

изпитва. За самотата на П71'iтуването ни 

гсвори Ницше, когато разказва духовнитъ 
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n1nтувания на своя любимъ м1nдрецъ За

ратус1 ра. 

Любопитно е, че азъ, съвременниятъ 

n1nтувачъ, несъзнателно се доближаваыъ 

да възгд~дэ. на Русо, като възприемамъ и 

яr актику•замъ зн.екдотичното „пжтуване 

въ неизвестность": Емилъ спира, кждето 

иrка, а азъ съзнателно търся изненадитъ 

отъ неизuесгната спирка. Но Русо от1-1ва 

пп-даЛf:че: за да се обогатишъ отъ пжту

ването, тръбва да умъешъ да пжтувашъ, 

i1 ще умъешъ да nжтувашъ, ако си чо

вtкъ съ духовенrь животъ, защото „пжте

u,ествияrа развиватъ природния нравъ и 

решително правятъ людето добри или ло-

11.ш". Затова истински nжтуватъ малцина, 

эе1 ова Шi'iтуването .е достояние на хора 

съ ясни очи, съ горди .z:уши, съ твърди 

I!ОЛИ и съ топла любовь къмъ свъта. И 

ннкаIСЪ не е странно, че тt, по-малко пж

туватъ, но по-добре пжтуватъ отъ дру-

Тръбва да се пмтува, както е пжту

Бэдъ Хайне, който въ своитъ „Пжтни ка,р

т11ни" е отразю1ъ интимния си животъ съ 

ириродага, която е сама поетъ и Богъ; 

ОЖИВОТВL)РИJIЪ е хората и ТЪХНИТ'В сърд

ща. И когато чета „Пжтуване по Харцъ", 

и:,питвам ь удоволствието на духовното 

Нrilтуване, чувствувамъ колко е справед

лнвъ оня забавенъ брауншвайски шивачъ, 

който се е подигралъ съ бледния Хайне, 

казвайки, че свът.ътъ е тоJ1кова обширенъ, 

а краката му cm подути отъ ходене! О, 

свъ·rътъ f обширенъ, но моятъ човъшки . 
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духъ може да го побере! Азъ мога да 

;• етя „съ кри,~ата на орлитt," и мога да 

стигна „горе ·при звездитt.", защото поз· 

11авамъ изкуството на планинскитъ преоб· 

ражения и мога да бжда самъ, съ ,~ице 

срещу Бога, чиято мждрость е навсъкж· 

де. Но азъ пжтувамъ въ мой пжть и съ 

,1 1 ои крака, чувствувамъ се господарь и 

·1 ;:.~ъгвамъ по своя BOJIЯ, за менъ пжтува

Нl.ТО е удоводствие, цель, изкуство и жи

r,отъ. Въ пжтуването азъ живt.я пъленъ 

животъ, дишамъ съ пълни гърди, гледамъ 

съ мои очи на всичко. И въ това разкри

ване на ::въта чрезъ моя духъ азъ поrлъ

щамъ вnечатленията, които ще образуJ 

11, ·тъ моя спомёненъ филмъ. Всъка карти· 

Н3, разбира се, ще бжде режисирана отъ 

мЕ.не, защото пжту_ването е мой стилъ. А 

с·1 илътъ, това с човъкътъ ! 
Наистина, не всъкога пжтувамъ пеш.

комъ, защото моето време не е времето 

на милия Русо, но азъ преминавамъ едно· 

образнитt. разстояния съ моторъ, а пжту

вамъ съ бавното темпо на моя духъ, кой· 

то търси непрестанно кдасическитъ фор

ми на истината. И когато моя·тъ аеро

планъ, вдакъ иди параходъ спре, азъ поч

вамъ пира на духовното пжтуване. Не 

ще престана да бждн романтикъ и стран

овуващъ рицарь, защото нося сърдце, що 

J1юби, и душа, която страда, а пжтуването 

ше бжде за мене винаги една поема, въ· 

пръки моторното сърдце на свъта, въ 

КОЙТО ЖИВ'ВЯ •.. 
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Родопски дни 
от1, Георги Драгоевъ 

Съ мисъльта за тt.хъ заживtхме още 

въ влакз за Асеновrрадъ, но едва когато 

раницитt се прилепиха здраво , върху 

насъ, ние се почувствувахме отърсени отъ 

конгресната атмосфера, отъ която запа

зихме у насъ само повика: ,, Презъ Родо

питt. ~ къмъ Бt.ло море!". Не да го 

стиrнемъ, а да го доrонимъ отъ нt.кой 

връхъ желаехме! Днесъ е още рано, но 

когато народътъ живt.е по-дълго време 

съ мисъльта и желанието за тихитt. води 

на Бt.лото море, то ще стане достжпно не 

само за .1юбителитt. на българската при

рода, но и за онt.зи, които го търсятъ ка

то с.-топанска ценность. 

-- Нощьта бt.ше излt.зла да ни посрещ
не нзвънъ с. Яворово, а любезниятъ ди~ . 
ректоръ на прогимназията ни предложи 

просторната училищна стая и . . . равния 
и подъ. И затова, когато въ ранната сут

ринь 11апускахме селото, никой не съжа

Jшваше, че съньтъ бt. прекжснатъ тъй 

бързо - у всички ни бt. сишю желанието 

да посрещнемъ горе първитt. лжчи на зо

рата. 

Не с необходимо човt.къ да бжде при

върженикъ на нt.коя религиозна секта, 

за да чувствува величието на пробужда

щата се природа и великолепието на из

гръвъ слънце. Мълчаливо всички тър

симъ изтокъ и следимъ съ устремени по

гледи появата на червения кржrъ, който 

неусt.тно се издига нагоре и облива съ 

обилна свt.тлин.а 11ърховетt. на ограмни

тt. борови дървета. За нt.колко мига· мъл

чанието залива цt.лата ни група и я кжпе 

Rъ желанието тt. да бждатъ по-дъ .лго

трайни. И сега, и по-късно, ние чувству

вахме характернитt. за Родопитt. тишина 

и спокойствие, които се излжчватъ отъ 

тt.хнитt. необятни вериги и се предаватъ 

несъзнателно и на онtзи които бродятъ 

изъ тt.хъ. 

Да се преминатъ Родопитt. отъ Асе

новградъ до Смолянъ за една седмица е 

v.стинско удоволствие, защото това дава 

възможность не само да се видятъ пж

темъ тt.хнитt. красоти, но да се почув

ствуватъ тt. по-дълбоко и да се изживt.е 

радостьта отъ тt.хната близость. Бt.ла-

черква, Персен:<ъ, Еръ-кюприя, Чепелэре, 

Пампорово, Караманджа - непрекжснатъ 

низъ отъ красота, въ който всt.ки обектъ 

буди възторrъ съ своето очарование и 

носи своитt неповторими особености. Ро

допскиятъ чаръ и велик-олепие преобла-_ 

дава въ всички и това ги прави за насъ 

еднакво б,шзки. 

Бtла черква може да е още далечъ 

<•тъ Чамъ кория, но при все това, тя си 

остава засега най-хубавото :rt.товище въ 

Южна България, което привлича все по

вече и повече лt.товници. За насъ, обаче, 

тя не пр едставляваше НРIЩО привлt.кател

но съ своитt. моди, грамофони и танци, 

тъй като ние . .имахме желанието да се от
кжснемъ за малкото време, съ което раз-

-полагахме, отъ тt.зи културни придобив-
1-.и и да се почувствуваме по-близо до 

природата и нейната първичность. И за-

1·ова всички чувствувахме едJнlО облекче

ние, к-огато красивиятъ пжть презъ боро

вата гора ни поведе къмъ Персенкъ. 

Свежестьта на ранната утринь ни облива

ше и ние я поглъщахме, както зажаднt.

лиятъ пжтникъ търси планинския ручей 

Изпитвахме лекота, желанието неспирно 

да вървимъ и да срtщаме неизчерпаема

та крас•)та на планинскитt. вериги, на 

слънчевитt. върхове на дърветата и на 

чуднит-t об,1ачни фигури по небето. Чув

ството на бликаща вжтрешна радость се 

носtше надъ всички ни, безъ да може да 

намt,ри Еднакьвъ външенъ изразъ. 

Дълrнятъ пжть до Персенкъ и Еръ

кюприя не помрачи топлото чувство, кое

то бt. разнt.жило всички. Безъ да чув

ствуваме умората, ние успt.хме да доr,о

нимъ че.;юто на Персенкъ и отъ тукъ да 

вземемъ съ пълни шепи разпилянит·t бо· 

гатства на родопскитt. лабири,н;ти. По 

всички посоки предъ насъ се откриваха 

необятни планински вериги и борови го

ри, обливани щедро отъ слънчевитt ЛЖ• 

чи. Поrледътъ се губи и изморява въ тая 

необятность, която може да носи само 

името планинско море! 

Погрt.шниятъ пжть н111 отклони отъ 

Еръ кюприя, кждсто стигнахме изморени 

късно вечерьта. Умората ни позволи да 
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потърсимъ само подкрепителния чай н 

ободрителния сънь. Еръ- кюприя си оста

ва все пакъ чудо на природата, за което 

мжчно може да се добие представа отъ 

описания и фо'!'оrрафически онимки. Оно

ва чувство, което завладява човtка, кога

то навлъзе въ ,1абиринта на втория мостъ, 

не може да бжде предадено с:ъ изразни 

срtдства - то трtбва да бжде изживt

но, за да бжде почувствувано. И затова 

на всъки трtбва да се пожелае да види 

Родопитt и да се поклони въ себе си 

предъ величавото дtло на Голtмия май·

l торъ - Еръ кюприя! 

Пжтьтъ ни по~н~ататъкъ ни отведе 

презъ ч;,~сто помашкото село Забърдо и 

Кара б <злканъ за Чепеларе. Тук1:. имах

ме рtдко'I'о удоволствие да се любуваме 

продължително още веднажъ на простор-

1-:итt родопски вериги отъ една чудна 

красива ливада, кацнала на самото чело 

на Кара балканъ. И когато продължих

ме шr1тя къмъ Чепеларе, неволно всtки 

отъ насъ търсtше това хубаво кжтче, 

хвърлено всрtдъ вtчно зеленитt бор()ве 

на Кара балканъ. 

Никой отъ насъ не очакваше да на
мtри въ Чепеларе толкова привлtкател

ни· н·вща: неговата природа, чистотата му, 

спрстнатитt. и кокетни сгради , хубавитt 

и засмtни лица н,а жителитъ му - у всич

ки ни тt. оставиха отлични спомени, кои

то ни караха да изпитваме истинска при

нтность , когато автомобилътъ ни носtше 

обратно отъ Смолннъ презъ Райкова и 

У стово. Не може мълкомъ да се отми

не великолепно уредената спал•н~я, сигур

но най-добрата въ нашата страна, която 

подслонява идващитt на поклонение въ 

красивия храмъ на Родопитt. 

Не въ вестникарската популярность е 

силата и привлtкателностьта на Пампоро

во и Караманджа и затова единъ день, 

когато Памнорово стане най-уреденото и 

най-добре посещаваното планинско лtто

вище у насъ, любителитt на българска

та природа и нейната първичность ще 

има за какво да съжаляватъ. Оцвtтенитt 

ливади ще се покриятъ съ всевъзможни 

гастрономически остатъци, тишината ще 

Картини отъ Родоnитi> си. Б. Георrиевъ 



РQДОПСНИ СНИМКИ Г, Томеровъ 

се прогони отъ най-новитъ шлагери на 

сезона, а красотата, която се разлива до 

кждето хваща поrледътъ, ще служи ка

то декоръ на нъкоя мисъ Пампорово. И 

нsв·tрню, Караманджа ще поглежда съ
стрздателно и ще търси угъха въ запазе

ната отъ тъзи културни ·нашествия кокет
на хижа на чепеларци - Студенецъ. 

Следъ като и Караманджа ни поднесе 

голъма часть отъ великолепието на Ро

допитъ, тръбваше да догонваме Смомнп,. 

Романтичната околность на града е при

чина той да остава на заденъ планъ и да 

не прав:,; никакво впечатление на посети

телитъ. Обикновено провинциално град

че, което живъе изкуствено за смътка на 

Райкова, а даже и на Устово. 

Отъ тукъ вече тръбваше да мислимъ 

эа нашето завръщане и да догонваме от

НОВ·J Асеновградъ. И тръбна да при

знаемъ: не винаги и за всичко можемъ да 

бждемъ доволни отъ единrь конгре~9_ -
за подаренитъ родопски дни, обаче, ни

кой _ отъ · насъ не може да не · бжде благо

даренъ на Асеiювградъ и на онъзи, които 

бъха опредълили конгресътъ да се съ

стои тамъ. 

Георги Драгоевъ 
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Зал~зъ Н?. _ Мальовнца сн. Гешевъ 

Мальовица 
Отъ Г. Манасиевъ 

Въ бlriдеще всtка хижа, построена въ 

който и да е балканъ, ще има своето исто

рическо значение. Думата е тукъ за х1~

жата Мальовица, построена втора по редъ 

въ Рилския балканъ следъ хижата Myca
Jia отъ Самоковския клонъ съ срtдства

та н•а Пернишк_ото туристическо друже

t тэо „Голо-б=,рдо". 

Между върховетъ Попова шапка и 

Дамга се и.здиrатъ два величествени вър

х~: Еленинъ в.ръхъ и Мальовица. Въ под

ножието на първия е Рилскиятъ мана

t тиръ. ,,Божия крепость и крепость на 

българщината" го нарича нtмскиятъ пи

сгтель-туристъ-ловецъ Изефъ Фелтеръ, 

който престоя дълго време въ България, 

а въ подножието на върха Мальовица е 
кацнала хижата Мальовица. Съ с;v;щото 

11ме се наричатъ езерата, отъ коиrо изви

ра ръката Мальовица; тя тече покрай 

хижата, ми1-11ава край поляната, напуща 

Рrлския балканъ, за да навлtзе въ Чер-
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11оиск"'рската долина, и :-~ай-сетне се зт1-

нr, въ Черния Искъръ. 

Отъ где водятъ названието Мальози-

11а: върхътъ, с.зерата, ръката, поляната, 

~,юбщо долината и най-сетне хижата е 

предметъ на настоящата ми статия. 

Прн _падане на последното българско 

ц~:>рство селата Искроветt не ·cli'i Сli'iЩе

ствували. Тамъ, въ мt.стноститt на Го

ведарци и Доспей-махала, Cli'i били коша
ритt на селото Доспей за отглеждане на 

еr,рия и дребния имъ д_обитъкъ. Отъ то

ва води името си Говедарци, а с. Доспей

махала произт1за отъ махала па Доспей. 

Една стара легенда разправя слещнюто: 

Единъ день една доспейка родила 

Mli'iжкo дете на тtзи кошари, което· кръ

с тнлн Мальо. Коrат':> порастналъ Мальо 11 

станалъ пълновъзрастенъ, той почналъ да 

с. ъперпичи на Досьо болярина 91, селото 
Доспей. Споредъ тази легенда, царь 

Иванъ Шишманъ се би,,rъ съ турцитt при 



Дli'iбова-глава съ турския отрядъ, който е 

Наt'тli'iпвалъ отъ Ихтиманъ, и при с~ реръ 

чешма съ онзи, 1юйто е настli'iпвалъ отъ 

Пловдивъ. Вследствие многобройната тур

ска армия, той отст,•;шилъ на лt.вия брt.гъ 

нз ръката · Искъръ; тъй че последното 

сражение е станало при Топчииската во

деница и гатеръ. Като видt.лъ царь Иванъ 

Шишманъ, че ще бli'iдe поробенъ, а за

:ювенъ живъ значело да настli'iпи пълно 

1,обстgо на бълrарскиятъ ;-Iародъ и, з.1 да 

не сrане това, той предложилъ на своитъ 

тt.лохраннтели да го убиятъ - никой Н1е 

се съгласилъ. Най-сетне между тtхъ има

ло единъ арапинъ, той отрt.залъ главата 

на цзрь Иванъ Шишмана. Тя отскочила на 

н·l;колко мъста и на тt.зи мt.ста изврt.ли 

к.~а}l.енц:1, които и сега сli'iществуватъ и 

11ося·;ъ името „Цареви кладенци". Сетне 

Ц[рь Иванъ ШАшманъ си взелъ главата п 

се изкачилъ на Доспейския балканъ. Сега 

н ва мt.сто се казва Шишмановъ връхъ 

Y,JJИ по-добре Шишмановъ гробъ. 

Боляритl;, каквито ги имало по селата: 

I•Ъ Доспей - Досьо, въ Продановци -
Г:роданъ, въ Райово - Райо, въ Рельово 

--- Рельо, въ Бълчинъ - Бълчо и прочее, 

( тъ боляри въ българското царство, при 
установяване тукъ на турската държава, 

се нарекли бейопе. Напримtръ, с·тъ Досьо 

(оляринъ - Досьо бей. Отъ това е произ

.тt.зло името Доспей (Споредъ писаното 

отъ г. Христо Мар15овъ въ министерскитъ 

сборници и старата българска литература). 

Отъ това поведение на бившитъ бъл

гарски болярн да се преименуватъ, при 

новоустроеното тукъ турско царство, на 

6ейове, е неrодувалъ най-много M<J.111,0 бо
ляринъ. Мальо не искалъ да се подчини 

на новата турска власть, вследствие на 

1,.пе·то е далъ голt.ми и отчаяни сражения 

и::>ъ долинитъ на Черния Искъръ и Лъка

нща. Той се кI)11лъ въ скрив~мището на 

„Гюлечица", направено тогава специално 

,,а тази цель по негова пор/i'iка. 

Той е едипствениятъ отъ тогавашнитъ 

български боляри, който не е искалъ да 

11ризнае новообразуваното тукъ турско 

царсrво и е вървалъ въ скорошното въз

становяване на българското царство. Той 

с е е билъ съ турскитъ башибозуци и ре

довни войски по Черния Искъръ и доли

ната на р. Мальовица. Най-сетне, обгра

;1tн"' на· поляната Мальовица, е билъ . t:Ъ· 
свченъ. Следъ нt.кол1ю дни заминали не

гови близки и го погребали нейде изъ до

J!Ината. Kli'iдe е гробътъ му - не е могло 

1, досега да се узнае. Така той е оста

ви.1ъ името на долината, върха, рiщзта, 

е:~ерата и въ пос.1едствие на хижата Ма

Лhовнца. 

Преди 3-4 години отъ днесъ, Василъ 
Митсвъ - пазачътъ на хижата, на i0-15 
метра отъ нея вадилъ камъни за градин

ката, която правилъ предъ хижата. Изва

дилъ внезапно кости и черепъ отъ човt.ш

ко тt.ло, които пази и сега. Остава веши 

J!Ица - археолози, да се пронзнесатъ да

.ш този скелетъ е на Мальо болярина или 

е отъ по-нови времена. 

Длъжность е на Туристическия съюзъ, 

специално на Самоковския и Перниш-

1,.~,, клонове, заедно съ селата Искрn· 

встъ, да поч~татъ паметьта на Мальо бо

лярина съ величественъ съборъ на поля

н: та, гдето геройски е падналъ и заги

налъ този легендаренъ борецъ за бъл

гарската свобода. 
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Вр. Баба сн. Геwев1> 

На Баба при .зори 

Отъ Дим. Т. Талевъ 

Хубавъ день. 

Малко преди да напустнемъ китното 

Буново, сгушено между подножието ria 
Бэлкана и седловината Гължбецъ, · за раз-
1· ·ообразие, не минаваме покрай Стара-ръ

ка, която се пъни между живописни 

стръмни скали, най-интересната отъ кои

то носи името „Соколовъ-камъкъ", а се 

отбиваме въ дъсно, навлизайки въ близ

ката гора. 

Катеримъ се на зигзаги по пжтекато1 

между гжститъ букаци, а долу шуми Буч

~,. ата. На името на ръката е наречена и 

мъстностьта, въ която се движимъ. 

Възвиваме по посока къмъ Миркова, 

пропълзяваме една поляна и вече сме въ 

подножието . на Куеловица, спуснала съ 

1 акава грация джговидния си гористъ 

хребетъ. 

Съ равномъренъ ходъ напредваме по 

зелената като кадифе поляна къмъ Мал

ка Куеловица и преди да я доближимъ. 

с,бръщаме се назадъ, слисани отъ гледка

та, коя·то се открива къмъ Гължбецъ, про

шаренъ отъ змиеобразнитъ спирали на 

1.t:осетата и проточилъ онага къмъ Сръд-
1•а-гора. 
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После захващаме малко въ лъва, пре

минавайки по тъсна Пi'r'iтека една зелена 

урва, като достигаме мирковския . пжть. 
Предъ насъ издигатъ горда снага Баба и 

Мара-гидия, но се отправяме за хижа 

„Пла,нинецъ" напръко презъ полегатитъ 

обширн<f тревисти склонове, прекосяваме 

ги и навлиза:v~е въ гората. 

Вървимъ по широкъ пжть между бу

китъ, '!Ю <.:кора го напускаме, бродимъ изъ 

самата гора, пристигаме на широка горска 

гr,ляна, усъяна съ „мечи-уши" - хубави 

)1,ълти цаtтя съ голtми дебели листа и 

съвсемъ право стебло, като грамадна 

СН'БЩЬ. 

Преди да напустнемъ поляната, между 

дървесата, съзираме купола на Баба, са

мотенъ н велнчественъ като мечта. 

·-спускаме се покрай мандрата и сtчи

щето, процепвайки въздуха съ „ехо", на 

което ни отговаря камбаната отъ „Пла

ш, нецъ'·. 

Настжпваше нощьта. 

Скитахъ се изъ околностьта. Съзер

цавахъ милионитt, небесни кандилца и 

r;ричуд.ливитъ очертания на горитt,, до

.r.инитъ, върховетt, и веригитъ. Откъмъ 



хижата долитатъ звуцитъ на окордеонъ . 

Прекрасно хорово пъние дочувамъ. Мис

JJЯ си ... какъ волно и хубав,о се живъе 
нъ планината! 

Преди да си легнемъ, получзвамъ съ

г лаенето на Караджата да станемъ въ 3 
цаса следъ полунощь, за да изкачимъ вър

ха призори. Времето е ясно, та може-би 
ще имаме щастие да зърне~п Дунава отъ 

Баба. 
Събуждаме се на уреченото време. Съ 

i-:асъ -идва и Ваньо. Излизаме. Револве

ренъ изстрелъ възвестява тръгването ни и 

сепва за малко спящитъ. Кучетата отъ 

мандрата залаяха и ни съпровождаха из
вестно време. Въздухътъ е така пръсенъ 

И Ле!(Ъ. 

Напускаме гората. Бавно крачимъ по 
плещитt н,1 пл<1н:ината. 

Предъ Витоша нъкаква червена свtт
лина ту пламва, ту гасне. Мъждукат1> см

що електрическитъ лампи на часть отъ 

Софюt. 

Чучулигитъ се разбуждатъ · и пtягъ. 
1 ъ см безброй. С<'hщинска симфония се 

разнася. 

Минаваме покрай Хаджийца. Отбивамъ 

се самъ въ падината на извора Вречка. 

Лолумракъ. Листата тайнствено uiум6-
лятъ. Извиращата вода още по-таинстве

но откл,ква. Покатервамъ се на отсрещ

ния бръгъ на падината, пресичамъ въ 

диаг-она,1ъ и настигамъ съ бързъ ходъ 

дру~аритъ си. 

Пълзимъ по широката стръмна снага 

на конусовидния връхъ. Изкачването ста

ва все по-трудно. Сипва се зората. Плам
ва н~бето. Радость изпълня гърдитъ ни. 

Нtма облаци. Ще успъемъ! 

Последн,и усилия. Върхътъ е почти 

псдъ краката ни. Ала изведнъжъ нъкаква 

нара пропълзява подъ насъ. Хоризонтътъ 

се задимява. Ярката червенина все повече 

бледнъе. 

На Баба сме. 

Отъ дветъ страни на върха закипяватъ 

нариТ't на огроменъ казанъ. Обгръщаrь 
,,и бързи мъгли. Става страшно студено. 

Нови и все по-г<'tiсти мъrли. Нищо се не 

вижда. Търси~1ъ се единъ другъ. Трtбва 
да сме съвсе}1Ъ близо. Мразовитъ вътърь. 
Стиваме на заветъ подъ една скала. 

Студъ. Боричкаме се, боримъ се, заваляме 

се. Следъ тоuа се завиваме съ всичко, ~ое

то носимъ, и така зъзнейки около единъ 

часъ, успъваме да направимъ малка за

куска J!."' очакване да се проясни, но ста

ва страшно ·тъмно. 

Всъка надежда· ни бъше напустнала. 

,Jушитъ ни бъха потиснати о·тъ внезап

натn бързина, съ която се промъниха об

стоятелствата. Но изведъжъ почувству

~;ахме слаба бtлина. 

Искрица надежда. 
Следъ малко вече, вмt,сто ивицата на 

Дунава, наблюдавахме отчаяната борба 

на слънцето и мъглитi,. 

Ставаше ту тъмно,с ту. нъщо . бъJ1:\,еше. 

Стори н:1 се, че слънчевиятъ дискъ се поя

вява, но ние го чувствувахме само. По ед

f-Ю време, той се показа за мигъ, но вед

нага се ск,Jи. Това се повтори и ние ви

ц·вхме издигналото се слънце, каточе по

;rt_'тъ надолу къмъ насъ. Изчезна. После 

пакъ се . показа и запада продължително, 
като накрай се забави, закривайки се 

задъ чудно бълъ воалъ. 

Неописуема изненада! 

Всъки отъ насъ бъше обкржженъ съ 

седемцвътенъ ореолъ, който з:шочваше 

отъ главата и презъ раменетъ се спуска

ше надолу. Съ трепетно сърдце изказвах

ме удивление и шепнех!\,Iе възторга си отъ 

силата и тайнитъ на природата. Тсва 

трая н·вколко минути. 

Слънцето се показваше по-често. Мъг

;1итъ се стилаха въ долинитъ. Виждаха 

се нъкои близки чукари, като острови въ 

страшно развълнувано море. 

Отъ най-близката скала се показаха 

нъколко души. Ние изтръпнахме отъ из-· 

РЕ'нада. Дотогава се чувствувахме тъй са

мотни и каточе.irи загубени въ другъ 

свътъ. Извикахме. Отговориха ни. Това 

б-!;ха наши другари, начело съ -,,Куция 

/ЩВОЛЪ". 

Бъше все още много студено. Изпол

зувахме разпръснатитъ прогнили греди 

стъ почупената отъ стихиитъ пирамида 

на върха (новата тогава не бъше още по

ст.роена) и накладохме наблизо огънь. 

Край огъня разправихме на новодошлигъ 

преживяванията си. 

Слънцето величествено изтръгваше 

победата си надъ мъглитъ, като ги за-
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с-тавяше да ни откривап, все нови и на

FИ острови въ всички посо1ш н•а океана. 

То бt.ше се издигнало доста високо, ко-

' r ато се зададе нова група планинци, . во-

дени отъ Гърличката. ;; 
Мъглитt, изчезнаха съвсемъ. 

Всички се събрахме на самия връхъ, 

за да се любуваме Р.а необятната гледка, 

която се откриваше отъ него. 

На северозащ•дъ се 1•:;,дигаше JА,щ ьзъ

т 1бия, вижд~ше с~ Мургашъ, окота се 

плъзгаше к1:.мъ възвншенi'.ята на Врачан

ския балканъ. Надолу се чернtеха етро

полскит1; гори. На северъ се изцигаха 

скалитt, Ра Етрополския балканъ, .>dtжду 

гt,хъ едва се бълъеха първитt, ю1,щи на 

Е1 рополс. На североизтокъ се разстилаха 

Тrоянскиятъ балканъ и красивитв очерта

ния на з.v;беритi, на Тетев~нския балканъ. 

1-!ие се ю'fiчехме да опредt,лимъ·'мъстата 

на Рибзрица и Царичина. 

Права на изтокъ единъ задъ другъ, 

все по-величестве,н,о се издигаха Свещи

ы1асъ, Паскалъ, Л;v;дженската Баба, Ве

жt:11., Юмрукъ·чалъ ... 
На югоизтокъ се протягаше веригата 

н: Срtдна гора съ връхъ Богданъ и сед

J,овината Козница, а насреща ни се въз-

1,ишаваше Мара-гидия, надъ Златица, 

Пирдопъ и Мирково. 

На югъ и юrозападъ се очертаваха 

последователно Родопитi,, Рила, Внтоша 

и се виж.J,аше като на длань Гъл;v;бецъ съ 

н·вколко КИТIНIИ села. 

Дълго се пр1:1таенъ дъхъ съзерцавах

ме тая гJ1едка. 

Следъ това се спускаме право надо,1у 

къмъ Мара-Гидия по стръмнин скатъ аа 

Баба. После поемаме нагоре по урвитt,. 

Ср·вщзме хубавъ изворъ съ ледена и съ 

чудесенъ вкусъ вода. Отъ тукъ се виж

да много добре Етрополе. Продължачаме 

нагоре. Мара-Гидия. Изкачваме интерес

ниn му скали - прибъжища на орлитъ. 

Любуваме се на гледкитt, къмъ Централ

t•МЯ балканъ и Сръдна-гора. Слизаме. 

Иска ни се да отидемъ до края на голt.

мата поляна подъ върха, отъ която хвър

-~яме погледъ на Мирково, :,а да надник

немъ и къмъ Златица и Пирд,опъ, но нъма 
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нреме. Връщаме се по обратния пжть, ка

то минаваме въ подножието на Баба, надъ 

който лъщt,ха малки бt,ли облачета, 

- c,гpi,,J-Iи отъ слънцето. 

с\, умt.ренъ ХОДЪ слизаме ВЪ ХИЖа• 
та, която напускаме къмъ 3 часа на п;v;ть 
з.1 Стъргелъ, като се раздt,ляме съ rpy
rraтa, която ще слt.зе презъ Буново. 

Вървимъ повече отъ часъ по удобна 

пжтека въ г;v;стата гора съ грамадни бу

ки, най-силно впечатление отъ които ни 

правятъ „петимата братя" - п_еть величе

ствени срастнали бука, които цt.лата ни 

група едза можа да обгърне съ разпъ

н~ти р;v;це. 

БроД1н1ъ псе В"Ь ror.iтa и н~В•JЛ•iа си 

спо~1няме за еrенния листопадъ. прилн· 

ченъ на дъждъ отъ листа, който н 1блю

давахмс миналата година. 

Тръгваме' по · новопостроtното шосе. 
На едно 'мt.сто срt,щаме вода, която ИЗ,• 
вира оrъ самата скала край п;v;тя. Четири 

п;v;ти пресичаме шосето, за да спестимъ 

голt.митt. му завои, и се спираме предъ 

счаров3нието на гледката отъ гората, коя

'1 о изпълва една грамадна долина между 

Баба, Илдъзъ-табия, Бучката, Буновски

тh н Стърrелскиn скали. Въ нея почти 

нt,ма пжтища, а само сипеи, пропасти, 
урви, К'lмънаци, буйни потоци и гниещи 

1рупи на паднали дървета. Тамъ pt.дкo

C1'i'i'iПBa човt.шки кракъ и още по-рtдко 

се чува брадвата. Ето защо спр<:tнедливо 

,1 наричаме „Долината на мълчаниета". 

Оттукъ хзърлихме погледъ къмъ Баба, 

нав;v;силъ челото си, и се спус1'нахме къмъ 

тру довгшкия лаrеръ. 

С1юро пристигаме на лагера. Преми

наваме поляната и презъ гората захЕа

щаме „мексиканската п;v;тека'·, която на 

мt,ста е тъй тt.сна, че едва напредваме 

Тя се точи между интересни н.изки, сиви 

пt.съчни скали. Влt.во изъ долината се 

провира Стърrелската рtка. Влизаме въ 

селото. 

Смрачава се. Отправяме се за Долно

Камарци, дето ще чакаме автобуса, който 

<:: потеrлилъ вече отъ Буново и който ще 

прибере и насъ, за да се завърнемъ въ 

t.1 олицата. 



Околности на Карлъкъ - Централни Родопи сн . Инж. Георrи~в1, 



Коситба 

сн. М. l<ръшнянъ 



С.ни.µки om'o с'обора · В'Ь _ Асеновградъ 

Малко следъ полунощь е. Старопре

столниятъ градъ спи. Само ние, туристи

тt, натоварени съ раници върху гърбо

вtrв, крачимъ• по тротоаритъ и подкова-

1штt ни обуща нару1uаватъ хубавата нощ

на тншuна. Нейде изъ окрайнинитt. е~

но куче злокобно вие, сякашъ се слага 

край на нъкое човtшко страдание. При· 

стигането ни на гарата пробуди нъкои 

пжници, които още отъ вечерьта бt.ха 

дошли да чака·тъ влака, и, за да мине вре· 

мето по-незабелязано, спъха по столоветъ 

и пейкитъ. Не следъ много разярената 

машина довлt.че влака на гарата. Качихме 

се въ благословената трета kлзса. По 

тъснитt. коридори на вагона, разни ржце, 

к,р1ка и глави на заспали пжтници, правt.

ха движението н•еудобно, но все пакъ се 

ш·станихме всички въ едно купе, като 

(:1.i'ВСТИХМе раницитt, по ПОЛИЦИТ'В. 

Въ Пловдивъ оставихме раницитъ въ 

гардероба, направихме не оообено спо

дучливи опити да махнемъ добитата отъ 

f\i<Гонитt. черrн~илка по лицата и ржцетt, си 

и се запжтихме изъ града. Щомъ сме 

туристи, н-tма да ни· се сърдятъ. Имахме 
н,1 разположение повече отъ седемь часа 

до тръгването на специалния туристиче

СhИ влакъ за Асеновградъ. Времето ,рt.б

ва да се използува въ разr.1еждането на 

града. 

Около Еремето за тръrван1е на сттециал

ния uлакъ се отзовахме на rарзта. Тър

жествено пристигна конвенционалътъ и 

отъ вагонитt. заслизаха най-шарени тури

стки и туристи. Всички почти бtха облt.че, 

ни по туристически, съ кжси гащета, ризи 

съ запретнати ржкави, а дамитt, съ пъстро

ЦF:·втни рокли и престилки. Утешителното 

бt., че между тъхъ 11-tм~ше тзкива .:1, 
<:асилени червила и бълила. Оглущително.

то „Ехо-о-о" процепи въздуха. Познати-

1·в отъ дълги годиш! посетители на тури· 

с, ическитъ събори се втурнаха едИiнъ 

къмъ другъ, поздравляваха се сърдечно и 

се отправяха къмъ специалния влакъ. В1, 

5 ч. и 32 минути потеглихме за Асенов
градъ. Необикновенъ шумъ и веселие изъ 

: · зта прочутата. ,,Асенова крепость ", кац

н~.~а върху островърхъ ридъ, въ нача

J~ото на дефилето за Бачковския ман.1-

стJо1ръ. Току предъ нея се показаха кж

щитt. на Асеновградъ. Влакътъ намали 

своя ходъ. Подадохме глави навънъ. Чу 

се военната музика, свиръше „Туристич·е

ския маршъ", наоколо почернъ,ю отъ н,а

родъ. Слt.зохме отъ влака. На съюз~шя 

председатель поднесоха букетъ; наредих

ме се по трима следъ него а подъ зву

l(оветt. на музиката, закрачихме къмъ 

града. 

Въ страни отъ стройнитt. туристически 

~.едици се движеха толкова много босоно

ги посръщачета - дечурлига, та мнози!!:t 

отъ насъ казваха, че градътъ има петь 

хиляди жители и двайсеть хиляди деца. 

Съ настжпването въ чертитъ на град::~, 

тt.хниятъ брой се увеличаваше и нъкои 

с.тъ тъхъ дори вървъха между редициrъ. 

Отзовахме се край буйната и мжтна Чая, 

много малко успокоена следъ извърше

ниrъ отъ нея лудории преди два дни. Ми

нахме моста и настжпихме въ по-благо

устроената часть на града. 

Стигаме въ центъра на града. Отъ 

балкона на кафене „Родопски орелъ", 

единъ пълничекъ, заглзденичекъ, обл·в

ченъ официално човъкъ почва да държи 

своята приветствена речь. Това е кме

тътъ на града. Говори отъ името на се

демнадесеть хиляди жители. Спомена 

ошя пл<!нински мъста, отгдето българ

скитt. смълчаци еж се сражавали за сво

бодата на своитъ братя. Чухме името на 

„Бозлуджа", вмъсто „Бузлуджа", и цълия 

т,ози низъ отъ имена, отъ предъ и 

следъ освободителната епоха за наша гор

дость се слъ сполучливо съ туристическо

то бродене изъ планинитъ. Ушитъ ни пd

~,астнах 1. Мощно трикратно „ура" изпрати 

приветств~1-11ата речь на кмета. Следъ несо 

се изправи на преденъ пла,нъ председате

,·.ьтъ на клон.а „Безово". Младъ, висоr<ъ, 

голобрадъ, съ пискливъ rласецъ младежъ, 

явно щастливъ, че му се е паднало да ни 

пqздрави. Напр~ви опитъ да ни ,обясни що 

ваrонитъ. Минахме гара Крумово. Следъ значи туризъмъ, погледна за моментъ 

.,ъколко минути се показа въ дрезгави, 111,мъ популярната банка и тутакси ни на-
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nt мни да следваме туристическия прин- . ната нощь. Нали ни е налегна_,'!а пуста су

ципъ „Единъ за · всички и ' всички - за ·ша; презъ ноiцьта единъ uiадраванъ въ 
rдинъ", съ който о·тдавна се кичаrъ коо

ператоригh. и той,' какт~ и кме·тътъ, поже
л~ха въ скоро време да добиемъ естестве
ната си връзка съ „Бъло море". Туристи

Чf ското „Ехо-о-о-о'' изпрати речьта на 
м,11адия председатель. Следъ нег,о започна 

да говори познатиятъ на всички ни членъ 

отъ Централното настоятелство г. Бож

ко Ковачевски, младоликъ, бt.локосъ и 

рt.вност~нъ туристически деятель, облъ

чс:нъ въ сиви дрехи, съ Юi'iСИ гащета и 

поkсрай зрата съ винено-ч~рвена връзка 

отъ г~рмански произходъ. Той сърдечно 

б.'1агодари на кмета, на председателя, и на 

гражда:-rството, като имъ каза, че ние ту

р1,ститъ сме „асли", вмt.сто „acлli'i", сла

венъ народъ. 

Свърши се официалната часть и в;;ич

ки се впустнахме къмъ КЗ!Н1Целарията на 

п артирната комисия. Тя бързо ни наста

ни. Едно мзлк:> момченце, радостно пове

де старостоличани къмъ дома си, съвър

шено близо до ц~нrrъра. Оставиха се нц 

наше разположение две легла въ простор

ни стаи. Бъхме петь души. Наредихме се 

въ пропорция 1 :4, младежитt. оставиха 

менъ самастоятелно въ една стая, а тt. се 

наредиха четирима въ другата стая. Раз

С,рахъ, че се отдава нуждната почить на 

бt лата коса и на напредналата възрасть ... 
Симпатичнитъ хазаи ни почерпиха по ед
но смокиново сладко и съ стуцена вода, 

rо.однесени отъ още по-симпатичната г-ца 

Таня. Излъзохме на улицата, з:э. да раз

г.,1едаме града. Запитахме защо самата 

улица е кръстена „Изложение". Обясниха 

ни, защото имало отъ нея прекрасенъ из

гледъ къмъ „Асенова крепость" и плани

ната. Веднага си помислихъ, че по-сполуч

ливо би било улицата да носи името на 

крепостьта, защото точно тя изпъква на 

пръвъ погледъ. 

Градътъ е разположенъ по рачни и 

хълмисти мt.ста. Въ центъра се издигатъ 

вt~ликолепни хали, които правятъ честь 

на съответнитъ власти. С'троежип еж въ 

американски стилъ, т. е. има мноrоетаж,~-rи 

к;v;щи, а до тъхъ миниатюрни такива. Ве

черяхме въ „Тракия" и следъ нъколко 

разходки по „движението" се прибрахме, 

зri да наваксаме загубения сънъ отъ пред-
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съседния дворъ ме караше да мисля, че 

ВРли дъждъ. (Б. Р. Не валъше дъждъ, а въ 

,.Чорбаджака" имаше „предконгресно" 

Н< щно заседание!). 

Изглежда, че всички см~ сп:::ли бързо, 

затова н рано се събудихме. Следъ закус

ка съ милинки, при дебеличкия бай Геор-

1·и Католика, се натоварихме на една лека 

t~в·юмобилна кола и се отправихме къмъ 

1:сторическата светиня Бачковския МЗ!Нlа

t 1 иръ. Искахм·е да го посетимъ преди да 

е почнала официалната съборна работа. 

Минахме току подъ „Асенова крепость" 

н предъ погледа ни се разстла прекрасна 

панорэма. Авrомобилътъ ле!{о летъше по 

павираното шосе, а многобройнитt. завои 

ни поднасяха все по-красиви и по-красиви 

rл'едки. Грама,щнитt. купища стоварена 

nръсть и камъни о·тъ пресичащитt. шосе'l'о 

порои ни даде да разберемъ, колко сил
на и стра·шна е била водната стихия пре
ди два-три дни. Минахме с. Бачково и 

nредъ насъ изпъкнаха внушителнитt. по

стройки на светата обитель. Най-напредъ 

погледътъ ни спрt. върху една чешма съ 

шесть шулнаря. Впустнахме се къмъ нея и 

сэмодовоJшо се напихме съ буйна студе

на вода. 

Отправихме се къмъ входа на мана

с1 ира. Въ с·трани отъ него, малко по-горе, 

е пощата и стаитъ, които се даватъ за из

ползуване отъ лt.товници. Влизаме въ 

двора. Погледътъ се спира върху много

бройнит·в чешми, които ни привличатъ и 

ни каратъ да ·пиемъ отъ буйната ю1ъ сту

дена вода. Долита до насъ църковното 

пtние. Влизаме въ църквата, запалваме 

свt.щи, оглеждаме я и излизаме вънъ. По

rледитt.. ни се спиратъ върху интересната 

манастирска стенопись, но, за голt.мо съ

.н,аление, констатирахме, че сжщата на 

м~-·ого мъста е унищожена съ безбройно 

многото надписи съ имената на посети

телитt., издълбаки съ ножчета дор1-1 върху 

м цата на изографисанитъ светци. Дълго 

ш1блю;~;а·3ахме ст;:>ашния сждъ и се изне

надахме, че най-натруфенитt. кокони отъ 

онази епоха бt.ха отредени за пъкъла, 

г.сради .1:ошитъ имъ навици, макаръ че 

устнитъ, бузитt. и ноктитt. имъ не бt.ха 

~-;ачервенч, като тия на модерната суетна 



.:н,.ена . Въ малката църквица, въ която се 

о·r,-:ва по тъсна и висока дървена стълба, 

нэдрасканитъ върху фигуритt надписи 

достигнаха до застрашителни размtри. 

Изправениятъ въ ед.инъ мгълъ ве.11икъ бъл

гарски майсто,ръ Захари- х. Зографъ, са

монарисувалъ се, навtрно кипtше отъ 

ммка, че манастирската .управа не е в·зе,1з 

още въ началото мt.рки да .се спре това 

вандалско унищожение на ге,шалнитъ му 

творби . Твзи мtрки и сега не C?fi взети. 

Безко1нтролно се в.~иза въ църквицата и 

всtки може да се подпише. Особено изо

билни надписи има отъ чирпашши. Почти 

художествено е издълбалъ името си Хри

сто Нешевъ отъ Чирпанъ още презъ 1916 
година. Сег·а той е о'трасълъ и навtрно 

самъ би се засрамилъ, ако види каква па

кость е нанесалъ съ своето име върху ед

на художествено изработена фигура. Глу

постьта да се пост·авятъ подобНlи надписи 

изглежда, че има международенъ харак

н ръ, понеже на лично мtсто съзрtхме 

надписитt на двама нt.мци о·тъ Бреыенъ 

н Хамбургъ. 

Задоволени, че посетихме една отъ 

Рай-заб~jjежителнитъ наши светини, раз

fi{.Ложена срtдъ прелестна природа, ние 

се върнахме въ Асеновградъ. Кинематогра

фическиятъ саJюнъ почна да се пълни съ 

туристи и гости. Почти всички мtста бt

ха заети, а по-късно пра,востоящитt. съ

ставляваха значителенъ брой. Духовен

спюто, во главе съ Пловдив.::кия митропо

ы.тъ г. г. Кирилъ, започна молебе1Н1Ъ. Ме

лодичната пъсенъ на нtколко свещеници 

правъше службата · приятна. Създаващата 

се хармония изненадваше, като се има 

предъ видъ, че от1, наши свещеници мжчпо 

се прави хубава хорова пtсень. Младиятъ 

ышд~ша-туристъ поздрави 1юнгресиститt 

съ прекрасни възторжени . слова. Докато 
rласътъ му при свещенос.11уженето едва :е 

чуваше, при неговата речь т:>й бв ма· 

щенъ, внушителенъ и убедителенъ. Личи 

·сн; че го·вори · човtкъ, който живtе съ по

р1:1витt на тур,1ста. Той покани къмъ за

душевно.сть· и единение. СмttреНомудрен_о 

се ·приближи къмъ него . нашиятъ съюзенъ 

11редседате.%, сложи „ си очилата и почна 

да му . отговаря, като му обърна внима

·НИето, че. разедин~нне нtма, че туриtтитt. 

работятъ не за с_ебе си, а за свои:тt. г:0 .с,и, 

за които се грижатъ да съэдадатъ удоб

ства въ непристмшштъ планини, че ние 

туриститъ се задушаваме въ градоветъ, че 

мекитt, градски удоб~~Вj;!рJН) :ни блазня:~;1'~1. 

че държавата ни цещ1~1,цн>r,о, затова „}l<f,I 

дава само 500/о, а не -: 75°/б нQМален:ие З!l 

събора, че Софийската общин:а е станала 

едно колосално -туристичес1щ r.ittз.дo, ч~ се 

готви законъ за туризъма . -: . _Ехъ, като 

се създаде и за насъ законъ, само смtй_те 

да излtз,ете насреща ни. Пр-и съобще.~ 

ни ето., че министерството . ни . отпуща 209 
хиляди лева за маркировка, салонъ-тъ ек

на отъ бураи р;,;,;10:_оп;rtскания. Осо_бен9 

много сме чувствит_елна къмъ материал

питt. блага. Н1'(шчятъ председатель въ 

с1юя отговоръ о·предtли строго \1tстото 

на организацията ни iзъ българската .об
ществе:юсть и ни~ се почувствувахме по

J1.аскани и задоволени. 

Излtзе ,н1а сцената представительтъ на 

Министерството на народната просвъта. 

F.дъръ, внушителенъ и глаоовитъ мжжъ. 

Приказва си човtкътъ, внушително и убе

дително, мислитв му текатъ, като бистро 

планинско ручейче . Ето, казва: ,,Ние, ми

нистерството, ценимъ висок() дtлото на 

туриститъ, начело съ тtхната орга1низа

uия стоятъ хора съ велики заслуги къмъ 

това дtло", ние се почувствувахме наета~ 

нени подъ голtмъ, со:Лиденъ и приветливъ 
покривъ. Салонътъ гръмна отъ нестихва· 

щи рмкоплtскания. Това показва, че ние 

отдавна сме петимни за внимание отъ от

говорнитt фактори и следъ малко се усt-

1 ихме изъ първитt редове на културно

просвtтнитt организации. 

Яви се на сцената представительтъ на 

началника на Пловдивски;~ гар,нч3онъ. Съ 

стройна, отривиста и кратка речь, -·той ни 

ноздрави съ чувстно на човtкъ, който 

предано служи на родината си. Мощно 

ура за Царя, Престолонаследника и бъл

гарски~ J:Iародъ проехтt Н·@ЪJtЪ отъ тt.с

ната сграпа на салона. · 
Излt.зе околийскиятъ управитель на Асе

новrрадъ. Младъ човtкъ, съ~ сиви дрехи, 

ссчюс.(}г..л.адеЮI IWВТ1!ЛQНИ, ~алка у,е_рвено;· 

ви1с1tна - ~рат9връзка. Говори съ · патос1:,., и 

свърши съ благопожелание за осмщест~ 

f!яnане J:олtмитt. народни идеали_. 

Еttерги1,1но и бодро се яви представите

льт.1:, t~а" юношитъ туристи. Младъ човtкъ, 
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riо-възрастенъ отъ 21 година, съ тънки, 

като миши опашки, мустачета. Обеща да 

·следв11 нашия примtръ и пожела дого0 

дина да си правимъ събора на бptra на 

J:tлo море. Мжката на народа ни веднага 

се изрази съ бурни и нестихващи рi'liко

r.1лtскания. 

На сцената се отзова строенъ чов·вкъ, 

на главата си носtше сивъ калпакъ, съ 

1°.ационалния гербъ, така избръснатъ, че 

не можеше да се опредtли възрастьта 

У.у. Поздравя ни отъ името на запас

нитt подофицери. Говори ясно и кратко. 

,.Вие сте най-добритt българи, защото 

Тiрсзъ четffритt годишни сезона броди

те мзъ нашата прекрасна Родина; нея вие 

най-добре я познавате. Довиждане дого

дина на Бtло море". Предъ мощ1-юто ура 

и въодушевенитt ржкоплtсюшия, той сне 

ошня си калпакъ и тогава видtхме, че 

Уосата му е почти бtла. Стана ни симпа-

1·v.чснъ. 

Покзза се на сцената пъдничекъ, съ 

подстригани бtли мустаци, човtкъ. Гово

ри по нзшенски, макаръ че представлява 

т1х:кийс1ота емиграция. Волята му е цt

.шятъ български народъ да бжде обеди

в ·нъ. Благоприятното разположение на 

туристигв к ьмъ поробенитt братя по

вдигна буря отъ ржкоплtскания следъ 

рtчьта на тракиеца. 

Яви се представитель на колоездачи-

1·1, ... В;:ички мислtха, че тази организа
ция, следъ станалитt въ нейнитt редове 

сражения, е преустановила временно свое-

1·0 сжщес·твуване, затова бtха изненада-

1'11 отъ излtзлия на сцената, съ гарсон~т

ка въ pi'liкa, неинъ представитель, по ли

це110 на когото не личаха никакви следи 

<'·1Ъ сьборнитt имъ състезания. Той бt 

I<ратъкъ. Пожела- догодина да се кжпемъ 

н,1 Бt.Jю море. 
МJiадъ, енергиченъ и полуусмихнатъ 

~иадежъ, съ очила, излtзе да ни ..поздра

ви отъ името на музикалното дружество. 

Почувсп~увахме се смутени отъ неговото 

nоявяване, защото си знаехме, че съ на

шитt волни разходки изъ петолиниет-:>, 

ние не сме като за предъ хората. И съ пра

во нашиятъ председатель го замоли да ни 

дадатъ ноти и сборници съ пt.сни, та дано 

се покултивираме поне малко въ тази по

со'ка. Пъкъ и · нъма си хасъ да бродишъ 

с.ръдъ прекрасната природа, · безъ да мо. 

жешъ да си попъешъ. 

Нали си е изобретателенъ съюзния·тъ 

председатель, той отговаряше ,н-а всtки 

с,раторъ следъ приветствията му. На всич

-китъ каза, че дето еж тъ, тамъ с,1е и ние, 

но покани колоездачитъ да стигнатъ по

рано на Бълото море, а ние следъ тъхъ. 

Не знамъ защо не ни поздравиха пред -
ставителки на женитъ. Ужъ дето еж тъ, 

1 амъ сме и ние, пъкъ не ,ни сайдисаха. 

Личеше си, че когато нашюrтъ председа

<rель завършваше своитъ благодарности 

къмъ всички ОНIИЯ, КОИТО ни . поздравя
ха, и четъше текста на телеграмитъ, е 

настжпилъ решителенъ моментъ, понеже 

нашиятъ съюзенъ секретарь Стефанъ По

повъ (,,Граф а"), кръстосваше по сцеr~а

та. Съ бtли гащета, по-к/l'iси отъ нормал-

• ното, снtжно бъла риза, съ запретнати 

ржкави, съ кжси чорапи, '\'ОЙ изглеждаше 

нъкакси по-черничекъ отъ миналата го

;,ина. Види се, · голъмиятъ контрастъ въ 
цвtтоветt му придаваше интереrенъ видъ. 

А страшно опустошителната суша никакъ 

не бъ повлияла върху покаралата по рж

цетt му изобиJVна рас·тителность. Въ про

филъ и анфасъ, той бt отл·иченъ обектъ 

за карикатура, но нали ние туриститъ см~ 

си слаби въ тази область, не се намъри ни-

1,ой между насъ да го нарисува. 

Из1юкна забележитмнrиятъ бай Иванъ 

Ламбовъ, председатель на съюзната кон

тролна комисия (нашиятъ председатель, 

недържащъ много на формата, я нарече 

, Надзоренъ съветь"). Той съобщи броя 

на редовнитъ и нередовни делегати и, на

ли по прир,щ1 сме си доGрн, r.ровъ ·i1-.н.

сих~1е и нередовнитt двама-трима за ре

довпи и тъ си въздъхнаха гор:шч!<ит~. 

Голtмиятъ опитъ на дtд,:1 Ивана пратr 

т::~зи процедур.а кратка и бърза. 

По предложение н~а съюзния предс,:.

датель, се избра бюро за събора. Предсе

дателствува младиятъ председатель на 

„Безово", по традиция. Северна България 

се представи на подпредседателското мt

сто отъ Митко Каракашевъ, отъ Пл-1,венъ, 

съ Хитлеровски мустачета, малко попривё

денъ, носътъ му тънъкъ, остъръ, като на 

Ганди. Южна България се предста~r~ отъ 
Ас. Мумджиевъ, зжболъкарь въ Пазар

джнкъ. Отдавна деенъ туристъ, 1<ойто въ 
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единъ отъ джобовеrk си . е окрИJJЪ ст.j:>аш 

но съкрушителенъ документъ за слабат.а 

твърдость на водата за пиене, идеща отъ 

Рила въ столицата. 

Непоносим~ жега. Отсрещната содоли

мон~даджийница работи усилено, наро.

дътъ пие отъ безцв-1,тната и малко желта

·ва водица, rro за два лева, за да се раз
хлади. Слабо гласовитиятъ зnънецъ под

Еани съборянит-1, да заематъ м-1,стата си. 

Салонътъ се изпълни съ туристи. Прие се 

отчетътъ за прочетенъ и се мина направо 

къмъ разисквания. Тр-1,бваше н-1,кой да 

почне разискванията, следъ като д-1,до 

Иванъ Ламбовъ прочете отпечатания до-

1 ладъ на контролната комисия. Минаха 

;: ·вкошю минути въ мълчание. 

Бентътъ се оттули. Стана единъ „Алеко

вецъ", Божиковъ. Обеща да прави обек

тиnна критика и подчертава, че критику

в:шето не значи още безчестие. Иска да 

не се мислч само за Рила, другит-1, обекти 

да се не забравятъ; да се ликвидира съ 

<'бединението на двет-1, длъжности въ ед · 
но въ централното настоятелство; н:hкои 

ышжки на списанието кат,очели Cli'i · на

r,исани само отъ единъ сътру дникъ; да 

не се записватъ членове на клонюве отъ 

;.руrи селища; да се свика предвндениятъ 

по уставъ Висшъ 'Гуристически съветъ. 

Въобще, той начерта ц-1,ла програма. 

Следъ него взе думата „Кончето" отъ 

Рэ.злоrа. ,,Сложете ми по билото едно де

бело тел~но вm:же, па си ходете свободно 

<,тъ връхъ до връхъ изъ Пирина", каза 

•юзи делегатъ. На конче не прилича чо

·в-t кътъ, но така си го кръстиха делега

тит-1,. 

Откъмъ „д-1,сницата" се обади внуши

, еленъ барито,оовъ гласъ, r,нсътъ на бур
гаския делегатъ. Настоява да се о.сноаатъ 
клонове тамъ, гдето има усл-овия,. и да се 

засили просв-1,тната дейность. дi не се за'
-бравя „Странджа планина". 

Ста!iа Брънековъ, друrъ „Алековецъ". 

Говори като „спецъ", познава въпроситiэ, 

1•·0 не му се ще току-·така да възхвали цен·

-rралата. По му прил-1,га да поухапе, до·

битъ опитъ още отъ юношествот1., 

Отъ клона „П.ланинецъ" се обади Ни-

коловъ. Справедлюю частоява чов-1,кътъ 

по събор1(rk да се четатъ хубави научни 

реферати; това да става - и по излетнт1,. 

Лрепору;чва не окржтнитв, а непоср-1,д

'отвената ,дейность.-. Народътъ му ржко

плъС:ка.- На хубавото н-1,що, .лошо не може 

да се каже. 

Стана д-ръ Лобутовъ отъ Дупница -
съ извинение. Нали си е опитt:.нъ туристъ, 

подчерта заслугит-1, на всички, но не за

брави да отскубне н-1,колко перца отъ Ко

кошката. Види се, това се НJaJ):ara отъ съ

седскит-1, о·тношения. Поиска образуването 

на секции тамъ, дето нъма клонове, и о~

нователно подчерта, че туристическат!J. 

,;итераТУра е пръсната и изъ много други 

провинциални вестници и списания. Ха

ренъ чов-1,къ си е. Изгл~жда, че добре си 

r леда семейството. 
Слабо предварително ржкоплt.скан~, 

изключително явление за нашит-!, събори, 

показа, че се надига забележителна -тури

пнческа величина .. Погледнахъ назадъ и 
недалеко отъ менъ вид-1,хъ Митко Пан

телеевъ. · Постоянно усмихната'та му фи
зиономия не показва, че той ще развива 

(унтовническа критика на централата, спе

циално на „черничкия" rрафъ. Въ- обик
_новения животъ еж на Митко и Графе, но 

случи ли се на публично м-1,сто да гово

_ рятъ единъ за другъ, , превръщатъ с~ н_а 

тигри, б~зъ да пром-1,нятъ мирновремен

ниrk си обръщения. Единиятъ е „национа

ш:стъ", а другиятъ „републиканецъ". Нали 

си е Митко чов-1,къ на . лиричното перо, 
направи на_ пухъ и прахъ ку,ттурно-про

св-1,тната дейность, специално списанието, 

което се освободило отъ турскитi, си ко

рици, но вжтрешното му . съдържание се 

значителщо влошило. Ядосва се на много

бройнит·в лични преживявания, написани 

въ списанието отъ неподготвени хора. И 

сега, когато пиша моит-1, снимки отъ съ

бора, азъ си мисля, че при критиката си 

1ой ще ме завре въ миша дупка. Не riре
тендирамъ за опитность, а пъкъ, al\O той 

t~ милостивъ, да предаде ф~йлетоненъ ха
·рактеръ на моит-1, скромни редове, нав-1,р

но ще б-v;де по-снизходителенъ. Дано. _ТТо

м.-1,стениятъ плзrиатъ на Ив. Рилски въ спи

с,·нието, писаното по този поводъ въ в. 

·, . Днесъ" и отrоворътъ помtстенъ въ съюз
ното ·списание; отново предизвикаха 

см-1,хъ, ржкоплъскания и протести. За 

един'ъ "1:Иrъ настжпи революция. Тя 61, 
кратка. , ,Графътъ" гледа и мълчи и когато 
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нt.кой :.о кара въ момента да отговори, 

той го успокоява съ думитt.: ,,Почакай 

бе, братленце, подиръ малко ще сложа 

главата му на дръвника и ще го заколя". 

И ако успt.ете въ т,ози моментъ да го ви

дите, ще се убедите, че е нt.какъвъ воен

ноначалникъ отъ мароканската армия на 

rенералъ Франко. Последната бомба на 

оратора бt, участието на „Графа" въ нt.

·какви бунтове изъ медицинската аудито

рия. 

,,Правителството" почва да отrовэря. 

Гiръвъ ::тава ,,Госъ". Говори съ патосъ. 

Цt.ли порои потъ протекоха по лицето 

му. Подире му се надига Хаджията, ка

сы:рътъ. Суха материя, НIО и по нея може 

да се говори съ настроение. Дали нt.що 

му бt. неясно, не знамъ, но отвреме на 

време с~ попочесваше по седалищни'Т'h 

части. 

Става „Графа", ,,Черната пантера" по 

с·ьборитt.. Всички наострятъ уши, а „Але

ковци" се сдушаватъ, rотвятъ се за отбой. 

·върху дълга шия, съ силно изпъкнала 

ябълка, се завъ,ртt. насамъ-нататъкъ аби

синскиятъ черепъ на Графа. Пита: кога 

Съюзътъ е ималъ толкова много членове, 

кога списанието е имало толкова много 

абонати, кой друм, е обикалялъ, к.:,лкото 

него, членоветt., и защо не признаятъ по

Н(· малко неговитt. заслуги за списапието. 

Пита, пита, много Шi'iТИ пита човt.кътъ и 

съ всt.ко питане, сякашъ забива гвоздей. 

Обръща се къмъ Митка и му задава въ

r;роса: ,,Азъ като юристъ, те питамъ, 

знаешъ ли какви членове има изъ закони

тt. въ страната? Не знаешъ, нали? Ами то

гава защо ' ме пнташъ азъ дали знамъ кой 

кога и какви стихове е писалъ, та да не 

позволяватъ на твоя Рилски да печата 

стихове въ нашето списание?" Обръща . се 

къмъ Божикова и му казва, че не е кръ· 

стникъ на тримата Георrиевци. Повдига 

се смt.хъ и бунтъ въ салона. ,,Не щемъ 

циркъ", се провиква единъ , алековецъ. 

Брънека пакъ ·тропа, а Божко го дърпа да 

спре. Мина и този бунтъ. Говори съюз-

1:иятъ секретарь· като разпранъ. Задъ rър

·ба му цt.лъ купъ · книги, отъ които i{и-

1'ира, сочи и опровергава. Следъ като на-

1iеди доста глави по дръ'В•ника, ~една' си 

.на мt.стото, · но преди това· покани Мит,ка 

:zщ: : р,аботятъ; .вмt.сто ·да приказва . . 
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Най-после става председательтъ на Съю-

. за. Заморенъ, пресипналъ и неспокоенъ, 

той хвърли последнитt. артилерийски сна· 

ряди. ,,Вие знаете ли кой е Стефанъ По

П<•въ ?", пита той аудиторията. ,,Още отъ 
пеленаче е туристъ, знае го мало и го· 

.пt.мо. Израстна между насъ, обединй н1"· 

колко длъжности въ едно и пакъ не мо

жа да стане милионеръ съ скром,нюто въз

награждение, което му даваме. Какво ис

"ате отъ него!" Бурни ржкоплtскания 

оглушиха салона. 

Стана следъ това наша милость и пред

.rожи приемането на отчета съ акламации 

и благодарность. Пакъ проехт'h едино

,r;.ушно ржкоплt.скане въ салона. 

Късно следъ това вечеряхме въ „Тра

кия". Нали сме си глухи къмъ музиката и 

п·hенето, никой не ·обърна внимание, кол

кс м~лодично и спокойно изпt. нtколко 

пt.сни една туристка отъ rнt.здото на Ко

кошката. Може би, фондътъ „Малага" 

стана причина за това. Едва къмъ полу

нощь стигнахме на Ловния домъ. Голо

кр.аки туристи танцуваха. Отвреме на

време нt.кои дами изохкваха и се пущаха 

отъ играта. Върху нt.жнитt. имъ пантофи 

се забиваше пиронъ отъ подкованата 

сбувка на кавалера. Това бt.ха единстве

нитt. туристически спомени. 

Презъ последния день отъ събора се 

изостави изм-!;,н1ението на устава, когато се 

разбра, че не е време членоветt. да се 

дt.лятъ на букви и категории, каквито и 

сега сжществуватъ. Бюджетътъ мина тихо 

и мирно. Законътъ за туризма се остави за 

разглеждане отъ централното настоятел

ство, а за следния съборъ се реши да бiVi· 

де въ столицата. 

Започна гласуването. Преизбраха едни 

и влt.зоха двама нови. Изглежда, че „Ша· 

rана" ще засили риболовната секция въ 

централата. 

Свърши се 31-я съборъ на туриститъ 

при крайно благоприятни резултати. Та

ка с~ падаше на забележителния духовенъ 

е.,итъ на нашата организация. Следъ 

обt.дъ дълги върволици отъ туристи 

п.чъзнаха по тt.снитt. пжтеки на Родопи

тt.. Тt.хнитt. вююве и ,пt.сни ще оглуша

ватъ за · четири-петь дни ц,ланината. Туµ;~

ститt. никога не ще забравятъ голt.м э го 

гостоприемство на асеновrрадчани. 

А за догодина: довиждане въ София! 



Алпинумъ при хижа ,,Алекои 
omr, Павелr, Кебr,рле 

Презъ есеньта на 1937 година се при

стжпи къмъ осжществяване на една от

давнашна мечта на алековци, като се по

строи алпинумъ, въ който да бжде пред

ставенъ сборъть на цвътята и другитъ 

красиви растения отъ планинския поясъ 

на България. 
Любителитъ на растенията ще поздра

вятъ това дъло, · но понеже има и туристи, 

които не виждатъ ползата отъ него, на

мираме за необходимо да изяснимъ сжщ

ностьта и целигв му. 

Планината привлича зиме и лъте го

.1ъмъ брой туристи, скиори и други граж

дани, чиито интереси се огранич.аватъ до 

физическото ·закрепване, каляване, засил

ване на волята и пр. Най-важната цель 

на организирания туризъмъ, безспорно, е 

да съдействува за спиране н,а физическо

то израждане, което застрашава градско

то население. Организираниятъ туризъмъ, 

обаче, си е поставилъ и други цели: да 

запознае гражданството съ природата на 

планинитъ, между другото съ растенията 

и съ цвътята въ нея. 

Малко ли сж гражданитъ, които лътно 

време излизатъ отъ интересъ и любовь 

къмъ гората, цвътята и растителностыа 

въобще. Лица съ кръхки организми, из

питващи иначе неудоволствие отъ физи

ческитъ напрежения, чрезъ тази си но

сталгия къмъ гора и цвътя, биватъ спе

челвани за туризма. Не е малъкъ броятъ 

на туриститъ и гражданитъ любители на 

растенията, които биха желали да попъл

нятъ познанията си чрезъ нагледно запоз

наване съ растенията. 

Понъкога се говори за алпинума като 

за изкуствена планина. Такова обяснение 

е повърхностно и погрtшно. То се дъл

жи на вида на алпинумит-1, въ гради

нитъ на любителитъ, кждето поставенитъ 

нъ форма на възвишения камъни, даватъ 

лоша иаюзия на планина. 

~амънитъ се струпватъ, за да създа

датъ условия за животъ на растенията, 

които безъ съседство на камънит-1, не: би

ха могли да виръятъ. Отъ Витошката 

флора, наистина, само една малка часть 

се прилепва до камънитъ, обаче, по-голъ

мата часть, макаръ и да се развива по 

равни м-1,ста, лежи върху скали при раз

,'шчни режими. Като се започне отъ мо

чурливи, влажни, временно-влажни и 

впоследствие сухи до съвършено отце

дени и сухи мъста и по-нататъкъ отъ за

кжтанит-r, до съвършено изложенип, 

отъ сънчеститъ до 1000/о слънчевитъ из

ложения,. сжществуватъ редица преходи, 

въ които планинскит-1, растения намиратъ 

своитъ ква.ртири. За да се събере на едно 
мъсто една колекция отъ растящи въ раз

личнитъ режими растения, тръбва да имъ 

се създадатъ съответнитъ условия за ви

ръене, което се създава именно съ целе

Gъобразното п,острояване на алпинума. 

Очевидно е удобството за любителя 

да нам·ври имената и другитъ интере

суващи го подробности за дадено расте

ние по означението му въ алпинума. Да 

се види, наприм-1,ръ, Мусаленската мора

ва иглика (Примула деорумъ - сир. При

мулата на боговетъ) цъвнала, тръбва да 

се отиде непрем-1,нно презъ началото на 

юний по високитъ ливади на Рила. За Ал

пийската роза - къмъ края на юний по 

стръмноизложенит-1, къмъ северъ нахо

дища надъ 2000 метра къмъ Юмрукчалъ 
или Белмекен1,, което на малцина се от

дава. Изложени въ една лесно достижима 

алпийска градина, всъки любитель .лесно 

ще може да се запознае съ всички по

видни представители на нашата флора. 

Че има нужда отъ подобна алпийска 

градина - алпинумъ е повече отъ очевид

но за онъзи, които се стремятъ да .. осмис

лятъ туризма. Малко ли сж любознател

нитъ граждани, които едва успi,ватъ да 

различатъ смърчата отъ елата и .бора 

отъ мурата. Не е ли интересно да зн.аятъ, 

че двата вида на последната, т. е. черната 

и бълата мура еж ендемични за Ба,'!кан, 

ския полуостровъ и т. н. 

Това се вижда и отъ интереса, който 

граждани проявяватъ вече къмъ,;J\ЛШ!НУс 

ма въ Uарската детска градина на бул. 
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,.Царь Освободитель" и туристи къмъ ал

пинума при хижа Селимица, кждето по 

инициативата на инж. Броксъ отъ Пер

нишкия клонъ на Б. Т. С. е създаденъ 

алпинумъ. Уредникътъ му г. Николай Еф

ремовъ (. ъ безпримt.рна за възрастьта му 
ревность и любовь къмъ цвt.тята е оби

колилъ и обикаля всички български пла

нини, като е успt.лъ да събере много цен

на колекция растения. 

При а.1Пинума „Алеко" ще се образува и 

едн'! малка библиотека, която ще служи 

за справки на любознателни'Г'в. Независи

·мо отъ задачата с1< да популяризира по

знаването на цвt.тята и да увеличи инте

реса на туриститt. къмъ растителния 

миръ, алпинумътъ „Алеко" ще може да 

служи и на науката. Проуч·JJа се разшире

нието му въ една планинска биологическа 

станция съ съдействието и подкрепата на 

Ботаническия институтъ при Софийския 

университетъ. Тогава алпинумътъ ни ще 

служи и на българската наука, подобно на 

създаденитt. съ съдействието на българ

ския туризъмъ високо метеорологически 

планински наблюдателници. 

Любопитно е, че много растения, чие

то отечество е България и Балканскиятъ 

полуостровъ, Ci'fi познати на широкъ кржгъ 

любитеJ1и въ странство, кждето ги назо

ваватъ съ българскитt. имъ имена, а въ 

България любителитt. не подозиратъ до

ри сжществуването имъ. 

Г,олt.мъ дt.лъ за популяризирането на 

българската флора и за хубоститt. на 

българската природа иматъ Тt.хни ВеJш

чества Царьтъ-Отецъ Фердинандъ и Царь 

Борисъ. III, покрай многото чужди и наши 
учени ботаници; обаче, малцина туристи 

знаятъ, кои с,;,; именно растенията, съ 

коит-о сР. е прочула българската флора и 

които красятъ стотици алпинуми, бота

нически и частни градини по свt.та, безъ 

да еж познавани дори отъ любителитt. 

на растенията въ отечеството имъ. 

.Известно значение ще иматъ подобни 

1ичинания и. за единъ създаващъ се сега 

стопански отрасълъ: т. е. култивирането 

на медицинскитt. .растения . . 
Извzстно е; че 800/о отъ лt.карствата се 

полу11аватъ отъ растенията. 

Навс·lшжде въ свt.та п~езъ последното 

.. десетилt.тие употрt.бяването на билки на
редъ съ обикновената храна се е извън

редно разширило. 

Българскиятъ народъ, който бt.ше по

изоставилъ полезниятъ обичай (присжщъ 

на всички живущи близо до природата 

народи) да цени и употрt.бява билю1тt. въ 

видъ на чайове, въ сухо стрито състояние 

{шарената соль) и за налагане болни мt.

ста и пр., напоследъкъ почувствува този 

тласъкъ, който сега вече иде отъ самото 

популяризиране на науката. 

Има образувани навредъ въ страната 

билкарски магазини предимно за _вжтреш

на консумация. Но веднажъ населението 

запознато съ медицинс~итt, растения и 

изискванията имъ, ще се_ създаде положи

телно поминъкъ и въ нt.кои бедни пла

нински мt.ста чрезъ култивирането на та· 

кива растения за износъ. 

Устройката на алпинума е извършена 

отъ г. Цоликоферъ, техникъ-алпинистъ, 

комуто това бв възложено по предложе

ние на покойния директоръ Келереръ и 

по молба на дружество „Алеко Констан

тиновъ" отъ Н. В. Царя. 

Затова съмнение не може да има, че 
адпинумътъ е поставенъ съ нуждната ве

щина. Високото съдействие, което ни е да

дено съ основаването на алпинума, ни за

дължава да обгърнемъ и закрепимъ ху

бавата инициатива, като създадемъ крж

жецъ отъ любители за неговото издър

жане. Има записани около 30 души лю
бители, които съ едног,одишна вноска отъ 

50 лева, ще допринесатъ много за разви
ването и поддържането на алпинума. 

Попълването и обзавеждането на ал

пинума, естествено, ще трае най-малко 

1-2 години. 

Засега еж събрани, посадени голt.мъ 

брой предимно Витошки растения. 

Любителитt, които желаятъ да съ

действуватъ, се поканватъ да се обадятъ 

н_а настоятелството на д-во „Алеко Кон

стантиновъ" .,- комитетъ за обзавеждане 

на алпинума, като внесатъ тамъ първата 

си годишна вноска отъ 50 лева. 

. Ууащитt. с.е освобождаватъ отъ внос· 

ката. 



П.жтеводитель за Юженъ Пиринъ 
Отъ Георг,и К. Геор~uеВ1, 

Наредъ съ Рила, Пиринъ планина е ед

на отъ най-високитt и величествени бъл

гнрски планиНlи. Тя е втора планина по 

ьисочина въ България, а може би първа 

по величественость и красота. Тя е и една 

отъ най-вИС.)Кf!Тt п,1анини на Балканския 

полуостровъ. 

До 1912 г. Пиринъ планина бtше въ 

н·риторията на бившата Отоманска импе

рия, а следъ тази година тя изцtло е въ 

България. Поради тази причина и нейната 

с,тдалеченость, едва напоследъкъ започна 

да се посещава по-усилено. 

Доскоро географитt (а и сега има 

(>Ще такиаа) приемаха за Пиринъ всички

тt планини между долинитt на р. р . Стру

мu и Ме.:та отъ седловината Предtлъ до 

Бtло мс>ре. И частьта отъ седловината 

Пред·влъ до Парилската седловина нари

чаха Северенъ Пиринъ, а всички планини 

на югъ отъ Парилската седловина до Бt

ло море (Алибо'тушъ - Китка планина, 

Сенгелова планина, Шарлия, Стъргачъ, 

Черна гора, Сминица (Сtрски Бозъ дагъ), 

сжщински Бозъ даrъ (Драмски Бозъ 

дагъ), Кушиница (Пърнаръ дагъ), нари

чаха съ общо име Юженъ Пиринъ. 

Това е една голtма грtшка на наши 

стари географи и сега вече се приема за 

Пиринъ планина по-раншниятъ Севереrнъ 

Пиринъ. Така че и ние подъ Пиринъ пла

нина разбираме тази верига, която се про

стира отъ седловината Предtлъ до Па

рилската седловина. Това и морфоложск11 

е най-приемливо и вtрно. 

Границитt на Пиринъ еж: на западъ 

долината на р. Струма съ Кресненската 

клисура (25 клм. дълга) и Ме,1нишко-леву

новската котловина; на югъ Петровска 

гtка и Голешевска рtка, Парилската сед

.10вина (1надъ 1.100 м. - която я отдtля 

отъ Алиботушъ - Китка планина) и р. 

Мжтница; на изтокъ неврокопското поле 

-- долината на р. Места съ Момина кли

сура (30 клм. дълга) и Ю! северъ Разлож
ката котловина, Бtла рtка съ притока си 

Раблова рtка, седловината Предtль, коя· 

то я отдtля отъ Рю,а и Градевската рtка. 

Всички други планини на югъ отъ Па-

рилската седловина еж съвсемъ отдtлни 

планинu. 

Би трtбвало да казваме Перинъ, а не 

Пиринъ, защото наименованието на пла

нината произлиза отъ богъ · Перунъ, а и 
сега н·вк,r;де ок,олното ,население казва 

ПЕрИнъ . . 
Пиринъ планина може да се разл:hли 

на три дtла: Северенъ дtлъ, който започ

ва отъ П;:>едtлската седловина (около 1200 
м н. м. в.) и свършва до седловината 

Тодоров2 поляна, подъ в. 8J.сш:евъ rробъ, 

надъ с. Корница, Неврокопско. Това е 

високиятъ Пиршп,, истинскиятъ Пиринъ, 

1,ойто сме свикнади да ,наричаме Пиринъ 

и когото познавап, туриститt, 

Отъ сед1овината Тодорова поляна 

(1650 м, н. м . в.), наречена още Тодорова,. 

до седловината Папазъ чаиръ (Попови ли

вади, 1430 м.), надъ Неврокопъ, се про

стира срt.дниятъ дtлъ - Срtденъ Пи

ринъ, 

И отъ седловина1 а Папаз1,, чаиръ до 

Парилскэ'та седловина се простира Юж

ниятъ Пиринъ. Тази седловина го отдt: 

ля отъ А.1:иботушъ - Китка планина. 

Северниятъ дtлъ (Северниятъ Пиринъ) 
е познатъ най-добре на туриститt, най

интересенъ и най-посещаванъ. За него е 

хубавиятъ пжтеводитель Пиринъ, изда

денъ оть Б. Т. С. За това и на него нt

ма да се спираме. Срtдниятъ и Южниятъ 

Пиринъ еж най-непознатитt; най-непосе

щаванит-в и неовладяни отъ туриститt и 

на тъхъ ще се спремъ. 

СР1'>дЕНЪ ПИРИНЪ 

Преходъ между Северния (високъ) и 

Южния (низъкъ) Пиринъ. Най-високъ 

връхъ на този дtлъ е в. Орелякъ (Орело

ва скала, Орльови скали, Хамбаръ ташъ, 

в. Пиранъ) - 2090 м. Непосрtдствено до 

него, въ южна посока, е мраыорно-кар

стовото плно (недо9форменъ циркусъ), 

Добро поле (1840 м.), а до него е в. Баба 
(Тумба, Тумба-баба). Югозападната часть 

на Добро поле се наричд Цвtткоаъ 

гробъ. Н1 северъ отъ Орелякъ еж височи

нитt Сiшото (1800м.) и Мура.та (Влашки 

мандри) - 1900 м. 
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Северната часть на този дtлъ и осно
в..та му Ci'i'i отъ гранитъ, срtдната отъ 

кристалинни шисти, а Орелякъ, Добро по

ле и Баба отъ мраморъ. Тtзи последнитt 
1прхове се спущатъ стръмно, почти от

весно на из·токъ и западъ. Севернитt ча

сти ,н,а ·тQЗИ дtлъ Ci'i'i покрити съ гори ·
бt,л,омур::ши и букови. 

ЮЖЕНЪ ПИРИНЪ 

Започва отъ седловината Папазъ чаиръ 

(Попови ливади) съ посока ю. - ю. и. и 

свършва до Парилската седловина, която 

го свързва съ Алиботушъ - Китка пла

юн1а. Той по нищо не прилича на Север

ш•я Пиринъ. Нtма и поменrь отъ алпий

ския характеръ на високия Пиринъ. Той 

е низъкъ, подъ 2000 ме'тра. Най-важни 

върхове Ci'i'i Свtщникъ, Гюлъ тепе, Муто
рокъ, масивътъ Св. Петъръ. Съ изключе

ние на Свtщникъ (1850 м.), Гюлъ-тепе и 

Муторокъ (около 1900 м.), той е заобленъ, 
заравненъ. 

Почти е обезлесенъ. Нtкога въ окол-

11итt му и близки села се е добивало же

лtзо. Горитt Ci'i'i били изсtчени за доби
ване на Вi'i'iглища за примитивнитt пещи 

(пехци) и самокови. Южната часть на то

~и Пиринъ представлява сi'i'iщинска пла

нинска пустиня. 

Въ Южния Пиринъ се намира втората 

rранrитна ядка на Пиринъ. Гранитътъ зае

ма по-голtмата часть отъ този дtлъ. Въ 

страни (из'токъ и западъ) гранптната яд

ка е опасана отъ мраморни скали, а по

низко задъ тъхъ, въ западната с·трана, 

следватъ кристалинни шисти и терциерни 

(третични) утайки. 

Най-удобно и изгодно е да се тръгне 

01ъ Па.рилската седловина и по билото 

да се премине презъ Южния и Срtдния 

Пиринъ. Препоржчваме да се премине пла

нv.ната по билото отъ югъ къмъ северъ. 

Ако е възможно, да се посети Али

ботушъ - Китка плани~111а (вижъ „Пi'i'iтево

дитель" за Алиботушъ - Китка планина) 

и отъ нейния северенъ склонъ Е. преслапъ 

презъ Парилската седловина да се мине 

по билото на Южния и Срtдния Пиринъ 

за Северния Пиринъ. Въ такъвъ случай, за 

посещението на Алиботушъ - Китка Ш!а· 

нина трtбва да се вземе разрешенне отъ 

вс еннитt власт;.r въ София (Военното ми

нистерство) или въ Неврокопъ, Петричъ, 
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Св . Врачъ и с. Петрова. · 
Ако не се посети Алиботушъ - Кит

. ка планина, може да се дойде до Парил
ската с~цловина и началото на Пиринъ 

презъ Неврокопъ, или презъ rари·тt Чу

чулигово и Кулата на тtсната ж. п. линия 

Горна-Джумая - Кулата и пропускател

ния граниченъ постъ Кулата. Въ 7акъвъ 

случай (когато нrвма да се посети Али

ботушъ) не е нуждно да се взема разре

uiение отъ Военното министерс·та9 въ Со

фия, а само отъ rраничнитt застави въ 

rp. Неврокопъ и с. Петрова (Св. Врачско), 
презъ 1юито минава и пжтьтъ за Парил

ската седловина. 

Отъ Парилската седловина, почти по 

билото, може да се премине, да се прекоси 

надлъжъ цtлиятъ Пирин!Ь до Банско или 

до в. Пиринъ (най-северниятъ му връхъ) 

и Градевската рtка за 5-6 дни при добро 
ходене. 

Отъ Неврокопъ до Парилската седло

вина (вижъ „Пж·теводитель" за Алиботушъ 

- Китка планина) се минава презъ с. Ко

привденъ, Гайтаниново, Парилъ (нощувка 

въ училището - нrвма никакви удобства). 

Въ Гайтанин.ово тръбва да се завъри раз

решението въ граничния подучастъкъ. 

Отъ с. Парилъ до Парилската седло

вина се стига за 1-1½ часа по Парилския 
проходъ, конски Пi'i'iть, който продължава 

до с. Голешево. Отъ седловината се тръг

ва право на северъ по билото на Пиринъ 

и ще се намtри тъй наречениятъ Хара

мийски (Койнарски, Контрабандистски) 

Пi!',ть, който върви отъ седловината на се

всръ по билото по цtлия Юженъ Пиринъ. 

Ако не може да се намъри окончателно, 

ще се върви все по билото и най-после ще 

се намtри. 

Ако се стигне рано въ с. Парилъ, мо

же да не се спи въ него, а да се пжтува 

къмъ седлови~н1а·та, отъ нея на северъ по 

6илото и Койнарския (Харамийския) пжть, 

докато се стигне подножието на масива 

С'в. Петъръ, Ki'i'iдeтo има букова гора и 

вода, и тамъ да се нощува на открито. 

Отъ гара Чучулигово се отива до с. 

Катунци- 10 клм. (вижъ „Пi'i'iтеводитель" 
sa Алиботушъ - Китка планина 11). Ка

тунци - с. Петрова - 8 клм. (Въ Петрова 
трtбва да се отбие въ граничния подуча

с.тъкъ, за да се уведомятъ само военнитt 



вл~tсти). Отъ Пе·тров,о до с. fолешево има 
конски пжть - дълъгъ 13 клм. Нощувка 
въ Голешево въ училището - нъма ни

какви удобства. Ако има време до вечерь

та, (ако ли не пъкъ, сутриньта) да се види 

пл·ввникътъ, в ь който е билъ заграденъ 

отъ турцитъ П. К. Яворовъ съ една малка 

чета н·вкога. Яворовата чета е водила сра

>1,ение съ турцитв цълъ день и презъ 

нощьта по една случайность се е измък

нала въ Пиринъ. 

Отъ Голешево сугриньта, на изтою, по 

Парилския проходъ, к,ойто върви по Го

.:'!ешевската ръка, наречена тукъ Кобиля. 

Отъ Голешево до Парилъ - 12 клм. -
е Парилския·тъ гrроходъ - конски п1ьть. 

Пжтьтъ върви все на изтокъ по К::>би

J:я ръка между Алиботушъ (южно) и Пи

ринъ (с~верно). Отъ Голешево на повече 

01ъ километъръ пжтьтъ върви по криста

линни шисти, после по мрамор,но-варовитъ 

тrренъ, край зименъ граниченъ постъ 

No 12 (бившъ No 18). Влъво остриятъ мра
моренъ връхъ се нарича Сухиятъ връхъ. 

На изтокъ отъ Сухия връхъ се отдъля 

пръка пжтека отъ ш;,;тя и върви стръмно 

нu северъ по пиринскитъ склонове. Вижда 

cr ясно отдолу отъ ш;;:тя. Съединява се 

на Gююто съ Койнарския ш;,;ть. Да не се 

вёема. Макар ь че е пръка, много е стръм

на и изморителна. Минава се подъ хуба

ви в·вковни буки. Те,ренътъ става грани

тенъ ча•,ъ до седловината. До нея има и 

вода. 

По-нагоре ръката се раздъля. Южна

та се нарича Парилска ръка, а северната 

Кобиля. Върви се по р. Кобиля. Приятенъ 

пжть отъ въковнитв буки до седлови

ната. 

Пi'fiтьтъ пъпли нагоре по Кобиля рt.ка, 

11v.нава край мъстото, ю,щето нъкога е 

r.мало самоковъ. Близо къмъ седловината 

пжтьтъ се раздъля. Единиятъ отива на 

нзтокъ за Парилъ Парилския про

ходъ, з другиятъ на северъ, къмъ билото 

на Пиринъ. Взема се този последниятъ. 

Той на билото се съединява съ Койнар

с1, ия (Харамийския} Пi'fiTь, до който се ид

ва и отъ Неврокопъ презъ с. Парилъ. 

Отъ Голешево до тукъ (Койнарски пi'fiть) 

111-2 часа. 
Отъ тукъ по Койнарския пжть - кон

ския Пi'fiть, върви се на северъ по билото 

на Южния t1иринъ. Теренътъ е граните111,. 
Койнарскиятъ (Харамийскиятъ, Контра

бандистскиятъ) пжть - конска пжтека -
започва надъ Съресъ, минава презъ пла

нината Шарлия, Алибоrушъ, Парилската 

седловин1а, Юженъ Пиринъ, Сръденъ, Се

веренъ Пиринъ, за Разложско и отъ тамъ 

презъ Рила за България. Въ турско по не-

1 о минавали комититъ, койнаритъ и вла
ситъ, а сжщо и кон:трабандиститъ. Най

познатото му име е К ,о й н а р с к и ят ъ 

п ж т ь. Върви все по билото на Южния 

Пиринъ. 

Отъ мъстото, кждеl'о се съединява пм

·1 еката отъ Голешево съ Кvйнарския 

г.жть, сл~дъ 1/2 часъ се стига до чешма. 
Следъ 1/2 часъ отъ тази чешма се стига 

до блатистата поляна Б ек ле ме то. 

Тукъ Ci'fiЩO има чешма. Оттукъ се от

дъля на изтокъ пжтека за с. Тешево 

~11/2 часа). Това е нъкогашнюто рударско 
село. И сега въ него има ясни останки 

отъ последния самоковъ, който е рабо

тилъ до 1916-17 година. 
Отъ седловината до Беклемето плани

ната е гола. Откриватъ се изгледи къмъ 

сив,озелената грамада на величествения 

Алиботушъ, Бъласица, Сенгелова планина, 

Стъргачъ, Черна гора, Сминица, Бозъ 

}larъ, Родопитt. 

Беклемето е въ подножието на гранит

ш,я масивъ Св. Петъръ, цълиятъ обра

стналъ въ букъ. Оттукъ започва гората. 

Пi'fiтеката минава по западния склонъ на 

Св. Петъръ. Скоро преминава въ широкъ, 

равенъ, удобенъ за кола пжть. 

Презъ време на европейската война 

Койнарскиятъ (Харамийскиятъ) пжть е 

проправенъ и разширенъ така, че no него 
С,'\'\ прекарвали орждия отъ Неврокопъ 

nрезъ Папазъ чаиръ до Св. Петъръ. За

·1 ова отъ тукъ нататъкъ Койнарският-ь 

Шi'iть носt1 името А р тил е ри й ски я т ъ 

п ж т ь. Пжтьтъ и сега е запазенъ и по не

го спокойно могатъ да минаватъ коли. 

Просто невъроятно нъщо за било·то на 

шrанината е този равенъ, чистъ, безъ нз

к1,онъ пн,ть. Той върви по единъ запа

денъ хоризонталъ на Св. Петъръ презъ 

китни букови горички и полянки, пълни съ 

нгоди. Въ лъво се открива низката С'Грум

ска долина, Мелнишко, Петричко, Ограж

денъ, Бtласица, Сенгел,ова планина, Кру-
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ша t!ланина, Sешикъ дагъ, Алиботушъ. 
Много прия111ю пжтуване. 

На 1 часъ отъ Беклемето, къмъ края 
на голия вече Св. Петъръ, пжтьтъ прави 

завой край rолъми огладени гранитни блп

кове. Това мъсто се нарича Б ъ л ь о в с к о 

К о й н а р е. Тукъ нъкоrа еж били заселе

ни Бt.льовски койнаре. До сами rранитни

тъ блокове се отдъля влъво (на западъ) 

г.;;;тека за с. Бъльово (1 1/2--2 часа). И отъ 
Ьl;льово за с. Храсна (1 часъ). 

Пжтьтъ завива надъсно; въ северо
}:зтоЧJнщ посока, и слиза низко. Следъ 5-10 
·минути е седловината Кой нар с к о r р о
б е. Това е малка гола седловина между 

Св. Петъръ и в. Муторокъ. Между сед

ловината и западния мраморно-варовитъ 

връхъ Купена, низко подъ пжтя, на 

е:коло 50 м., е бившето лътно колибарско 

(планю!,ско) селище Кой нар ето. Въ 

турско тукъ е имало 30-40 койнарски ко
либи. Сега личатъ основитъ имъ. 

Името Койнаре произлиза - въроятно 
<'Тъ коняри, както еж наричали още юру· 

нит·!;. Така че койнаритъ еж юруци, съ 

мохамеданско въроизповъдание. Живъли 

с;,, тукъ до 1912 година. Презъ Балкан

.:nата воiiна избъrали въ Турция и не се 

върнаJIИ вече. Изъ Пиринъ еж докарвали 

. тr,те гол·вмит·в си стада овце отъ Бъло

морието. 

О -;ъ тукъ се отдъ-ля на западъ пжтека 

3<' с. Храсна (3 часа), на северъ за с. Пи

ринъ (4-5 ча::а) и на изтокъ за с. Тешево 

(около 2 часа). Това планинско селище въ 
турско се наричало Заrуш ь махла, още 

Чали-баши-юруклери. Малко нагоре, въ 

.1·ьво до пжтя еж гробищата му - нъкол

ко десетки забити плочи - мохамеданtки 

гробища Отъ тукъ и името Койнарско 

J'Р,Обе. 

Пli'iтt,тъ напущ"l седловuната и минава 

_източно по дъсния склонъ на друrъ ма

.сивъ. Този масивъ има три върха единъ 

до ,д.руrъ. Най-високиятъ се нарича Муто

рокъ (около 1900 метра), а северниятъ 

Г_юлъ-тепе. (Въ турско цълиятъ масивъ се 

наричзлъ Бей даrъ). Изгледи къмъ Бозъ 

даrъ и Родапнтъ. 

Минава се презъ хубава борова гора. 

Чэкъ до Папазъ чаиръ пжтьтъ върви все 

презъ висока и красива борова гора. 
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Следъ 1¼-1½ часа се стига до чешма. 
Все вдt.сно, по източния склонъ на би

лото, следъ 1 часъ се стига до блатистата 

поляна М л а к и. 

Тукъ Шi'iтьтъ се раздъля: !. Единъ 

uлъво, на изтокъ, пакъ широкъ, удобенъ 

(артилерийски) за мъстностьта Акъ топ

ракъ до в. Келъ тепе. Нъкоrа въ тази 

мъстность на полянката - кръстопжть, до 

Келъ тепе, имало койнарски колиби и за

това и тази полянка се нарича Койнарето. 

Оттукъ (полянката кръстопжть) по 

конски пжть за Неврокопъ и с. Тешево. 

Отъ Млаки продължава стариятъ пжть 

отъ Парилската седловина за Папазъ 

чаиръ пакъ като широкъ артилерийски и 

се съединява съ шосето Неврою;тъ -
Мелникъ - Петричъ на Папазъ чаиръ. 

Отъ Млаки започва мъстностьта Па

пазъ чаиръ (Попови ливади). Пжтьтъ 

върви изъ чудесна борова гора, минава 

презъ Д ъ л r и я чучур ъ и следъ l-l1!2 
часа излиза на седловина-та Папазъ чаиръ 

при шосето и Влашката черква. Да се 

внимава да ,не се загуби пжтьтъ отъ Дъ.r.· 

п:я чучуръ, защото широкиятъ Шi'iть се 

губи и се явяватъ нъколко пжтеки - мо

же да се сбърка, неясенъ е. Въ края на 

краищата, пакъ ще се излъзе на Папазъ 

чаиръ, но ще се загуби много време . 
Ако се пжтува презъ м. юлий отъ Св. 

Петъръ до Папазъ чаиръ, по пжтя има 

извънредно много ягоди червени по-

лянки отъ ягоди. 

Никжде в ь България не се намиратъ 

толкова много планински ягоди. 

ПАПАЗЪ ЧАИРЪ (Попови ливади) 

- Едыа rолъма равна седловина съ нМl-

1,исока точка 1430 м. Състои се отъ н'h

колко слънчеви поляни, заrрадеаи съ ху

бави борови гори, пълчи съ ягодови по

JШНКИ н изобилни по·юци rрани:т:-rа сту

дена вода. Наоколо rолъми, сурови и ве 

-:шчествени върхове: Баба, Добр,) поле, 

Орелякъ, Свъщникъ, Муторокъ. Въ една 

по-долна поляна е Неврокопскиятъ ку· 

рортъ - дъсчени бараки. 

Папазъ чаиръ е едно отъ най-хубави

тъ мъста !Jъ Южния и Срtдния Пиринъ и 

едно ,отъ хубавитъ мъста въ Пиринъ. 

Стои въ всtко отношение по-горе отъ 

Юндола. ЕдИlнrь бисеръ на Пиринъ и Бъл

гария! 



На н·ай-горната поляна - смщинскаrа 
седловина - излиза шосето Неврокопъ -
Мелникъ. Въ югозападната часть на по-

1,яната, кмдето шосето напуща седлови· 

ната и навлиза въ тtсната като клисура, 

обрастнала съ иглолистни гори великолеп

на долина на Крива ряка, се намира чешма. 

На другия край на поляната има запазена 

чер!с{ва ~ Влашката черква. До БалкаlН· 

ската война на Папазъ чаиръ е имало ко

.'!Ибарско селище отъ 150 колиби на власи
овчари (куцовласи). Наричали го Вл:зшко

то село. Тукъ лtтували власитt съ стада

та си. Следъ Балканската война се изсели

ли и сега е ос·танала само черквата имъ. 

При тази черква и шосето тръбва да 

се дойде до Дългия чучуръ. Цtлиятъ 

Папазъ чаиръ и билото чакъ до Парил

ската седловина см отъ гранитъ. 

II. Отъ шосето се отдtля клонъ (шосе) 
до курорта, който се намира източно на 

по-малко отъ 1 часъ. Отъ курорта по кон
ски пмть презъ с. Дtлчено се отива до 

Неврокопъ за 2 часа. До Неврокопъ може 
да се отиде и по шосето - 17½ клм. Ако 
се тръгне презъ курорта, може да се стиг

не до вечерьта въ Неврокопъ. 

III. Отъ Папазъ чаиръ може да се оти
де по шосето (западна посока) до с. Пи

ринъ - 3½-4 часа и отъ тамъ пакъ по 
шосето до Мелникъ - още 4-5 часа. Въ 

това село имало н·вкога самокови. Отъ с. 

Пиринъ на · северъ по р. Пиринска Бистри

на (конски пжть) може да се отиде за 4-5 
часа до хижа Велебитъ. На никаква цена 

да не се Пihтува за Велебитъ презъ с. Пи

ринъ. 

Препоржчваме на излr1;пицктъ, ако раз

полагатъ съ повече свободно време, да 

останатъ 2-3 дни на Папазъ чаиръ. Едва
,ш другъ пжть ще имъ се удаде случай да 

посетятъ този отдаJ1ечспъ пл:шински би

серъ. Храни могатъ да си поржчатъ на 

курорта, кждето всtки день ходятъ коне 

и мулета въ Неврокопъ. Нощуване въ 

Влашката черква (нъма никакви удобства) 

н на открито въ курорта. Може да се 

остан!е и просто по цълъ день да се ядатъ 

нгоди. 

Ако се тръгне отъ Голешево рано сут

риньта, ще се стигне въ Папазъ · чаиръ 
къмъ 3-4-5 часа следъ обtдъ. Може да се 

. нощува при чешмата на открито, или · в1, 

Влашката черква. 

Ако се пжтува на другия день, то на 

следващата вечерь може да се стилн1е на 

хижа Велебитъ (Тритt рtки), която е до· 

<:та далече. Зг. да се скжси пihтьтъ до нея, 

вмtсто да се нощува на Папаз1, чаиръ, 

продъJ1жава се пжтьтъ така: отъ чешмата 

при шосето, която е подъ в. Баба и Доб

ро поле, се тръгва по шосето за Невро

копъ. Като се изминатъ 150-200-300 м., въ 
J.rъво въ гората има пжтека. Тя пъпли 

презъ иглолистната гора наr:оре за плато

то-циркусъ Добро поле. Отдtля се въ ед
нс, долче, възвива на западъ нагоре по 

стръмния склонъ. Следъ ½-3/4 часъ, го

рата се свършва и настава гола варовито

мраморна мtстность. Пжтеката извива на

горе и излиза на платото-циркусъ въ най

низк,ото мъсто. Тамъ има карстовь из

вор-~,, Платото-циркусъ е о·тъ нечистъ мра„ 

мор-~,. Обикновено тукъ наблизо има овча

ри - лътуватъ съ овце. При тtхъ ще се 

намtри млtко, вода и огънь. Ако случай

не нtма овчари, ще се спи тукъ. ·по въз

w.ожность по-на северъ на заветъ. Нощrв· 

ка безъ огънь и вода. До тукъ отъ чеш

мата повече отъ единъ часъ. 

Сутриньта рано се тръгва по пжтf.ката, 

кс,ято продължава северно презъ платото. 

Па не с~. взема пж·теката, която се отдъля 

въ дъсно - тя води за шосето и Невро

копъ. Да се сдедва все билото чакъ до 

Тодорова поляна. На северния край на 

п::атото-циркусъ, на най-високото мtсто 

има триангулачна пирамида. Това е в. 

Срелякъ (Орелова скала, Орльови скали, 
Х:,мбаръ ташъ, в. Пиринъ) - 2090 м., най
високия връхъ на - Срtдния Пиринъ, Въ 

д·tсно отъ Орелякъ, източно отъ него, на 

:(ругъ по-низъкъ връхъ има друга триан

гулачна пирамида, коят,о е надъ шосето. 

Да се внимава да не се излtзе на нея. 

Отъ билото и Орелова скала (Орелякъ) 

с·~ открива отличенъ изгледъ навсtкжде. 

Вижда се и- цинковият-ь покривъ на хижа 

Велебитъ, и Неврокопъ, и Петричъ. Запад

нитt склонове се спущатъ С'l'ръмно, поч

ти отвес.ю къмъ с. Пиринъ и еж много 

опаснu. 

Отъ пирамидата на Орелякъ пжтеката 

се спуща по билото на северъ надолу, сли

~а низко, изкачва нагоре по друrъ по-ни-
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эъкъ мрам<Jренъ връхъ и слиаэ въ низка 

се,fловина (1700 м.), Ki'i'iдeтo свършва мра

морътъ. Отъ мъстото на нощуване до 

тукъ повече отъ 1 часъ. Отъ тази седло· 
вина започва на северо-изтокъ тtсна, 

стръмна и гола дълбочина, съ Пi'i'iтека за 

с Лъжница - 1 ¼ часъ, а отъ нея се от
ДЪJIЯ на из·токъ друга за Банишката чеш

ма. До rукъ (седловината) може да се 

дойде и като се спи на Папазъ чаиръ и 

сутриньта рано се тръгне по описания ве

че Пi'i'iть презъ Добро поле и Орелова cкa

Jia (Орелякъ). 

Отъ тази седловина (1700 м.) все по би
;юто се отива до седловината Тодорова 

1tоляна. 

<;еверно о·тъ седловината (1700 м.) Пi'i'i-

1еката върви по височината С t, но то 
(] 800 м.). Отъ тукъ започватъ кристалин

нv.тt. шисти - мраморътъ свършва ;зъ 

седловината. Сt.ното е обрастнало съ бу

кова гора. Пi'i'iтека·та по билото му - ясна и 

приятю1 за Пi'i'iтуване. Следъ 1/7.-3/ 4 ч. отъ 

седловината (1700 м.) се стига до седло
вината С у ват я (1650 м.)- гола, обрэстна

J1а съ низка смрика (хвойна) и мнюго боро

Р.Инки. Тукъ се намира прочута·та С у -
ват ъ чешма. До тукъ 3¼ часа оть 
мъстото на нощуването до рt.кичката, 3 
•:аса отъ нощувката на Добро поле и 

4--4¼ ч_аса отъ Папазъ чаиръ. На седло

вината Суватя кристалиннитt. шисти пре

минаватъ въ грЗ!НIИТъ, който продължава 

по цt.лия пi'i'iть до хижа Велебитъ и Па

пазъ гьолъ. Подъ чешмата букова гора, 

1 ъкичка и пжтека за с. Лъжница (1 ¼ - 2 
ч,1са) и с. Корн~ща (2 часа). 

Отъ Суватъ чешма пжтеката възвива 

презъ смрика·та и борови»китt, нагоре се

вера-западно и поема пакъ било'I'о, по 

) .. руга височина, наречена Мурата - надъ 

1900 м. Върв:-1 по източния и склонъ. От
начало презъ букова гора, после презъ 

вt1ювна б·J,ло-мурова гора. Тукъ се на

рича ВлашкиТ'в мандри, още Паризовз 

~1андра. Отдъля се вдt.сно пжтека за 

Корнишкия говедарпикъ. 

Пmтеката върви по билото презъ нt. 

ковнитt, дебели бt.ли мури и стига с,1ед " 

1¼ часа до седловината Тодорова 110ляна. 
Мура·та и Тодорова поляна еж царството 
~а мечкитt.. 

278 

1'0ДОРОВА ПОЛЯНА 
Наричатъ я още Тодорова. Малка поля

на - седловина на 1650 м. н. в., загра

дена съ пространни и въковни бt.ломуро

ви гори. Друrъ бисеръ на Пиринъ. Гледки 

1,ъмъ Род,опитt. и Северния Пиринь (Бой

ковъ връхъ и Василевъ rробъ). Има чеш

ма и овчарски колиби. Отлично мъсто за 

почивка. Ту к ъ би т р t, б в а л о н е в р о
к о п ч а н и д а п о с т р о я т ъ х и ж а. 

Тукъ е належащо построяване 

на хижа. 

Ако е късно, може да се НJощува на от

крито. Има вода, дърва, а може да се на

м·s.ри и млъко отъ близкитt, кошари. Отъ 

тукъ се отдt.ля конски пжть до с. Кор

ница (3¼-4 часа). 

Опитни туристи биха могли да прено

шуватъ тукъ и на сутриньта да тръrнаrъ 

1,раво на северъ по билото, като минатъ 

r.резъ Бойковъ връхъ (1950 м.), Василевъ 
1 робъ (2340 -м.), Черновръхъ (2660 м.), 

Хамбаръ тепе (2640 м.) , Кадиевъ ридъ 

(2710 м.), в. Джано. Отъ тукъ (влt.во 

е Папазrьолскюrтъ циркусъ, а вд,t.сно Кре

менскиятъ съ много голt.митt. Кремен

ски (Дженrалски) езера - едното по-дъл

го отъ Папазъ rьолъ) презъ сед.1ювината 

Дt.миръ капия, Папазrьолския циркусъ, 

П~пазъ rьолъ (Попова езеро). Нощувка 

на открито безъ дърва. Или може да се 

слt,зе по р. Ретижа, която извира отъ Па-

П&зъ rьолъ, до недовършената неврокоп

ска хижа Папазъ rьолъ и да се нощува. 

Тя е на единъ часъ отъ Папазъ rьолъ. До 

тvзи хижа може да се слъзе и направо 

стъ в. Джано, презъ Кременския циркусъ 

н Кременскитt. езера. 

Подчертаваме, пжтьтъ отъ 

поляна по било·то до Попова 

Тодорова 

езеро (Па· 

пазъ rьолъ) е м1Н10rо юrтересенъ и много 

труденъ, изморителенъ, а 

опасенъ ! На мъст а билото 
най-важното 

представлява 

1,жбъ до 1 м. широкъ, и то наяденъ, насt,
чснъ като rребенъ. Тукъ се намира едно 

с1ъ най-опаснитъ мъста на Пиринъ, по

добно на Кончето стената на Стражитt. и 

Ушицитt. и pi'i'iбa отъ Елъ тепе до хижа 

Бъндерица. Този пжть препоржчва~1е са

мо на опv.тни и издържш1ви туриста. 

Най-добре е да се отиде отъ Тодорова 

1юляна на хижа Велебитъ (Тритt, рt.ки) -
4--4½ часа. Ако се стигне по-рано въ То-



~,орова поляна (къмъ 2-3-4 чэса сл. об . ), 

r.ледъ маJ1ка nочив:<а може да се продъл

жи и до вечерь·та се стига до хижа Веле

битъ. 

Отъ чешмичката на Тодорова поляна 

:~:шочватъ нъколко Ш!iтеки. Взема се най· 

северната, по посока къмъ Бойковъ 

~зръхъ. (Да се внимава да не се вземе из

·,о чнатз, no-npano северо-източн1та Пi'i'iте

ка, която води за с. Корница). Следъ 5-6 
минути Пi'i'iтеката слиза налъво, на западъ 

I<ъмъ гората и върви по югозападнитъ 

склонове на Северчпя Пиринъ, почти по 

хоризонтаJ1ъ. Навлиза въ голъма бъло

мурова гора. Долната часть на тази гора 

нъкога се наричала Кара Орманъ. Toзil е 

царство на мечкитъ. Пi'i'iтеката е ясна, раg

на и върви все nрезъ гората. Завива на 

югъ, после на северъ, пресича ръка, зави

ва на юго-западъ . Минава nрезъ истинска 

глпийска мъстность . Едно отъ хубавитъ 

мъста въ Пиринъ . Продължение отъ То

дорова поляна. 

Пжтеката завива на заnадъ и следъ 

1 ½ часа отъ Тодорова поляна стига до 

Дрисливата поляна. Надъ тази полянка от

горе въ гората е Петроват:э. мандра. Отъ 

тукъ да се внимава да не се сбърка Пi'i'i· 

тьтъ. Има една Пi'i'iтека отъ мандрата (ко

шарата), която води нагоре изъ планина

та. Взема се пi'i'iтьтъ подъ мэчдрата. Вър

ви все изъ гора·та, възвива на североза· 

падъ и слсдъ ½ часъ, тамъ, Ki'i'iдeтo преси
ча р'hкич1,ата, се стига до единъ дървенъ 

кръстъ. Това мtсто се :1арича Г р с, б ъ ·т ъ. 

Преди години тукъ еж сtкли трупи · и 

сдюiЪ работникъ - банскалия - е билъ 

смазанъ отъ дебелъ трупъ и заровень 

тукъ. 

Следъ ½ часъ се стига до една коша
ра, свинарникъ. Следъ 3/4 часъ идва С и п
Jr и в и ш ки х а н д ъ к ъ, въ който тече 

р . С и п ли в и ц а, която иде отъ Черно

връхъ. Отъ кошарата - свипарпикъ на

самъ гората издребнява. Следъ ½ часъ 

с тъ Сипливишки ха,ндъкъ се с·rига ш1 

С и п ли в и ш к а пол я н а. Да се внима

ва отъ Сипливишки хандъкъ до тази по

,'Iяна, защото има нtколко глухи пжтеки 

въ гората. 

Отъ Сипливишка поляна следъ ½ часъ 
се стига на Д е б е л и я р и д ъ. До тукъ 

свършва бъла,та мура. Дебелиятъ ридъ е 

обрастналъ въ млади елхи. Срещу него на 

западъ еж Тритъ върха (в. Яловарникъ) 

и циркусътъ Башъ мандра. 

Отъ Дебелия ридъ пжтьтъ върви на 

с:. ападъ, слиза надолу къмъ долина·та, за

вива н1а северозападъ, на северъ и следъ 

¼ часъ стига до коритото на Демирка

пийска ръка, до ръчната тераса и К о -
м и т ски я ч ар к ъ на сжщата ръка. 

Наrеченъ е така, защото е построенъ отъ 

бивша·та В. М. Р. О. nрезъ 1934 г. Сега е 

притежание на с. Пиринъ. 

Отъ чарка презъ ръката пжтьтъ з1ви

ва на югъ. (Да не се взЕ.ма пжтьтъ, който 

върви на северъ, по течението на р·J;ката 

къмъ Демиръ капия - виrнарскиятъ Шi'iТь. 

Пжтеката навлиза на югъ въ дребна гора, 

възвива на югозападъ, като слиза низко. 

(Демиркапийската · ръка остава въ лъво 

задъ внсочинката). Следъ ¼ часъ отъ 

чnрка се стига до хижа Велебитъ, ззстрое

нз въ мъстнос·тьта Тритъ ръки. 

Тази мъстность се нарича така, защото 

тук'!:> се събиратъ три ръки, които даР.атъ 

началото на най-дългата пиринска ръка -
Пиринска Би стри ц а. Hap:: 0ra се та
ка, защото минава презъ с. Пир11 ::J . Тъзи 

ръки еж: Първа (най -западнз), още 

Крайната. Въ нъкои карти е отбе J: :зана 

като Голена, защото събира водитъ си 

между върховетъ Българска Голе::Iа и 

Арабския гробъ. С р ъ д н а, събира во

дитъ си отъ циркуса Башъ Мандра и 

Т р е т а, наречена още Демиркапийска, 

понеже събира водитъ на Демиркапий

ския циркусъ. 

Хижа . В е л е бит ъ (Т р и т ъ р ъ к и). 

Населението я нарича още хижата на Ив. 

Михайловъ. Построена е на една уютна 

и тиха полянка срещу Сръдната и Трета

та (Демиркапийската) ръки, въ центъра, 

Пi'i'iПa на Пиринъ, на 1640 м. н. в. Заграде

на е съ вънецъ отъ бу1юви и иглолистни 

гори. Идеално мъсто за хижа съ много 

вода, ягоди и пъстърва. Масивна, каменна 

триетажна посrройка, съ 11 стаи. Послед

на дума на хижестроенето. Съ клозети и 

умивалющи 9Ъ етажитъ. Постро~на е отъ 

бившата В . М. Р. О. въ 1933 г. Позасr:>Я· 

11•,емъ е притежание на Мелшишкото уч;,~

Jiищно настолтелство и въ нея лътува уче

ническз колония. Може само да се прено-
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щува въ нея. Храна нr. може да се нa

i1tpi-1. 
Отъ хижата се открива отличенъ из

rледъ къмъ величествения Орелякъ (Оре

.1ова скала) на Срtдния Пиринъ. Срещу 

нея е гористия·тъ склонъ Демиръ чалъ, 

който започва съ ноляната - седловина 

Старо Лопово, нtкогашно лtтно влашко 

село, и сзършва надъ с. Пиринъ съ ска

лата Кукла. Оттатъкъ Старо Лопово, низ

ко задъ склона е Ново Лопово - пла

нинско влашко село, Сli'iШ•' ствув зло до 

1928-1929 година. 
Хижата е на стария винарски Пli'iTЬ 

отъ Мелникъ до с. Добринище. Отъ хи

;1,а·та по тоз!1 Пli'iть, презъ Старо и Ново 

Лопово, се отива до Мелникъ -·· 25 клм. 

Отъ Велебитъ може да се отиде и на-1 
нrаво безъ П,У<ть по Първата рtка, през1,, 

височината между нея и р. Беговица, (на

близо се разби полскиятъ самолетъ) по р. 

Беговица, въ Св. Врачката хижа Попина 

лli'iкa за 5-6 часа. 
Нощувка въ хижа Велебитъ (Тритt 

р·!;ки). Сутриньта се тръгва рано обратно 

1.ю Пli'iтя за чар~<а - Комитскиятъ чаркъ 

- 20 минути. При чарка вдtсно презъ рt
к~та започва Пli'iтьтъ за ToдopoJ'la поляна, 

вече познатъ. Поема се Пli'iтьтъ на сезеръ 

~ винарскиятъ. Винарrкиятъ Пli'iть отъ 

Мелникъ презъ хижа·та върви все въ л·h

~ю, по дtсния брtгъ на Демиркапийската 

рtка Н'аr.)ре по течението и. Долината на 

тази ръка е тъсна, съ стръмни стени. На 

15 м. отъ чарка се стига до челната море
на на нъкоrашния ледникъ, изти·нлъ отъ 

Демиркапийския циркус'Ь. Следъ други 

15 мннути вл'hво има кошара (манд9а.). 

Пli'iтьтъ върви все по дъсния бръrъ на 

рtката. Следъ ½ часъ се пресича малъкъ 
д1:сенъ притокъ на Демиркапийската ръ

ка. Той иде отъ малкия циркусъ Петтt. 

rьолчета - въ него има едно неголъмо 

lзеро и други 4 малки локви. Срещу тtхъ 
е равна·та стена на в. Хамбаръ тепе (2640 
метра). Следъ 15-20 минути, малко по-на
горе отъ мi;сто'Го, Kli'iдeтo шr.ть r ь 1ресича 
,,азлъната Д~мирк:шийска р·\;к1, влъво 
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се намира Влащкото езеро. То е въ запад

ната половина на Демиркапийския цир

кусъ. Препорli'iчваме да се види. Отба

ването отнема ½ часъ, а има време да се 
стигне до хижа Дамяница. Взема се за

падна посока и следъ десетина минути се 

с1иrа до езерото 

То е дълго около 150 м., заградено съ 

в. Кралевъ дворъ, безименъ остъръ, пук

натъ презъ сръдата връхъ, и часть отъ 

в. Каменица (2835 м.). Срещу езер9то, от

татъкъ ръката, е в. Кадиевъ ридъ. Без

именниятъ остъръ, пропукнатъ презъ срt

дата връхъ се оглежда цълиятъ въ езе

рото. Това е едно отъ ,н:ай-великолепнитъ 

езерни отражения въ Пиринъ. Нtма рав

но на себе си. Горещо го препорli'iчваме 

на излетницитъ. 

Поема се отново по Вин,1рския Пli'iTЬ . 

Той минава по източната половина на Де-

1тркапийския циркусъ, край Аргировото 

(Мнтревскот,о) езеро въ него, пъпли наго

ре по рli'iбестата и стръмна сед.ловина Де

миръ капия (2470 м.). Отъ хижа Велебитъ 
до Демиркапийската седловина 3-3½ часа. 
Демиръ капия огражда о·тъ северъ цир-

1,уса Папазъ гьолъ. Следъ 40 минути отъ 
нея се слиза до Попова езеро (Папззъ 

п-олъ) - 2270 м. Почивка и обtдъ. 

(Отъ тукъ по винарския пжть, право 

на северъ, покрай в. Безбоrъ, р. Десилица, 

.'lобринишка рtка, с. Добринище, Банско 

- вv.жъ „П.'fiтеводи·тель" за Пиринъ, изда

ние на Б. Т. С.) 

·отъ Папазъ rьолъ презъ седловината 

Поршzта, м~жду в. Момннъ дворъ и Ман

гъръ тепе (Малъкъ Мангъръ тепе), Валя

!: ишю1 цирIСусъ и В 1л;ши лки езера, по р. 

!]амяница до хижа Дамяница (1895 м.) за 

3--31/~ часа. 

Отново препорli'iчваме на излетницитъ 

да изходятъ Южчия и Сръдния Пир;шъ 

(,ТЪ юrъ къмъ северъ, отъ Алиботушъ -
Китка планина и Парилския проходъ 

11резъ Папазъ чанръ и Тодорова поляаз 

до хижа Велебитъ (Тритъ рtки) и Попо

ва езеро (Папазъ rьолъ). 




