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НА АВГУСТЕЙШИЯ НИ ПОКРОВИТЕЛЬ 

Малцина omr, насr, c,R имали щастливата възможность да видятr, царствената 
осаюса на нашия августейшr, nо1Сровитель всрrьдr, равното нему по сила и изразность 

величие на природата. Малцина, защото Той избrыва om'l>n1Caнumrь 11A<.muщa, избrыва 

многолюднитrь .мrьста. ЗА<.беритrь, обаче, на гордия Пиринr,, цuр1Суситrь, cuneumrь и 

лазурнитrь езера на Рила, моравитrь по вr,рховетrь и с1Слоноветrь на Бал/Сана, всички 

долини на 1ситнитrь Родопи, всич1си родни полета, рrыси и езера СА<. Го виждали много 

•tecmo и Го познаватr, много добре. Придруженr, винаги omr, твr,рде .мал/Са дружина, 

благоговейно, безr, шу.мr,, мarcapr, и самr, Царь, но загриженr, да не наруши царственото 

с1101сойствие и царственото вел(lчие на велu/Сата природа, бr,лгарс1сата природа, Той 

бодро и с.юьло вr,злиза често по планинс1штrь висини ту cr, бастунr, вr, p,R/Ca, ту 
вr,зседналr, на Я/С'l> 1Сонь. И вr, дни на най-голrьми радости, и вr, дни на най-голrьма 

загри:женость Той все ще намrьри часове и минути да успокои и ободри духа си тамr, -
горе, .где нrьма злоба, суета·. Той отъ младини е изпиталr, вече вr,рху себе си, 

изпиталr, е вr,рху собстsената с11 душа благотворното въздействие на природата и, 

негли, и затова са.ма Той тr,й дr,лбоко, ис1Срено, cr, исrпинс1щ nuememr, почита и обича 
родната си земя, родната ни земя, oбu•ta и онz~я, 1Courno я населяватr,. Това е, .може 

би, СА<.ЩО тr,й ва:нсенr, фa1Crnopr,, 1Сойrпо не мал1Со е допринесr,лr, вr, сложната и тr,й 

многостранна дейность на нашия любимr, Царь - винаги, навсrькА<.де на npr,вr, планr, 

да изn'l>1Сва Царьrпr, - човrысr,. 

Орzанизираниrпrь бr,лгарс1щ rnypucrnu, наистина, мozarnr, да бА<.даrпr, твърде доволни, 
•te uмarnr, за свой върховенr, по1сровитель, за свой почетенr, председатель най-достойния 
измежду достойнитrь бr,лгарс1Сu планинари и да се гордrьятr, cr, Него и cr, Неговото дrьло. 
Днесr,, 1Согато се изпr,лватr, двадесеть години omr, Неговото тr,й щастливо рА<.ководство 
на дr,ржава и народr,, наредr, cr, нашитrь най~искрени пожелания щастливото Му 

царуване да продr,лжи още много и дr,лги години, ние даваме предr, Него и тr,ржествен'6 

обетr, да следваме при.мrьра Му и вr, с1Сромната си дейность да се вдr,хновяваме omr, 
лозунгитrь, що и Него винаги СА<. вдr,хновявали: • Ч резr, природата за хората ! Ч резъ 
природата за Бr,лгария /• 

Иванъ Раевъ 

Председатель на Б. Т. С. 

По ст.жпкитt на първия български туристъ - проф. В. 

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е: Захариевъ ; Синьото опиянение - П. Боевъ; Балканътъ 
въ нашата поезия - С. Димитровъ; ,Планинци" на Монъ-бланъ - В. Гърличковъ; Още 

за нашата планинска душа - Д-ръ Ив. Попивановъ; Мусала - стих. отъ Елпана ; Пла

винаритt нtкога и сега - Ст. Поповъ; Витиня - Д-ръ Хр. п. Гюлеметовъ; Есень на ,Ет,

тепе• - Г. П. Арнаудовъ; Пиринъ планина - Г. Ст. Георгиевъ; До ,Изремецъ• и .Чу-
кава• - Л. Ст. Георrиевъ. 

Снимкитt на стр. стр. 290 и 291 представляватъ: Царската хижа въ Рила и Н. В. 
Царыъ и Д-ръ Бурешъ на излетъ въ Рила. 



ПРАВИЛНИКЪ 

За пл1нинската спасителна служба при Б. Т. С., приетъ отъ Ц. Н. на Б. Т. С. въ засе
данието му на l2. Х. 1930 rодинз, проrоколъ No 7, влизащъ въ сила отъ сжщата дата. 

ГЛАВА I 

У с т р о й с т в о, ц е л ь и д е й н о с т ь 

Чл. 1. При Българския туристически 
съюзъ се образува комитетъ, на 11.ойто се 
възлага създааансто, ржководството и про

зrитирването на пл1нинската спасителна 

служба въ бълr:~рскитt планини. 
Чл. 2. Комитетътъ е административно 

поддtление на БТС. Устройството му се 
урежда отъ настоящия правилникъ, но 

освенъ това уставътъ на БТС и решенията 
на ЦН на БТС еж задължителни за члено
ветt на комитt:та. 

Чл. 3. Въ планинската спасителна служба 
участвув1тъ, освенъ БТС, всички съюзи 
и федерации за физическо възпитание и 

поддtленията имъ, ако пожелаятъ. Прие
матъ се сжщо индивидуални членове съ 

особени отличия въ планинското спасително 

дtло. 
Чл. 4. На комитета се възлага да извърши 

всичко по орrанизирването и провежда

нето на спасителнитt акции при нешастни 
случаи съ хора въ бълrарскитt планини. 
Сжщиятъ трtбва да проведе една широка 
обществено-просRtтна дейность, чрезъ коя
то да предотвратява нещастнитt случаи въ 
планинитt. 

Чл. 5. За ре:~лизиране на горнитt цели 
комитетътъ върши следното: 

а) организира спзсителни команди, които 
се ржководятъ по специаленъ прsвилникъ, 

изработенъ отъ комитета и одобренъ отъ 
ЦН на Б1С; 

б) организира бърза осведомителна служба 
за нещастия въ планинитt; 

в) урежда медицинско-санитарни и тех
ническо-планинарски курсове ; 

r) урежда подходящи публични беседи 
и сказки върху спасителната дейность въ 

планинитt; 
д) разд1ва почетни зющи и почетни гра

моти, предлага за наrраждав1не предъ съот

ветнитt държавни и обществени институти 
особено отличили се въ планинското спа
ситt:лно дtло лица ; 

е) урежда служба за информиране на об
ществото относно времето, cнtra и всичко, 
стоящо въ връзка съ пжтуването въ п,1а

нинитt; 
ж) способствува за снабдяване хижитt съ 

необходимитt пособия за даване първа ме
дицинска помощь при нещастия. 

ГЛАВА II 

Управление и срtдства 

Чл. 6. Планинската спасителна служба се 

ржководи отъ комитетъ, съставенъ отъ петь 

члена, посочени отъ ЦН на БТС. 

Чл. 7. Измежду членоветt си комитетътъ 
ежегодно избира едннъ председатель, единъ 
подпредседатель и единъ секретарь-касиеръ. 

Останалитt членове еж съветници . 
При нужда на съветницитt могатъ да 

бждатъ възлагани специални задачи. 

Чл. 8. Срtдствата на планинската спаси
телна служба се състоятъ отъ: а) еже-

годни вноски на БТС и участвуващитt въ 
службата съюзи, федерации и тъхнитt 
поддtления, които ЦН на Б ГС опредtл,1 
по докладъ на комитета ; б) дарения, заве
щания и случайни. 

Ул. 9. Комитеrътъ отчита своята дей
ность ежегодно въ началото на месецъ май 

предъ ЦН и СКК на БТС, на което засе
дание се поканва по сдинъ представитель. 

на орrанизациитt, които подпомаrатъ пла
нинската спасителна служба въ нейната 
дейность. 

.ГЛАВА III 

Общи разпореждания 

Чл. 10. Председателътъ на комитета, а въ 
негово отсжтствие подпредседательтъ, пред

ставлява комитета предъ всички учреждения, 

организации и лица. 

Чл. 11. Сведения за дейностыа си коми
тетътъ публикува въ изданията на Б ГС, 
членуващитt съюзи и федерации и въ еже
дневния печатъ. 

Чл. 12. Комитетътъ има свой печатъ 
съ кржгла форма, съ надписъ: .Комитетъ 
за планинска спасителна служба", а въ 
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срtдата - БТС. 
Той се съхранява отъ секрет11рь-касиера 

на комитета и съ него се подпечатва изхо

дяшата кореспонденция на сжщия. 

Чл. 13. Измtнсние и допълнение на на
стоящия правилннкъ може да стане само с-. 

съгласие на ЦН на БТС. 
Чл. 14. Нъ случай че плининската спа

сителна служба престане д1 сжществува, 
архивата и имуществото й се предаватъ на 
ЦН на БТС. 



СЪЮЗЕНЪ ЖИВОТЪ 

П р е д с е д а т е л с к а к о н ф е р е н-
ц и я. На 16 октомврий т. r. въ София, по 
покана на Ц. н-во на съюза се състоя 
конференция на клоновитt председатели. 
На конференцията присж тствувяха пред
сед1тели и представители на 20 съюзни 
клона, както и на цtлата съюзна управа. 
Конференпията се занима изключително съ 
орr?низационни въпроси и накрая гласува 

резолюция, съ която одобрява духа, въ 
който Ц н-во води съюза, както и пжтя, 
по който се развива туризмътъ у насъ, и 

изр.1зи единодуши~::то на клоноветt за още 
по-творческа дейность съ оrледъ ·на настжп

ващата юбилейна съюзна година. 

К о н ф е р е н ц и я на с о ф и й с к и т t 
клон о в е. По инициатива на Ц. н-во на 
съюз11, на 26 октомврий въ съюзната кан
цалария се състоя конференция на соф11й

сю11t клонове, на конто тt бtха представени 
съ председателитt, подпредсед1телитt, се
кретаритt и пrедседателитt на контролнитt 
си комисии. Конфеrенцията се занима съ 
предстоящ010 из-насяне на съюзния юбилей 
идната годиш~ въ София, както и съ съв
мtстната дейность на софийскитt клонове 
презъ предстоящата зима. · 

С ъ ю з е н ъ к а л е н д а р ъ. Съюзни
ятъ туристически к11лендаръ, трето изд11ние, 

за 1939 година, въ известнат:~ на съюзнитt 
срtди отлична техника и подбрани снимки 
излиза презъ настоящия месецъ и ще бтде 

веднага разпратенъ на клоноветt. Послед
нитt се умолwватъ да н1111равятъ своевре
м~:нно поржчкитt си, за да не бждатъ из
нешд1ни съ ранното изчерпване на ка

ленд1ра. 

За к о н ъ з а тур из ма. Въ засе-
данието си на 19 ОК1омвrий Ц. Н-во окон
чително е прие.ю проекто-заvона за туризма, 

който наскоро ще бжде вrжч~:нъ на г. 
министра на Народното просвtщение за 
по-нататъшно разпореждане. Тt:кстътъ на 

проекто-ззкона ще бжде окончателно отпе

чатанъ въ бр. 1 на новата годишнина на 
списанието. 

Правилникъ за Планинската 
с п а с и те л н а с л уж ба. По докладъ на 
завеждащия Планинската сп1сителна служба, 
члена на Ц . н-во, д-ръ Ем. Шаранковъ, 
Ц. н-во на съюза е приело привилника за 
сжщата служба, организирането на 1<оято 
е засилено съ огледъ на предстоящия зи

менъ сезонъ. Поради х1рактера си, пра
вилникътъ влиза въ сила веднага, а окон

чателното му одобрение ще стане на идния 
съюзенъ съборъ. 

УчреденияТ1, при Централното настоя
телство на Българския туристически съюзъ 
Комитетъ на пш1нинск11та спасителна служба 
е започналъ своята дейность по сформиру

ването на спасителнитt команди и изобщо 

по всестранната организация на службата. 
Като пърм мtрка въ тази насока, свързана 
съ настжпването на зимата, е отправената 

молба до клоноветt отъ БТС въ София 
.А.~еко", ,Планинецъ" и .Еделвайсъ", тtзи 
отъ ЮТС ,Витоша" и .Момина скала" -
Княжево и Клуба за физическо възпит11ние 
при БНБ да нредставятъ по 20 души изпи
тани и предани на дtлото туристи и скиори. 
Следъ като установи съ всtки отъ тtхъ не
посрtдствtна връзка, комитетьтъ ще състави 
отъ представенитt хора единъпостояненъ ка
дъръ за Планинската спасителна служба. 

клоновъ животъ 

Ч11сть отъ клоноветt еж представили 
предъ . Централното настоятелство предсто
ящи rt си планове за дейность. Излагайки 
пълното рtали:.иране на организационната, 

излетнн, просвtтна и пр. дейность въ близ
кото минало и отлично организираната та

кава въ бждсщето, всички тt, и клонове -
въ Търново, Русе, Пловдивъ, .Плянинецъ" 
- София, Ботевградъ, Варна - .Родни бал
кани" - прехвърлятъ центъра нri тежестьта 
на своитt проекти върху дообзавеждането 
и блаrоустро1Jването на своитt хижи, посе
щавяни отъ множество бъшарски и чужде
странни туристи и станали тtсни за мноrо
бройнитt си rости. Като се има предъ видъ 
какви незамtними разсадници за туризъмъ 
и другарство въ планината еж тtзи хижи, 
строени съ безподобни саможертRи отъ 
б·1 лrарскитt туrисти; всички съ заrриже
ность констатиратъ липсата на срtдства за 
тtхното пригодяв11не да дадатъ подслонъ и 
елементарни удобства на непрекжснато уве
личав;~щитt се посетители. 

Въ отличния nланъ за дейность, който 
плtвенскиятъ клонъ .Кайлъшка долина• е 
представилъ предъ централното няе1оятел

ство, извънредно дейнитt туристи отъ сжщия 

клонъ еж си нредначертали да постиrнатъ 

въ 11редстоящат11 си д0 йность множество 

инициативи, нtкои отъ които еж: богата 
излетна дейность, обзявеждане на туристи
ческа спалня, чието главно помtщение е 
вече подготвено за цельта, изнасяне на 

подходящи сказки, съ сътрудничеството на 

околнитt клонове - пропагандиране хубо
ститt на Централния Балканъ и неговата 
маrкировка, съ 01·ледъ на по-rолtмо10 му 
посещение отъ бълr11рски и чуждестранни 
туристи, и увеличение членоветt на клона, 
като всtки отъ досеrашнитt му такива е 
поелъ задължение да запише 10 нови чов1.ка. 

Харманлийскиятъ клонъ „Родопи" е пред
видилъ въ плана си зя предстояща дей

ность множество и разнообразни излети 
и уреждане на туристически забави съ 
участието на другари-гости отъ Хасково и 

Хисаря. 
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+ ИТКО ТОДОРОВЪ 
На 11. 11. т. г. орrанизиранитt българ

ски туристи и планинари изгубиха изъ 
редоветt си единъ отъ своитt най-млади 
и най-калени възторжени приятР.ли на пла
нината: Итко - безстрашниятъ победитель 
на мноrо непристжпни върхове - почина, 

по страненъ капризъ на сждбата, чрезъ 
задушаване отъ неразгорени вжrлища, когато 

е спtлъ въ леглото си. 

Кой отъ мноrобройнитt софийски ту
ристи, като е билъ редовенъ гость на пла
нинитt, не познава Итко? Кой не се е 
възхищавялъ на неговото стройно изваяно 

тtло, изrорtло и бронзово подъ топли rt 
лжчи на слънцето, на което се предлагаше 

и въ знойното лtто и въ бtлата зима ? Кой 
не ~е е радва,1ъ на неговитt смtли набtrи 
съ бързитt му ски по всички върхове и 
плата на роднитt, па и на чуждитt планини ? 
Кой не е тръпналъ въ уплаха и въ почуда 
отъ неrовитt безстрашни катерения по наi!
стръмнитt и наi!-опаснитt планински вър
хове, по стенитt на които, устременъ къмъ 
синьото небе, той сякашъ търсtше Бога? 

Той търсtше Бога: и ето, самъ Боrъ 
реши да го прибере при себе си и да оста
ви за него само най-хубавия споменъ -
спомена за един ь милъ приятель и другарь 

отъ планината. Разкжсани еж и облtни въ 
скръбь сърдцата на тtзи, които го позна
ваха отъ близо, на неrовитt истински пrи
ятели. Въ трауръ е и планината, изъ която 
нtма вече никога да се мtрне младостьта, 
жизнерадостьта и силата на щастливия 

Иtко. 
Въ неговата родна и скжпа Витоша единъ 

скромснъ паметникъ навtки ще спомня за 
рано отминалия друrарь - паметникъ за 
Итко и паметникъ на друrаритt отъ плани
ната. Другаритt на Иrко, събрани въ спе
циаленъ комитетъ, съ свои собствени срtд
ства и съ свой собственъ трудъ и възмож
ности, съградиха една хубава чешма-памет
никъ въ една отъ най-хубавитt части на 
Витоша, северозападно отъ връхъ Острсцъ, 
кждето Итко често ходtшс. Отъ чешмата
паметникъ до в. Острецъ, отъ който се 
открива чуденъ изгледъ къмъ Рила, второто 
отечество на Итко - има само 5 минути 
пжть. 

На 6 ноември!! т. г., при скромна дру
гарска обстановка, TOЗli паметникъ ю1 пла
нинско другарство биде оtкритъ и оснетенъ. 
Множество туристи и приятели на Итко и 
планината, въпрtки лошото време, се бtха 
стекли ю1 скромното тържество, за да се 

поклонятъ още Rеднажъ предъ паметьта на 

онзи, който остави свtтлата си душа по 
върховетt. 

Нека бжде лека пръстьта надъ тtлото 
на Итко - и нека споменътъ за него и за 
любовыа му къмъ планината пребжде ! 

В. А. Р ад е въ 
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КНИЖНИНА 

СТЕФАНЪ ПОПОВЪ - Планини и 
хор а (Мисли и стжпки на единъ плани. 
нарь). Страници 234, цена 50 лева, 1938 г 
Издание на аюора - София, бул. Евлоги. 
Георrиевъ, 33. 

Редакторътъ на съюзното списание .Бъл
гарски туристъ" r. Стефанъ Половъ поднася 
на бълrарскитt планинари и туристи, на 
българската общественость и на всички, 
които съ жарь търсятъ пжтекитt на въз
ходъ къмъ свtтлина, ·свобода и красота, 
единъ извънредно ценеиъ трудh - плодо

ветt на една душа, устремена къмъ вър

ховетt, на нейното естетическо и нравствено 

самовrлжбяване и волево утвърждаване. 

Трудътъ е посветенъ .на младитt -
които еж щастливи да поздравятъ за първи 

пжть отъ нtкоi! връхъ свtта •. Блаrороднитt 
мотиви на това посвещение еж напълно по

нятни за тtзи, които познаватъ жизнения 
пжть на автора, и за всички, които ще раз

гънатъ книгата, посвещението е вtренъ 
признакъ на едно въодушевление, на ед>1нъ 

житейски оптимизъмъ и н1 една отд1деность 

въ служба на друrитt. Въ сжщность .Мисли 
и стжпки ня единъ планинарь • да;1еко над

хвърлятъ лос11ещението на автора. Посветена 
на млвдитt, книгата е скжпъ даръ и за 
тtзи, които еж били вече щастливи въ сво
ята юность да поздравяrъ свtта оrъ нtкоi! 
връ"ъ и за всички, които еж способни да 
проумtятъ една сърдечна изповtдь. 

Въ • Планини и хора• - авторътъ е 
събралъ нtкои отъ публикуванитt по-рано 
свои статии, а сжщо и нови, които еж по

мtстени не за да запълнятъ обема на една 
книга, а за да изпълнятъ преднямtрената 
цель на автора-плаиинарь. И наистина, от
дtлнитt статии еж само последовнитt стжп
ки и мисли по единъ самобитенъ и неот
клонно следванъ пжть къмъ висинитt на 

планината и дълбинитt на човtш1<ата душа. 
Авторътъ ни дява два свtта, слtти въ едно 
единство, преживtни и превъплот~ни въ 
единъ цtлостенъ недtлимъ миръ. Първитt 
думи въ книгата еж и първитt стж11ки на 
автора - планинарь. Въ чудната свtтлина 
на разбуждащата се юношеска душа бжде
щиятъ планинарь вижда Балкана и той из
раства въ неговото съзнание "като символъ 

на величие и мощь, на съвършенство и 

красота•, които отъ тогава той търси неу

морно въ планинитt .•. 
Вмtсто уводъ, авторътъ съ rолtмо въо

душевление, вещина и обхватность очер
тава външния, видимия и скрития, симво~ 

личенъ образъ на бълrарскитt планини. 
Въ създчдения образъ тt се възправятъ 
предъ н~съ като съкровище на национал

ната rордость на българина презъ вtко
ветt, като .изворъ на безкрайна духовна 
мощь и вtра въ пребждването на Бъл-



гария, като вtчно въодушевление за вt
ченъ животъ •. Освенъ всичко това, за 
младитt български планинари роднитt 
планини еж храмъ, мистично светилище, 

кждето тt извършватъ своето богослу
жение. 

Книгата е раздtлена на две части. Въ 
първата, подъ надсловъ .Стжпки", след
ватъ описанията на излети и преживtли
ци въ роднитt и далечни планини. Отначало 
плахитt стжпки на юношата, а после 
твърдитt отмtрРНИ стжпки на планина
ря бележатъ пжтеката на една щ1ст11ива 
сждба - отъ Козята стена презъ Юмрvкъ
чалъ, Мусала, Рупитt, Мальовица, до вър
ховетt на дмечнитt планини - Вацманъ, 
Гросглокнеръ и Висбаххорнъ. Описанията 
еж художествени, завладяватъ съ умение

то на автора дз разказва не само обожа
теля на планинитt, но и всtки, който не е 
чуждъ на висшитt радости и художестве
ната правда. Въ превъплощенията еж да
дени съ една д11стойна откровеность и 

онtзи рtдки чувства, на които е способна 
една човtшка душа подъ внушенията на 
планинския миръ, чувства, за които авто

рътъ се съмнява, че може да бжде упрtк
натъ заради смtлостьта си или неумtст
ностьта да ги изнесе на .показъ". Въ сжщ
ность единствено вtрно е последното 
предположение на автора по отношение 

неговата смtлость - че ще се намtрятъ 
само хора, които, и да искатъ, не биха мог
ли да разбератъ тtзи чувства. Душата на 
планинаря, самоrна въ своитt видения въ 
планинитt, трtбва да бжде между хората 
по-малко себична, а повече щедра при тtх
нитt nревъплощения ! 

Въ втората часть на книгата - .Мисли." 
:авторътъ е смоrналъ да ни даде озарение 

на преживtв1нията въ планината, на всичко 
-онова, което бих:ме могли да назовемъ тър
.сенr, общуване и духовно сливане съ пла
.нината. Тази втора часть, разбрана като 
едно осъзнаване на преживtното и осмис

ляне на стремежа къмъ още по-върховно 

домоrвнне въ загадъчния миръ на планинитt, 
е нуждна и недtлима часть отъ първата. 
Адмирираме автора заради рtдкото усърдие 
и вещина, съ които разгъва rънкитt на 
душитt, които търсятъ и живtятъ съ пла
нината. Наситена съ психологическа правда, 
тази часть на книгата придава особен:~ стой
ность на цtлия трудъ. Веригата отъ стжпки 
и MИJ:IIИ за планинитt и хорат11 действи
телно е едно прозрение, на което малцина 

еж способни. Постиженията на автора, 
именно въ тази втора чнсть, еж изключително' 

ценни за идеологията на м111дото българско 
планинарство, а самиятъ трудъ като цtло е 
пръвъ и единственъ досега по своята об
хватность и дълбочина на проблемитt въ 
нашата зараждаща се планинарска литера-

тура. · 
• Планини и хора• има и едно друго 

рtдко достоинство. На българската обще-

ственость, на културисторика и на всички, 
които се интересуватъ отъ м.~адежкитt 
движения въ България, авторътъ поднася 
изповtдьта на едно нещастно, но гордо 
въ страданията си и твърдо въ превъзмог

ването имъ младо поколtние - поколtние
то, което израстна презъ и с.~едъ злопо

лучнцтt за родин1та ни войни. Тази изпо
вtдь по единъ правдивъ начинъ ни рисува 
трагедията на едно поколtние, което сжд
бата не изостави напълно, а чрезъ чара 
на роднитt планини го окрили 38 новъ 
животъ. 

Стискаме ржката на автора съ увtре
нието, че въ страницитt на книгата дей
ствително мнозина ще намtрятъ образа на 
своя животъ въ планинитt. 

Нека пожелаемъ - въ годинитt на • ти
хата радость и готовитt пжтеки" авторътъ 
да ни поднесе за сподtляне още отъ бо
гатството на своя възторrъ и размисълъ за 

планинитt, а по този пжть и българското 
планинарство да проясни достатъчно и утвър

ди напълно своя обликъ. 

И в а н ъ Н. И в а н о в ъ 

Павелъ Делирадевъ. РИЛА. lю
пуляренъ очеркъ. Тома 11, часть 1, стр. 160, 
София, 1938 год., цена 50 лева. 

Павелъ Делирадевъ продължава своята 
неуморна работа : да ни дава популярни 
очерци на бълrарскитt планини. Той ни 
даде досега такива за В и то ш а, О с о
г о в о, Р о д о п и т t и I часть отъ II томъ 
за Р и II а п II а н и на, за която ще из
лtзатъ още II чнсть на томъ II и новъ 1П 
томъ. Излtзлитt досега очерки за спомена 
титt планини еж добре известни на всички 
туристи, пъкъ и името на Делирадевъ е 
толкова добре пошпо на планин1ритt, та е 
излишно д1 имъ се открива той и да се 
препоржчватъ неrовитt творения. Нашитt 
четци знаятъ I томъ на • Рила", за RОйто 
бt д:щенъ отзивъ въ страницитt на • Бъл
гарски туристъ", и тt съ известно не
търпение очакваха обещ~нитt 2 тома, съ 
които Делирадевъ ще довърши знпочна
тоrо описание на тази н~i!-висока, тол
кова хубава и тъй интересна българска 
планина. 

Първата половина отъ 11 томъ на .Рила" 
съдържа нейннта о р о г р а ф и я. Следъ 
.Общитt впечатления" на автора за тнзи 
планина се изброяватъ впечатления отъ нея 
на старитt писатели Тукидидъ и Овидий, 
на новитt : Буе, Хохщетеръ, Бартъ, Ва
тенвилъ и Иречекъ и юt бъагаритt : Г. Зла
тарски, Г. Бончевъ, Иширковъ, Кънчовъ 
и Вазовъ, който бt писалъ : .Идете въ 
Рила да видите дивносrитt и величието на 
природата. Качете се · на Рила да видите 
отъ тамъ колко е велика и хубава нашата 
Българин". 
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Отнача.10 Делирадевъ описва п о в ъ р
ш н и т t ф о р м и на пл11нината (обр11зу
ване, развитие, елементи и форми: била. 
рътове, върхове, плата, седловини и поли). 

После се разглежда с р t д на та в и с о
ч и н а на п л а н и на та. Тукъ се даватъ 
мнени,~та на Бр. Шкорпилови, З;111т11рски, 
Иречекъ, l(виичъ, Ишир •: овъ, Ж. Радевъ, 
Бат11клиевъ и последно н:1 Ярановъ, сnоредъ 
когото Рила, при пространсrво 2680 кв. 
клм., им11 срtдна височина 1381 м~тра. 

Описв11тъ се и в е р т и к а л н и т t 
п о я с и на планината: 4 споредъ Ст. Ге
оргиевъ и 7 споrедъ ботаника Ад11моничъ: 
културен,,, подпланински, планински, пrед

плРнински, подя.1пийски, алпийски и nод

снtженъ (и осми - снtженъ - споредъ 
доцента Д, Ярановъ.) Отъ тtхъ най-nро
стр11нни еж подалпийскиятъ и планинскияrъ, 

които обхв0щатъ 31% и 260/0 отъ 11ростр:ш
ството на Рила. 

За хоризонталната nодtлб:t 
ю1 планин11та се цитувятъ Uвиичъ и Жеко 
Радевъ, които дtлятъ план инатя на 4 дtля: 
Северозападенъ, Uентр?ленъ, !Сгозападенъ 
и Мусалснски. Делирадевъ nредлаг11 вмtсто 
.дt;1ъ" д:t се vпотръбява „часть" за отдtл
нитt голъми кжсове отъ пл11нината, а „дtлъ" 

да остяне за nо-малкитt й кжсове. Тоr11ва 
ще им11ме: Източна Рила, Срtдна или Uен
тр11лна Рила, Совсрозападна и Югозападна 
Рила. 

Въ I часть на II томъ е описанл само 
Източн11 Рила, която заема 811 кв. 
КЛ\1. = 30.270/0 отъ цtлата планин11, и дt
ловетt й: Ибърски, Мусли-ч11лски, Мариш
ки, Мус11лснски и Налбантски. Въ всtки 
дtлъ еж отбелязани и опис•ни р11зличнитt 
върхове. Изложението пъкъ е илюстриrано 

съ 14 фотоrряфически изгледи и 1 рисунка. 
Като сърадваме Делирадева за не • овята 

неуморность да обхожда и описва нашитt 
планини, пожелаваме му здр:~ве и бодрость 
не само по-скоро да довърни .Рила", но 
и да ни опиmе неговата родна Срtдна гора 
и пропжтув11н11та отъ него .Отъ Комъ до 
Емине" цtла Стара планина. 

Сава Поповъ 

.водАЧЪ въ БЪЛГАРИЯ" 

Въ сбирката .водачи" за туТ1исти, ре
дактирана отъ д-ръ Б. Л:эжновски и изда
в11на отъ Клуба на чехословашкитt туристи, 
nрезъ настоя111ото лtто излtзе .Водачъ въ 
България" на чехски езикъ. 

И се рядваме ня това издание, и мжчно 

ни става. Радваме се, защото за България 
се издава единъ реномиранъ водачъ, кой
то действително може д:~ служи на чуж

денцитt, макаръ и само на чехитt. Става 
ни мжчно, защото . . . и тукъ чужденцитt 
ни изпревариха. Така е : ние съчиняваме, 
създаваме разни туристически канцеларии 

при различни министерства, назначаваме 
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тамъ роднини, които нtматъ понятие отъ 
туризъмъ, издавятъ водачи, пълни съ грtшки, 
неопитность, хабятъ срtдства, които биха 
мо, ли да постявятъ на наше раз11оложение, 

зя да излtзе нtщо свtстно и все пакъ нt
мяме нищо, което можемъ да предложимъ 

на чуждtнцитt спокойно и увtрено. За ча
стнитъ изпяния, които искатъ да печелятъ 

за смtткя на чуждия трафикъ въ България, 
да не говоримъ. И изведняжъ отъ нtкжде 
пристигне нtкой чужденсцъ, завърти се 

нtколко месеца въ Бълr:~рия и после ни 
и~нен:~дя съ нtкой обра щово издаденъ во
дачъ. До кога такя ? 

Чехскиятъ „Водачъ " е отъ универсал
нитt типове Бедекеръ, въ които стсгнято 
и все 1,акъ изчерпателно се давrтъ всички 

сведения за чужденсцъ, който иск:~ да по

сети и опознае една страна. Избrояватъ се 
всички гµ:~дове, пжтища, n:~ни, курорти, пла
нини и всичко, което може да :с~адоволи 

елинъ принципенъ интересъ. Ясенъ и пре
rледенъ печатъ прави служенето съ водача 

лесно и приятно. 

Ut~иятъ ,Водачъ" е раздtленъ на три 
части : 

Първа часть. (Обща) Даватъ се сведе
ния за земята, населението, религия, исто

рия, лържавна орrаниз:щия, династия, ад

министрация, повърхность, минерални бо
гатства, културни институти, преrледъ на 

новатя бългагска литt:ратура (нРписанъ отъ 
Г. Uаневъ), мvзика, те:~търъ, изкуство, ма
настири, кvлтурни организации, чехи въ 

България. В1ориятъ подотдtлъ е поснетенъ 
на практически познания за съобщения, ва
лути. банки, хотели, ресторанти, пощи, ми

нер:~лни бани, споръ. За туrистиkата еж 
отдtлени две страници, въ които се д0ватъ 

сведения за двата туристически съюза, както 

и списъкъ на хижитt по планини и на до

моветt по градоRе. Следв~тъ езикови осо
бености и сравнителна фонетична таблица, 
както и нtкои неизбtжно употрtбими изрази. 

Истинскиятъ водачъ е въ втората часть, 
която е раздtлена на маршрути : по Дунава 
(Видинъ-Русе), Русе- Варна, Черноморие 
(Вярна-Бургасъ), Варна - София, Дагоманъ 
- София, София и околията, София - Кар
лово-Каза1-1лъкъ-Сливенъ - Бургасъ, Бур
гасъ - Стара-З~гора - Пловдивь, София -
Пловдивъ и отдtлно Югозападна България: 
Рила, манастира и Пиринъ. 

Третиятъ отд1шъ с посветенъ на сто
панска България съ всички необходими 
сведения. 

Илюстр1щии .водачътъ • има малко - тt 
се намиратъ по рекламнитt страници, но 
еж добре отпечатани на хромова хартия. 

По-ценното въ водача еж с11ециалнитt карти 
на Варна, София и цtла България, които 
еж достатъчни за общитt нужди на единъ 
туристъ. 



Зз изюшието моrатъ да се кажатъ само 
хуб1ви нtщ1. Ра.1бира се, хубава е и це
ната: 55 чсхски крони или къмъ 200 н1ши 
лев1. Но снмо така моrатъ да се правятъ 
годни ицяния, а не съ малко пари да и.:

каме да се постиrнатъ чудесии, както cllje 
навикнали у насъ. 

Не трtбва да се чудимъ, че чужденцитt 
сами почнаха да си ицаватъ • Водачи за 
България", щомъ като толкова дъ.1rо време 
ние не мож1хме да имъ поднесемъ такива. 

И въ следв1щитt ГОlини мо,ке би и дру
rитt народи ще ни сервирятъ водачи, въ 
които може nи ще има rрtшки, ще има 
криво предадена българска история (спо
редъ тtхнитt интереси), лоши снимки и пр. 
Но кой ни е кривъ ? 

Ст. П. 

ХИДРОБИОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ 

Хидро<1иолоrията (науката за живота въ 
во:щтt) е едно оrъ най-младитt разкло
нения на rолtмия клонъ отъ природнитt 
науки - био.10rията. М1лцина еж у насъ 
представители на хидробиолоrияrа, още по
м1лко еж пъкъ тtзи на п.~~нинската хидро
биолоrия. 

За rолtмо съжаление, красотатн, пое
зията на нашитt високи планини - езерата, 
морскитt очи на тtзи планини, еж почти 
ненознати. (Ние и досега не зн1емъ точния 
брой на езерата въ Пиринъ или малцина 
зи знаятъ). Това е .единъ съвсем-... нс,юз
натъ кжтъ отъ нашата природа•. И толкова 
по-ценни се явявэrъ за насъ проучванията 

върху тtзи езера. 

Въ новия годишникъ на Софийския уни• 
верситетъ, физика-математически факултетъ, 
томъ XXXIV, книга 3, естествена история, 
1937-1938 r .. е напечатана работата н:1 аси
стента по зоология Александъръ Вълкановъ: 
• Х и д р о би о л о r и ч н и п р о у ч в а н и я 
върху нtкои рилски езера• (стр. 
101-145). 

Нашитt високопланински езера еж били 
рtдко предметъ на прО) чване отъ какъвто 
и да е характеръ, Доколкото ни е известно, 
такива проучвания еж правени отъ родона

чалника на хидробиuлогичнитt проучвания 
у насъ проф. д-ръ Г. Шишковъ (споменава 
само нtкои езерни форми за Рила), проф. 
И. Цвиичъ (1898 r.) - Рила, П. Янковичъ 
(1902 r .) - Глациални прагови на Пирину, 
Copepoden aus, професорътъ по ботаника 
д-ръ Ст. Петковъ - I3одорасловата флора на 
Пиринъ планина (1926 г.), Петъръ Пауновъ 
- асистентъ по физика въ университета -
е измtрвалъ Седемтt езера (Еди гьолъ) въ 
Рила, проф. Б. Стефановъ е измtрвалъ по
върхностыа на Попова езеро (Папазъ rьолъ) 
въ Гlиринъ, д-ръ Хербертъ Луизъ е измtр
валъ езерата въ Пиринъ презъ 1926, 1927, 
1938 год., професоритt Николай Стояновъ 
и Борисъ Стефановъ, въ обемистия си трудъ 

.Флора на България", споменаватъ мимо
ходом"" за ви.:шата флора н1 е<1срата, г-жа 
Сента Кипке, отъ Зоологическия институтъ 
в-... Инсбрукъ и нейнинтъ съ11руrъ, геогра
фътъ Р. Лентелтъ (1935 1·.) 

Географски измtрвзния на рилскитi; и 
пирински езера еж направени и отъ Военно
картографския ннститутъ, обаче непублику
вани още. Стариятъ nланинарь Георги Ст. 
Георrиевъ на1юследъкъ се занимава между 
другото и съ географията на нtкои пирин
ски ез~ра. 

Обаче строго биологични проучвания 
върху нншитt високопланински езера по
дема за пръвъ nжть А. Вълкановъ. Отъ 
1930 r. той noceщ'!Ra езерата на PиJia и 
I Iиринъ Часть оrъ резул ra ~-и тt на тия си 
проучв1ния е пуб.шкув1лъ въ „Трудове на 
българското природоизпитателно дружество 
въ 1932 г. ' - ,,Бе,1ежки върху живота на 
нашенскитt високопланински езера". 

Почти всички на111и естественици при 
изуч~внне на планинитt ни с трtбвало да 
се з3нимавэтъ и съ географията на тtзи 

планини. По неволя е трtбва,10 да ставатъ 
географи. Сжщоrо не е шбtrналъ и А. Въл
кановъ. Трtбв1ло е първо да изучи хидро
графията и морфомеrрията н1 е.<ерата. Него
вата тtсно-специ:мна зад,ча с проучване 
живота, биолоrflята на езерата. Но безъ 
предв1рителни хидрографски и морфоме

трични данни той не може да стори това. 

И е трtбв1JI0 да уrютрtби толкова много 
ценно и скжпо вре.11е за изучаване хидро 

rрафията и морфометрияrа на тtзи езера 

Той с проучилъ следнитt групи езера : 
I. Езера отъ бзсейна на р. Крива рtка: 

1. Рибни езера - 4 на брой ; 2. Смръдливи 
-6, з11едно съ Чернин гьолъ; 3. Бачийски 
гьолове - 4. 

II Езера отъ басейна на р. Илийна : 1) 
Езеро на р. И,шйн~ (Бжбрека) . 

Ш. Езера отъ бас~йна на р. Бi;ли Ис
къръ: 1. Н11лбантски езера - 4. 

IV. Езера отъ басейна на р . Места: 1. 
Граничарски езера - 4; 2. Якорудски - 7; 
3. Бtлишки езера - 3. 

Всичко 34 езера. 
Въ работата си той е засегналъ хидро

ложската характеристика на езерата (ха
рактерътъ на околния теренъ. иа бptra и 
на дъното: размtри, площь и дъ.1бочина 
на е,jерата, воденъ режимъ, топлиненъ ре

жимъ), флората (и то само тази въ връзка 
съ обраств11не на дъното и брtга на езе
рата), фауната, продуктивностыа на езерата 
въ връзка съ тtхното зарибване. Прило
жени еж планове, скици и снимки на езерата. 

Тежестыа на студията пада върху фау
ната на езерата. Даденъ е дълъгъ списъкъ 
на намtренитt организми. За пръвъ пжть 
въ нашата научна литература се хвърля та

кава обилна свtтлина върху живота на ви
сокопланинскитt ни езера. 
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Ще се спра само на нtкои данни и въ
проси, които интересуватъ насъ туриститt. 

Отъ измtрванията, които е наnравилъ 
А. В. се установява, че Горното Рибно 
езеро е дълrо 800 м., широко 260 метра, 
дълбоко 6 м.; на 2.235 м. н. м. в. Смръдли
вото езеро е дълго 790 м., широко 360 м., 
дълбоко 21.5 м., на 2.300 м н. в. Съ това 
тtзи две езера се явяватъ едни отъ най
дълrитt високопланински български езера. 

Доста дълбоко се оказва и Черниятъ 
rьолъ - 15.5 м., дълго 210 метра, широко 
100- 130 метра. 

Размtритt на друrитt езера еж след
нитt: Долно Рибно има дължина 315 метра, 
широчина 210 м, дълбочина 8½ м, н. м. в. 
2210 метра; езерце на лtво отъ оттока на 
Го1шото Рибно - диаметъръ 40 метра ; дъл
бочина 1.2 м , н. м. в. 2250 м. ; езерце на 
дtсно отъ ! 'орното Рибно - дължина 30 м. 
н. м. в. 2350 м.; езеро до и на дtсно отъ 
оттока на Смръдливото езеро - дължина 
120 м., широчина 30 м , дълбочина 1.6 м.; 
н. м. в. 2300 м.; Бачийско езеро № 1 -
дължина 240 м , широчина 108 м . , дълбо
чина 4 м., н м. в. 2395 м.; Бачийско № 2-
диаметъръ 60 м., дълбочина 2 м.; н. м. в. 
2335 м; езеро на р. Илийна - дължина 110 
м., широчина 80 м., дълбочина 1-1 8 м., н. 
м. в. 2490 м.; Якорудско рибно езеро-дъл
жина 300 м., широчина 124 м., дълбочина 
4 м., н. м. в. 2195 м.; Якорудско № 6 -
дължина 315 м., дълбочина 16 5 м., н. м. в. 
2295 м ; Бtлишко № J. - дължина 85 метра, 
дълбочина 3 м., н. в. 2265 м и др. Даннитt 
за н. м. в. еж взети отъ Военно-картогра
фическия институтъ. 

Приложени еж великолепни планове и 
скици отъ Горно и Долно рибни езера, 
Смръдливо, Черния rьолъ, Бачийско № 1, 
Якорудско № 5, Якорудско № 6, Якорудско 
рибно и Бtлишко езера. 

Тtзи планове и скици еж отнели много 
време и 1рудъ на Вълкановъ, но пъкъ еж 
единъ боrатъ приносъ въ българското пла
нинарство. 

Съ малки изключения, формитt, размt
ритt и дълбочинитt, както на рилскитt, 
така и на nиринскитt езера, еж измtрвани 
досега грубо, неточно, на око. Истински 
данни за .1tхъ нtмаме. Между туриститt 
се носятъ понtкоrа фантастични данни от
носно размtритt и дълбочинитt имъ. А. 
Вълкановъ е nравилъ измt.рванията си съ 
специална сгъваема трансnортабилна лодка, 
купена по nочинъ на инспектора по рибо
лова отъ М. 3. Д. И. Съ тtзи измtрвзния 
се слага точка на въпроса за о••е ртанията, 

размtритt и дълбочинитt на изследванитt 
етъ него езера. 

Авторътъ зачеква интересния въпросъ 
за разграничението между високопланин

скитt езера и блата. Въ частенъ разrоворъ 
sъ него, той приема за планински езера 

воцни басейни съ каменисто 1·дъно, а за 
блата плитки водни басейни съ затлачено, 
тинесто дъно . Би могло д11 се допълни ха
рактеристиката на езерата: п о сто я н ни 

в о д н и ба с е й н и съ каменисто дъно, 
зашото Вълкановъ прhема за езера и тtзи 
малки водни басейни, които пресъхватъ лtте. 

Навсtкжде той споменава Г р а н и ч а р
с к и езера, а не Грънчарски, както е при
ето въ нашата туристическа литература . По
пrиемливо е названието Граничарско езеро 
(Граничарски езера), защото едвали може 
да се свърже това наименовавие съ грънци. 

По-скоро то е въ връзка съ граница. 

Всички планове и скици на езерата А. 
Вълкановъ поставя на разположение на ко
гото и да е, стига да допринесе услуга съ 

това. Не е зле Ц. Н в о на Б. Т. С. 
да се погрижи и прибере тtзи 
п л а н о в е, които А. Вълкановъ отстжпва 
даромъ. Tt биха могли да се nоставятъ на 
видно мtсто въ Рилския манастяръ, нtкоя 
близка хижа или заслонъ до езерата. или 
даже въ централата на Б. Т. С. По такъвъ 
начинъ ще бждатъ на разположение на 
всички туристи. 

Скицитt на Еди rьолъ и Мусаленскитt 
езера въ книгата на r-жа С. Лентелтъ-Кипке 
еж много груби, бtrли, едри. Не може и да 
се сравняватъ съ rорепоменатитt. 

Накрая въ статията си А. Вълкановъ 
се спира върху количествения и качественъ 

анализъ на езерата, а съ това зачеква и 

важния за стопанството въпросъ за за

рибване на езер~та. 

За цельта той е изследвал1, стомашното 
съдържание на много рилски пъстърви, за 

да установи предпочитаната отъ тtхъ храна. 
Въ заключение на това намира, че най
богати съ храна за пъстърва еж Горно и 
Долно рибно езера, Граничарското, Якоруд
ското рибно, Бtлишко № 1, Бачийски № 1 
и 2. Последнитt три не еж зари5ени. Нt
кои другари биха могли да се заловятъ съ 
тtхното зарибване. 

Между щ1уrото авторътъ споменава за 
системни измtрвания на температурата надъ 
Мусаленскитt езера, които измtрвания биха 
дали ценни данни за термиката на високо

планинскитt езера. Препоржчваме на ЦН 
да поеме инициативата и да направи по

стжпки предъ Ц. М. И., щото метеороло
зитt-наблюдатели, покрай друrитt наблю
дения, да измtрватъ и температурата надъ 
Мусаленскитt езера. 

Пълното и всестранно проучване на 
езерата въ Рила и Пиринъ - прелеститt 
на земята ни - изисква упорития мравешки 

трудъ на учени отъ нtколко поколtния. 
За честыа на младата българска наука, пър
витt стжпки въ тази область еж направени 
твърдо и смtло. 

Г. К. Г е о р г и е в ~ 



Царьтъ на българит,ь върху царя на българс«ит,ь върхове 



По стжпкитrь на п1,рвия б1,лгарски турист1, 
Проф. В. Захариевъ,~бившъ п. председатель на Б. Т. С. 

Преди близо двадесетина години, отъ 

малkr~я планински градn поглсдътъ ни 

бt, устрсменъ къмъ западния дtлъ н-1 

рилскитъ чалове, къмъ причудлив;;~тъ ку

н, ни . на Рупитt. Този ю;а;тъ на планината. 

К<,йто така много нн привличаше, бtше 

те гава още необходенъ, непознатъ на ту

риститt. 

Когато, следъ единъ несполучливъ 

(,пит:_ь за излизане до тия мtста, наново 

съ нtколко младежи стъ Ю. Т. С., по от· 

itавна изоставени и обрас.ш съ непрохо

днмъ клекъ пастирски пжтеки, покрай 

приказни: езера, по каменни балвани и 

с1,пеи изпълзtхме по висинитв, нашиятъ 

водачъ Хри:сто ни съобщи, •1е нJвсtкжде 

СJ1едваме стжпкитt на младия ни любимъ 

царь, който пръвъ отъ българскитt ту

ристи е обходилъ този неизследванъ до 

тогава кжтъ на Рила. 

И ето, отъ тогава насамъ ние, бъл

гuрскитt туристи, изкачвайки приоблаu-

111rтt, чалове, обика.ляйки българската зе· 

мя, навсъкжде вървимъ по стжпкитt на 

1--!С"гово Величество Царь Борисъ, почст

ниятъ 11редседатель на нашия съюзъ, най

г,.лъмиятъ български туристъ, ученъ нату

р,мистъ и ентомологъ, вдъхновенъ по

клонникъ и защитникъ на природнитt 

хубости, ~;ай-голtмиятъ познавачъ на на

нс1шата родина. Българскитt туристи с;,;; 

особено щастливи да Го срtщатъ често 

изъ нашнтъ планини J1tтe и зиме . . 
Царь Борисъ още отъ малъкъ е опоз

налъ нашата земя. Той е изкачилъ леген

дарния Пиринъ наскоро следъ кзто блt

нуваната въ нашия туристически химнъ 

п.панина влtзе въ предtлитt на българ· 

ск,,то царство. Още презъ 1914 г . , на 28 
юний, заедно съ Царя-Отецъ и князъ Ки· 

рнлъ, придружавани отъ нtколко есте 

ствеющч, Царь Борисъ е направилъ пър· 

Бl>ТО си изкачване на Елъ-тепе. Две сед· 

мици еж били посветени за обикаляне и 

проучване на Пиринъ, непознатъ до то

гава на нашнтъ туристи. Освенъ Елъ-те

Пl:пския дtлъ, изкачени и изследвани с;,;; 

били тогава Банскиятъ Суходолъ, Газей, 

Мангъръ-тепе, Моминъ дворъ, Папазъ 

1 ·1,одъ и пр. 

Много пжти с.r.едъ това царь Борисъ 

н~ само лtте, но и презъ зимата е спо· 

хождалъ и обикалялъ Пиринъ. Прею, 

IP21 година, на 19 юлий, за,~дно съ нtкол
к,, наши естественици, Негово Величество 

с минал ь при една научна екскурзия по 

есобеlю трудния, избtгванъ и сега за 

преминаване ржбъ на отвесната стена 

м ,.•жду стр ьмната долина на Влахинската 

r,J;кa и циркуса Бански Суходолъ, нари

чанъ „Кончето". 

Три години по-късно, на 3 10Тий 1924 
!'(,дина, царь Борисъ, придружаванъ отъ 

гrрманския ботаникъ д-ръ Мандфелдъ, 

отъ ботаническата градина въ Берлинъ, е 

предпри~лъ ново нtколкодневно изслед

ване растителностьта на варовития те

Рt'НЪ между Банско и Разлоп-. Царь Бо

рисъ отлично познава южнитъ склонове 

на планината, а още презъ войната е за

псчналъ проучванията си на Кресненското 

дефиле. 

Родопитt Негово Величество е обхо-

1,. 1-:лъ още въ първитъ години на царува

нето си. Единъ особено труденъ тогава 

11реходъ е направилъ презъ в. Манчу, 

Ибъръ и Равни чалъ до в. Белмекепъ, за 

да търси на този връхъ Алпийската роза. 

На 6 септемврий 1919 год. царь Борисъ, 

придружаванъ отъ наши ботаници, е билъ 

щ?.стливъ пръвъ да намъри на върха 

Т't рсеното рtдко цвъте, намърено дваде

сетина години по-рано пакъ тамъ, следъ 

коио нашитt ботаници еж забравили м<h

ст(,нахождението му. 

Въ Рила Негово Величестно Царьтъ 

е у домз си. Не е случайно, че пон·вкоrа 

тс,й шr;тув1 въ чужбина подъ името графъ 

1'ю1сr<и. Още презъ 1919 година, презъ зи
м - ,та, по силно заледенъ теренъ , цзрь Бо

р11съ е изкачилъ в. Мусала, неизкачванъ 

;;.с тогава презъ зимата. 

Често при дълбокъ снtгъ, съ „напжтила" 

и,ш ски, Негово Величество съ сдинъ или 

,1,вама спжтници изкачва първенеца на 

ЬаJiКанит·!; 11 то по билото отъ Мар1суджи

к,; презъ в. Алеко, по който теренъ вина· 

ги има опасни заледявания. Не еж малко 

сJ1учаитt., когато придружаващитt Го не 

с;,; били въ състояние да го следватъ до 

нърха. 

На 20 авrустъ 1919 r., при лошо време, 
царь Борисъ е обходилъ особено труд· 



ния терснъ между в. Попова шапка и в. 

М.:~льов1ща, съ едно мжчно слизане псi 
прtспитъ севера-западно отъ върха. 

Още като юноша Негово Величество е: 
стжпилъ на темето на Фердинандов1~· 

връхъ (Юмрукъ чалъ). Презъ последни„ 

т1, години туриститъ често съ учудван~ 

еж следъли неговитъ изкачвания до вър-· 

хн съ 6-колеенъ автомобилъ. За да из

пита годностьта на този типъ военни ко-, 

ли, Негово Ве,шчество все по този начинъ 

е правилъ изкачвания на в. Мургашъ, Ба

б,1, Попова шапка, къмъ р. Джерманъ при 
Еди-гьолъ и пр. 

Мургашъ е билъ единъ отъ най-лю~ 
бимитъ излети на царь Борисъ въ близ
ю:та ок::мность на София, до злокобния 

день, когато на Арабаконашкия проходъ 

родоотстri\пници се опитаха да посегнатъ 

ш:1 живота Му. 

Почти всъко лъто Негово Величество 
обикаля легендарната, все още непозната 
на повечето отъ туриститъ Странджа 

ш1анина. Излетитъ си Той започва по мо

ре съ моторница отъ Евксиноградъ, на

влиза съ гребна лодка срещу течението 

на Царската ръка, Развая или на Велика 
и по-нататъкъ продължава пешкомъ. 

Uарь Борисъ истински обича морето и 
отлично познава цtлия нашъ Черномор

ски бръгъ отъ носъ Калиакра до така на
ричания Дяволски заливъ. Обходилъ ( 
с;;,.що ц·влия Дели-Орманъ, проявявайки 

непрестанни грижи за водоснабд.,шането 

и запазване горитt изъ този край. 
Всъки излетъ на първия български ту

ристъ е свързанъ и съ научни интереси 

Всеизвестна е ,JJюбовьта на царь Бориса 
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къмъ старинитt и неговитt просвtтени 

~·рнжи за тtхното запазване. Особено го· 

:~tмъ интересъ Негово Величество е про· 

ягявалъ къмъ проучванията на нtкои мо

п1ли изъ Дели-Орманъ, на Мадара, Пре· 

славъ, Патлейна, Никюпъ и създаването 

з,1щитени национа.~ши паркове по тtзи 

мъста. Благодарение на неговитt грижи 

с~ запази отъ разрушение Дикили ташъ. 

Царь Борисъ особено почита и цени 

нашитt старинни манастири. Пропитъ отъ 

д1,лбок~ религиозно чувство, Той често се 

чс·ркува, наредъ съ други поклонници, би

ло въ Рилския, Бачковския или Троян

ския манастири. Едничъкъ Той прояви 

грижи за запазването на почти унищоже~ 

ния вече, едничъкъ запазенъ у насъ об· 

разъ на царь Иванъ Александъръ въ 

,,с стницата на Бачковския манастиръ. 

Презъ това лtто, пакъ по неговъ починъ 

и срtдства, започна закрепяването на па· 

рак.шса „Покровъ Пресветая Богороди

ца" при постницата „Св. Лука" въ Рил

ския манастиръ, сжщо и възстановяване

то на нейнитt ценни стенописи отъ 1811 
год., дtло на създателя на Разложската 

живописна школа - банскалията Тома 

Вишановъ. 

Въ редъ случаи, подобно на старитt 

б1,J1rарски царе, царь Борисъ отива на 

Рилския манастиръ, за да се поклони на 

чудотворнитt мощи на свети Ивана 

Р1,лски, призовавайки Божията милость 

надъ бъ.1гарския народъ, комуто е посве

ти,Р.ъ ЗJ1зтнитt години на своята младость 

и живоrз си. 

Още много, твърде много има да се 

1,·,же за първин. бългаоск11 туристъ. Из
-, 



~;сетно е съ какъвъ интересъ тоI1 е слс

;щлъ за всички инициативи, изходящи изъ 

туристическитъ сръди. Особено ценни за 

туристическото строителство на хижи и 

метеорологически наблюдателници ::;у; би

;~и неговитъ ценни нап;у;тствия, които, за 

съ}каленнс, ние не винаги сме успъвали 

да следваме. 

Негово Величество Царь Борисъ е 

бИJ1ъ винаги живъ примъръ на истинско 

другарство въ планината. Много C?i'i слу

'-н1итъ, когато той се е притичвалъ :1а по

мрщь лъте и зиме при нещастия въ пла

нината. Ntнозина дължатъ живота си да

же на неговит·в ръдки за нашето време 

грижи къмъ ближния. 

Преди години когато стихийни пламъ• 

ц11 заплашваха да унищожатъ горитъ 

сколо Сарi'i'i-гьолъ nъ Рила, Негово Вели• 

чества работи неуморно наредъ съ дру• 

гитъ за потушаването на пожара 

При излети царь Борисъ, скромнсj 

екипиранъ, винаги самъ си носи раницата 

с r, нъколко сандвичи, малко сирене, пло• 
дове и манерка съ вода. Той никога н~ 

• носи спиртни питиета. И въ това отноше•. 

ние тръбва да се поучимъ отъ него. 

Две снимки, поставени на почетно мъ· 

сто въ хижа Мусала, показватъ Негово 

Величество като алпинистъ, въ планинар· 

ски екипъ, снетъ на 20 августъ 1933 година 
на един ь отъ италианскитъ трихилядницц 

-~ на връхъ Клапиеръ (3045 м.). 

При всъки излетъ царь Борисъ е об

разецъ на бодрость и издържливость. 

I=-:tегсвит"i,- И:SJ! C' _, инаги CiYi СПОJIУЧЛИВИ, 

s"•щото той води напредъ и другитъ го 

с,1едватъ. Макаръ да не обича отъпкани

тъ и познати п;у;теки, Той веднага се 

ориентира въ желаната посока, като на

мира и посочва най-удобно мъсто за пре

минаване и при най-труднитъ терени. 

Първиятъ български туристъ е и пър

вип български ски')ръ. Когато скитъ 

(•Ще не бъха познати у насъ, Негово Ве

,,ичество, още като престолонаследникъ, 

ОТЛИЧНО си е служилъ съ Т'БХЪ ПО засн'i,

ЖСНИ'Г'В терени около Сарж-гьо.~ъ и Ов

нарско. Като изходна точка най-вече за 

знмнит·в си излети царь Борисъ си по

строи скромна туристическа хижа при 

Харамийскитъ кладенци на 2050 м., надъ 

скалитъ на Маркуджика. Отъ тази хижа 

оGикноьено Той прави лъте и зиме и из

лс-титt, си до в. Мусала. 

Високо ценейки планинарскитъ каче

с·, ва на царь Борисъ, ние, туристит'i,, ОЩ(;: 

nрезъ 1929 г . на събора въ Ловечъ, ре

шихме да nомолимъ Негово Величество 

да благоволи и приеме почетнf)ТО предсе

дателство на Българския ТУ/'IИСтически 

С1,ЮЗЪ. 

Сега, по случай двадесетгодишнината 

отъ Неговото царуване, нека си дадемъ 

обетъ 11 по-нататъкъ, както досега, да 

Еървимъ по неговитъ стжпки, които ни 

Iюдятъ къмъ висинитъ, къмъ всесrр::ш

но обхождане и проучване нашага роди

на, къмъ вдъхновено духовно и мате

риално туристическо творчество. 
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Синьото опиян,ение 
П. Боевъ 

За мене планината винаги е била едно 

първично влъчение, една страсть, единъ 

копнежъ. Неясниятъ и мистиченъ зовъ на 

синитъ вериги буди нъкакво странно чув

ство и неусътно разгаря жаждата за 

1юлность, просторъ и свобода. 

Кой не познава моп1,щия зовъ на си

ньото опиянение? Съ нъкаква незнайна 

сила мами синята безбръжность на пла· 

~-;ината, съ странния си чарь тя обещава 

нt.що незнайно и неизпитано. 

И азъ тръгвамъ къмъ нея по стръмни

тt. пжтеки, прекосващи поляни съ планин

ски цвътя, извисяващи се надъ пропасти· 

тt. и губещи се въ облацитt.. 

Азъ тръгвамъ къмъ нея, защото вt.р

вамъ и я обичамъ. Обичамъ я и при пла

хото пробуждане на утрото, което залива 

снагата й съ лжчи, обичамъ я и когатu 

трепери въ гръмовната пt.сень на буря· 

та, блt.нувамъ за нея и когато чезне въ 

моJштвеното мълчание на звезднитt. 

нощи. 

Планината! Скжпъ образъ и видение, 

което очарова и гали като най-свидна 

мечта, трепти въ пt.снитt. и въ душитt. 

ни и въ нея се сливатъ всички устреми 

на нашата воля, всрt.дъ нея се утолява 

жаждата за опиянение и непобедимото 

желание за въчна младость и красота. 

Израсълъ въ подножието на Рила 

-,,светинята на всебълrарскитt. копнежи" , 

азъ всt.коrа съмъ се стремt.лъ къмъ нея 

и тоя стремежъ за мене е означавалъ 

освобождение отъ дt.лничната условность 

на живота и възвръщане къмъ самия 

мене. Съ ласката на първомайка ме зове 

тя, за да ми разкрие красотитt. на своя 

вълшебенъ свt.тъ и да ме приобщи къмъ 

него. 

И въ днитt., ко~:ато съмъ всрt.дъ нея, 

тя престава да бжде мъсто за отдихъ и 

отмора, а се превръща въ една одухо

творена сжщность, която зове къмъ оно· 

ua мистично прераждане, което се из· 

вършва всрt.дъ нейнитъ недра. 

Тогава възмоrнатитt. въ небето вър

хове, стройнитt. борове и ели и r;юштt 

езера преставатъ да 6;,;;дат ь ( ама еана 
красива гледка, една зрителна представа. 
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Защото за идващия съ любовь всрt.дъ 

планината представата събужда едно чув

ство, единъ притокъ на вжтрешни сили и 

една емоциална жажда, която иска да 

бжде задоволена. 

И ето, нейното насищане започва чр,~зъ 

превъплътяването на външнит·в образи и 

сливането имъ съ нашия вжтрешенъ 

свt.тъ, по п1t;тя на едно естетично съзер

цание. 

Нt.жнитt., едва доловими очертания hЗ 

далечината постепенно се преливатъ съ 

пъстрата гама отъ баrритt. на пред1111я 

лланъ и очитt. поrлъщатъ всичкото това 

великолепие на форми и цвt.тове, за да 

подхранятъ свежестьта на чувството въ 

самитв насъ. 

Тоrавн настжпва оня моментъ на ми· 

етично таинство на виденото съ преживъ

ното, отъ сливането на които се ражда 

опиянението. Тогава душата, чрезъ по· 

срt.дничеството на погледа, потъва въ си

ньото спокойствие на планината, сърдце

то бие съ странния ритъмъ на оная скри· 

та сила, която пробужда природата, влива 

жизнени сокове въ дърветата, вдъхва 

аромата въ цвътята и отъ нейния дъхъ 

се раждатъ облацитъ, зарt.яни въ небето. 
Азъ се сливамъ съ безпредълнитt. про

стори, всрt.дъ които душата се кжпе 

всрt.дъ J1жчи отъ свt.тлина, сливамъ се съ 

тишината на вt.ковни гори, унесени въ 

безмълвието на своитt. тайни. И въ мо· 

литвения унесъ на това таинство дости

гамъ до вратитt. на моето собствено сж· 

щество, доближавамъ се до самитъ пър

воизточници на живота. Нали прозрение

то въ свt.та на тайнитt. се извършва въ 

мълчание - ,,светото мълчание", за кое

то говори Метерлинкъ. 

Въ-рховетt. грt.ятъ въ сребристо-бъло

то сияние на cн-tra, челата имъ ~ увt.н

чани съ прt.спи - се извисяватъ въ дев· 

ственит-в лазури на небето. Мъгли и обла

ци опасватъ мраморнитt. имъ плещи, 

пъплятъ нагоре и като свt.тълъ нимбъ се 

извисяватъ и се люлt.ятъ опиянени въ 

простора. Далечината, въ която чезнатъ, 

зове необуздано като трепетно ликуваща 

~'iИCЪJlb. 
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Да, планината зове съ властната ласка облачнитt. вис6ти. Тръпка НА рАдос1ъ 
на синьото опиянение. 

Азъ тръгвамъ къмъ нея вср·вдъ лива· 

ди отъ пъстроцвt.тни цвt.тя, моитt. стжп

ки будятъ заспали треви и сънни гори, 

проправятъ си пжть всрt.дъ царството на 

клека и стигамъ въ подножието на вър

ховетt.. 

Азъ спирамъ край брt.га на едно пла

нинско езеро - една огромна сапфирена 

сълза, пролt.на отъ небето. Заграждатъ 

го стръмни скали, по които цъвтятъ ане

мони, тихитt. му води отвреме навреме 

потръпватъ отъ леденитt. цълувки на 

прt.спитв ИJJИ отъ леката ласка на вечер· 

ния вt.трецъ. 

Погледътъ ми потъва въ изумрудено

:1еленитt. му глжбини, изъ които бавно 

изплава луната като разтопенъ опалъ. 

Езернит·в лилии вплитатъ l'!Ъжно-бt.литt. 

си цвt.тове въ вt.нцитв отъ далечни съ

звездия, отразени въ тихитt. води. 

Поемамъ къмъ върха. З11ездитt. гас

натъ една по една. Хоризонтътъ на из

токъ бледнt.е. Бледо-розови пухови обла

чtта въ огнено-свt.тла позлата предвеща

натъ идването на новия день. Хоризон· 

1ътъ шшмти въ отблt.съка на грамадни 

огньове, слънцето се подава огнено чер

вено и разстила своята пурпурна дреха 

uърху ш1ещитt. на плашшскитt. великани. 

Отъ нейното леко докосване върховетв 

приш1амватъ, свt.тлината бавно се спуска 

надолу и залива зеленото царство на го· 

rитt., за да ги призове и тt.хъ къмъ праз

дника на слънчевия день. 

Азъ го приветствувамъ горе, въ при· 

пробt.гва, музика звучи въ приливитt. на 

кръвьта ми, чувствувамъ всичко сродно 

и близко: слънцето и безкрая, облацитt. 

и скалитв, както и малкитt. цвt.тя по 

тt.хъ. Долу плаиинскитt. езера блестятъ 

като елмази, които недивима ржка е из 

везала върху сиво-гължбовия фонъ на 

сю~литъ. Душата ми - сама превърна· 

,ш се въ поrJ1едъ -~ расте, обгръща цълия 
планински свътъ, слива се съ него, пре

r,ръща се въ пълнозвучна п·всень. 

Започва тържеството на синьото опия

нение! 

Синитt, кристални езера, горитt., по

тъмн-вли въ призрачната утринна мъгла, 

с.калитt. и облацитi:;, снt.rътъ по върха· 

nетт, и слънцето въ простора се превръ· 

щатъ въ одухотворени сжщности, въ кои

то в·врвамъ и които обичамъ. 

Неволно азъ вдигамъ за поздравъ ржка, 

душата ми разперва невидими криле над·ь 

безпредtлнитt, простори, потъва въ лж

чистия трепетъ на слънчевия день и чез

не въ вълшебството на синьото опия

нение! 

Дали това опиянение не е избликъ на 

нъкакъвъ инстинктъ, проспалъ презъ вt-

1,оветв, за да се пробуди въ жарьта на 

моята млада кръвь? 

ДаJJИ моето ехо не е атавистиченъ от· 

звукъ на дивия и суровъ победенъ викъ 

на моитt. далечни прадtди? 

Или това ехо, възторжено и мощно, е 

·rържествуващата пt.сень на една нова ре· 

JIИГИЯ - ПJJанин арството - синьото опия

нсниf i 
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Бал1'анътъ 84Ъ нашата поезия 
Отъ С. Димитровъ 

Въ нашата поезия има образи отъ 

национ :менъ характеръ, но едвали ще се 

намtри другъ по-поетиченъ, по-близъкъ 

на родната земи, по-сю,шъ на народната 

душа и по-величественъ отъ образа на 

Балкана, на Стара-планина, както е нари

чанъ отъ народа въ старо време. 

Кога възникна исторически този об

разъ? 

Попвата му тръбва да търсимъ въ вре

;11ето, когато се пробужда и засилва бъл

гарското национално самосъзнание въ 

първитъ устреми и борби за свобода. Ако 

още отъ XVI-я въкъ можемъ да търсимъ 

пробл·hсъцитt на това самосъзнание отъ 

хайдушкитъ движения, тръбва да предпо

JJаrаме, че той води началото си още отъ 

· тогава; сетне постепенно се наслага въ 

течение на два-три въка, докато презъ 

петдесеттъ години на миналия въкъ, 

следъ кримската война, когато надеждитъ 

на народъ и интелигенция за освобожде

ние отъ чуждата сила оставатъ измамени, 

когато националната съвtсть се разярява 

стихийно, Балканътъ оживtва въ сърдце

то не само на хайдути, а и на цtлъ на

родъ и сбразътъ му се налага и въ лич

ната ни поезия. По такъвъ начинъ обра

:.ътъ се свързва нераздtлно съ револю

ционния моментъ на българскитt нацио

нални борби, издига се заедно съ освобо

дителния идеалъ на времето, като създа

ние на бунта, на младостьта, на х;v;шо

ветt, на юнацитt-хайду·щ, на ония неми

ли-недраги, които чувствуватъ Балкана 

като възвишенъ символъ на стремежъ за 

човtчность и во.JJенъ животъ. 

Ако въ народната пtсень образътъ на 

Балкана се вестява сравнително рано, въ 

,1ичната поезия той изпъква едва, когато 

се заражда революционната лирика. Още 

въ 1849 г. Добри Чинтуловъ въ „Изпрово· 

дякъ на едноrо българинъ изъ Одеса", 

загатва за Балкана: 

Хвърчи, хвърчи, о, друже, съ радость 

хвърчи къмъ роднитt страни, 

развесели ти своята младость, 

подъ милитt намъ планини. 
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Тукъ см;v;тно проличава копнежътъ за 

Балкана въ чужбина. По-късно Чинту

JiОВЪ зactra образа на Балкана, но го об

гръща съ вихъра на революционнип па

·, осъ. Разпламналата национална съвtст~, 
бt:зкористното родолюбие, чувството на 

родна зеия, заедно съ омразата къмъ роб

ската учзсть, налагатъ висшата потрtб

~-:ость на духа да се възлtзе на Балкана. 

Идеалътъ за народната свобода ще обеди

ни всички българи, ще ги СJ1ъе на Балкана 

н отъ тамъ ще възгласятъ свещената 

борба; неговитt гори ще гръмнатъ отъ 

юнашки подвизи и ще разсtятъ по всичкv

български покрайнини идеала на револю

ция за освобождение, за смърть или сво

бода. 

Това, което не е набелязано, неизясне

но добре отъ Чинтулова, има пъленъ из

бликъ у Г. С. Раковски. Макаръ и да не е 

лоетъ, Раковски успtва да изрази силно 

интимното си чувство за Балкана. Той го 

чувствува като цtлость: М,JJадъ, · гордъ и 

Реселъ, крелъкъ и воленъ като хайдутинъ; 

схваща го като жива поетическа реал

ность и, макаръ отдалеченъ отъ него, 

приближава го до себе си, издига го до 

нtкаква многозначима тайнственость въ 

времето и се домогва до него като коп

нежъ да броди изъ него съ хайдушка 

дружина. 

Раковски възправя Балкана въ истори· 

ческия ходъ на времето, долавя го, за

трогналъ патриотичната струна на душата 

си, на историческата романтика, слага го 

въ отношLние къмъ миналото, сегашното и 

б;v;дещето, и все повече го доближава до 

пасъ, за да разкрие неговата културно-ис

торическа роль и да го представи ката 

стожеръ на българския животъ и като 

жива героична история, която въздига 

св·t.тлия идеалъ за свободата. 

Следъ Раковски и Хитова, Любенъ Ка

равеловъ е третиятъ, който чувствува цt

лостния образъ на Балкана, схваща него

вото значение въ историческия животъ на 

народа. Доста е само да споменемъ, че и 

у Караве.JJова срtщаме хайдушки копнежъ 



. за Балкана, неговата идеализация, отри

цателното му отношение къмъ робската 

участь, сжщитъ взаимни отношения меж

ду хайдутинъ и Балканъ, сжщата въра, 

че звездата на свободата ще изrръе отъ 

балканскитъ върхове. И колкото обра

зътъ на Балкана у Каравеловъ да е без

жизненъ, сухъ, трезвенъ, безъ уяснена 

физиономия, безъ хайдушка поезия, ние 

все пакъ не сме така далечъ по време отъ 

въвеждането му до жива естетическа скж

поценность. Но преди да видимъ негова.

та мощна проява презъ лжчезарната сти

хия на хайдушката душа, тръбва да 

спремъ на свътлината, която се струи отъ 

по-спокойната душа на мирния водитель

просвътитель П. Р. Славейковъ. Той да• 
ва образа на Балкана, като го облъхва 

все съ сжщото· въ основата си патриотич• 

но-интимно настроение. Когато е въ дале

ченъ край, останалъ отчужденъ отъ него; 

поетътъ не само пази своя възторгъ отъ, 

хубавата балканска природа, но разкрив~ 

и духовната си принадлежность къмъ ро· 

дината нъ нераздълния споменъ и страст

ния копнежъ за Балкана, който сякашъ е 

образъ на непостижимата сродность меж· 

ду Балканъ и народъ. 

Идейната и емоционална съдържи• 

мость на образа намира своя поетическd 

отдихъ за пръвъ ш,;ть у Христо Ботйовъ. 

Хайдушкото движение трtбваше да роди 

своя поетъ. Никой преди и следъ него не 

чувствува и не възпроизвежда така интим

но и непосръдно Балкана. За първи пжть 

Балканътъ сякашъ се откжсва отъ своята 

сурова действителность, отдалечава се отъ 

нея, въззема се до една друга действи-

1 елность. Ако Раковски излиза отъ идей

ни предпоставки, Ботевъ изхожда отъ не-

1юсръдното чувство. У него владъе i"!ре

ди всичко емоционалниятъ момеrпъ. Ето 

защо Б 01тевият ь образъ на Балкана затва

~·я въ с•:бе си rлавнитъ идейни елементи 

ва 111инзлото. Едно вдъхновено (ъзнание 

се и.зправя предъ Балкана, чувствува не са-

мо неrовитt багри, линии и форми, но не-

1 овия духъ, възвежда го до п.оетиченъ 

митъ II го разкрива предъ насъ съ възви

шенъ р~волюционенъ патосъ. Никой не е 

живълъ съ такова пламенно вJ1ъчение, съ 

такъвъ вихренъ устремъ, съ трагичната 

красота на хайдушката стихия къмъ Бал-

кана като Ботева. Още въ „На прощава

не" той се разкри, по-късно въ „До мое

то първо либе" . той усили израза на тази 

стихия. Колко е въренъ, като казва, че 

къмъ Балкана тегли сърдцето му, че то 

ще хвръкне: сякашъ чувствуваме физиче

ския трепетъ. Тая стихия го държи по

стояшю напрегнатъ, тревоженъ; ако за 

други тя е моментална екстазия, избухли

ва, изразена съ крt.съка: ,,Хайде на Балка

на!", у Ботева тя е трайна, неизмt.нна, ин

дивидуа.11-~а сжщность. И колкото по-остро 

усъща картината на обща народна робия, 

толкова напреrнатостьта се усилва, тол

кова Балканътъ го влъче по-силно съ маг

нитната си сила. 

Така Ботевъ доближава спомена на 

Балкана и го чувствува . като жива реал

ность. И той го възприема не зрително, а 

слухово. До него достига пъсеньта на 

Балкана, пt.сень ~ буря, която тресе цt.

лата българска земя, въ нея планини и 

равнини се сливатъ. Балканътъ се въз

правя като героично сжщество, което ;~ре

аира миналото, вижда настоящето, про

кс,бва б)Бдещето. Като не е чуждъ и рав

нодушенъ на българската историческа 

сждба, Балканътъ поглъща въ своето ог

\Юмно сърдце страданията на народа. Той 

nъе у Ботева, той все пt.е, за да изпt.е 

мжката си. Това е пt.сень съ кървави дУ· 

ми. Защото долу подъ него се чува глу

хиятъ звънъ на окови и сякашъ вижда 

новия Прометей на неrовитъ скали. Явно 

ЗБучи отрицанието на робската мизерия -
политич ~ска, обществена и духовна. Отъ 

тукъ иде и социалниятъ тонъ на пъсень

та, силата и да сподавя всички лични до

могвания: 

,,Чуй какъ стене гора и шуми, 

чуй какъ ечатъ гори въковни. 

Какъ нареждатъ дума по дума 

приказки за стари времена 

и пt.сни за 1-1ови теглила!" 

Ала въ думитъ и муз~щата на тази пъ

сень звучи не слабость, а мощь. Балка

нътъ не състрадава само, а гърми страстъ

п1 неудържимо омразно своя дивъ ро

потъ. Можемъ съ пълно право да кажемъ, 

че той носи буйния активенъ темпера

мснтъ на Ботева, 1 :е той е неrовиятъ двой

никъ. Поради туй поетътъ много слабо е 

индивидуализиралъ външния обраэъ на 
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f>алкана: не дава природни картини, а ду

шевни. сто защо Баl!канътъ е не както 

у Раковски, а мраченъ, злобенъ и гнъвенъ 

хайдутинъ - бунтовникъ, даденъ все въ 
движение. Балканътъ сподъля активно 

хайдушката самотностъ. 

И дойде друго време, което се докосва 

до пбраза на Балкана, у Вазова. Ала Ва

зовъ мжчно CKli'icвa съ миналото. Затова 

н образъ1ъ на Балкана у него е съ две ли

ца: едното обърнато назадъ, доловило 

идейната революционна епоха, а другото 

напредъ, отразило настроенията на па

триотичното време, трепетъ на една па

триотична душа. 

Когато Вазовъ е всръдъ Балкана, той 

е веселъ, свътълъ, усмихнатъ и го гледа 

,:,тдалечъ, възправенъ като „ве,1икъ испо

линъ", претоваренъ отъ години, който се 

издига надъ българската земя „величе

ствснъ, страшенъ и правъ като стена"; 

който, ззтуленъ съ мъгли и тъмнина, ,,ди

ми като вулканъ" и гледа съ мрачна стро

гость и гордость. Дwвата действителность 

и възвишена чистота на балканската при

рода, която той противопоставя на циви

лизацията, изтръгватъ отъ душата му въз

торзи и възклицания, пръкъ rоворъ за 

гордостьта на поета, влюбенъ въ своята 

sемя. ,,Рай земенъ, прекрасна. е тази бъл

гарска природа славна. О, Балканъ, като 

твойта хубость нъма". Но Вазовъ не спи

ра тукъ. Като се подвежда отъ чувството 

с<а единность между родна земя и Бал

канъ, той постига по-ценно одухотворява

не и внася нови черти въ образа и. Не Хи· 

товъ, н~ и Вазовъ вече, а самиятъ Бал

канъ съ върховетъ си обr.Jiежда родната 

земя, рал,ва се на нейната просторность и 

хубость. Вазовъ свързва Балкана съ ге

роичнитъ борби за свобода, съ освободи

телната стнхия. Родопt1тъ още помнятъ 

победюпъ гърмежи и радостния викъ 

„Свобода!" и Балканътъ пази спомена за 

Крали Марко, за Априлското въстание, 

аа епопеята на Шипка. 1укъ той " ни раз

крива Балкана като стражъ на нацио

Еална гордость и честь, на народни свът

,1шни, кпо паметникъ на българската 

свобода, символъ на българската героич

на слава. 

Пламененъ патриотъ, той издига ге-

роичния подвиrъ като напt'i'iтственъ 

идеа,l!ъ. У П. Ю. Тодорова се долавя 

приоблената нt,жность. Той приобитава 

образа на Балкана до живота на индиви

д~1алната душа, до нейнитъ най-съкровени 

пориви и устреми. Въ „Зидари" и донейде 

въ „Страхилъ, страшенъ хайдутинъ" сръ

щаме познати затвърдени черти на обра

sа: Баllканътъ пакъ е закрилникъ въ ми

налото, сегашното и бждещето на наро

да, пази родъ, въра и дава смълость въ 

борбата съ народния уrнетитель. 

Съ най-голъма глжбина, мощность и 

индивидуалностъ изпъква образътъ на 

Балкана у Пенчо Славейковъ. Балканътъ 

е сложе!-1ъ въ рамкитъ на националната 

кървава епопея, той е въ ср·вдата на една 

родина, 'ia едиаъ пародъ, на една нацио

Еална кървава борба. Пенчо Славейковъ 

i·леда на Балкана като художникъ, въ ат
мосферата на дълбоко съзерцание. Сла
uейковъ не е далъ Балкана само като спо

коенъ с ьзерцатель, но и като участникъ 

въ борбата на времето, който реагира на 

идеитъ и настроенията му. 

· Ето защо Балканътъ не може да бжде 
чуждъ на борбата за свобода, за свобод· 

Еата проява на българския духъ. Той е 

l13Идетель с<а решението за въстанието, 

на въстаническитъ борби, на триумфа 

при Шипка. 

И колкото българската душа да е про

никнала дълбоко въ образа на Балкана, 

тя все още не е разкрила всичкото си бо

гатство. Колкото образътъ и да !-ie из

раства като единъ дълбокъ и широкъ 

символъ, колкото и той да остава твърдо 

прикрепенъ къмъ земята, макаръ и въ 

своята идеалистична атмосфера, все пакъ 

~южемъ да се гордъемъ съ него. Освенъ 

това, той дава хубава надежда. Проблъ

съuитъ у нашитъ млади поети, дълбоки и 

смирени проблъсъци на искрено чувство 

за родната земя, за родината, все повече 

се засилватъ. 

Както и да се отчуждаватъ отъ тая зе

ыя, както и да се углжбяватъ и превръ

щатъ, да се домогватъ до едно мирово 

чувство, тt все не могатъ да скжсатъ съ 

родното, все повече чувствуватъ трепе

та въ душата си за мистичнитъ връзки 

съ родината. 

И спомнятъ ли си за нея, тt виждатъ 

Балкана. 
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На Монбланъ 

„Планинци~; на Монъ-Бланъ 

Теuстъ и снимuи отъ В. Гърличuовъ 

Най-после успtхме .J..З осi'i'iществимъ 

една отдавна замислена м~чта: презъ из

теклото лtто 1-1ашата малка гr,упа се от

прави ,{ъмъ Монъ-Бланъ. 

Първото ни престояване бt въ Посту

мия. Малко италианско градче, намиращо 

се на самата граница междУ Италия и 

Юrослаgия, известно съ прочутата едно

именна пещера. 

След ъ 20 минути ходъ с~игнахме са

ыата пещера и се наредихме предъ касата, 

гдето множество народъ чака реда . си . 
• Елизането тукъ става срещу запJiащане 

на 20 лирои и то само въ опредtJiени ча
сове. 

По обtдъ, вратитъ се отпарятъ и ние 

влизаме въ едно предверие, кi'i'iдето чака 

малко влакче, теглено отъ нафтовъ локо

мотивъ. На всtки две вагончета имаше по 

единъ водачъ, който даваше обяснение за 

всичко. Оказа се, че всички водачи c<'i'i 
словенци, съ които .~есно се разбрахме. 

Минаьаме първо презъ естествения 

:,•остъ, : .:сдъ който се редчтъ: горскиятъ 

,,омъ, слонова глава, голtма танцувална 

0:ала, пригодена за тази цель с-1-. добре из

равненъ подъ и естрада за джазъ. Влакче

то продължава презъ все по-интересни 

мtста. Ето костенурка, после царевица, 

стариненъ градъ, Мойсеевата глава, Бо;1ш 

гробъ, банани, носорогъ, морковъ, единъ 

хубзвъ шзлъ, диамантни кристали, близ

нацитt, яслитt, шунка, корона и накрай 

стигнахме до мtсто, дълбоко около 2 
клм., още 11еизследвано и неуредена. (Ha-
1<ctк<'i'iдe имаше електрическо освtтление 

и надписи, а въ голtмата зала, опредtле

на за почивка, има аперитивъ и будка за 

продажба на картички. Поставена е и по

щенска кутия, К<'i'iдето се пускатъ написа

нитt писма ... ) 
Продължихме пакъ, Всички фигури Cci'i 

станали въ продължеRИе на хилядолtтия, 

юJто на всtки 30 години Cli'i се увеличава

;rи съ по 1 милиметъръ. На 2 I(ЛМ. отъ 

тукъ се намира грамадно езеро на 162 м. 
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подъ земята и 520 м. надморска височина. 

Покрай ,1ъва, черно-бъ:111я салонъ, 

б-t,литъ брилянти, шатритъ, голъмата гора 

,.Калварня", надвесената кула Пv.за, две 

ями - едната 26 м., другата 22 м. дълбо

ки, ст~1гнахме до roJ1·tмaтa концер гна зала, 

висока 48 метра, съ специална естрада за 
оркестъръ, наречена „Естрадата на Мае· 

~,;ани". 

Къмь изхода се върнахме по другъ 

Пli'iTЬ - покрай червения са ,юнъ, гжбитt, 

макаронитt, бълата зала, тигърска глава, 

цвътно зеле, крокодиJIЪ, кнменна гора, 

Божзта майка, образа на голtмия 

ху дожникъ Микелъ АнжеJIО, една много 

хубава драперия, джамия, турски гроби

ща и единъ тъсенъ тунелъ, д·1. ,1ъгъ 62 
м., стигнахме до галерия „Барты1ери". 

Въ 3.30 ч. напустнахме малкото градче, 
~--риещо толкова хубави нъща. Предстое

ше ни с.:га изкачването на Везувий. 

Презъ Венеция и Римъ, които разгJ1е

дахме най-подробно, се упжтихмс за Неа

полъ. Още сжщата вечерь се ,11юбувахме 

I, а величествената г Jiедка: Везувий презъ 

н , щьта. 

На другия день още отъ рано сутринь-

1 з се впустнахме по обиколка. 

За Везувий опредtлихме следобtда. 

Трамвай 1111 отведе до самото подножие за 
,15 минути. Отъ тукъ, през·о красиви мъ

ста, тръгнахме пеша. Постепенно навJIИ

захме въ района на лавата, която при за

стиване го е образувала различни фигури. 

Вървимъ все по нея. Въ дtсно отъ насъ е 

-:-расето на Зli'iб·~атата желъзница, водеща 

почти до самия връхъ. Времето започна 

да се разЕаля. Сш1енъ вtтъръ започна да 

разпръсю:;а черния димъ, излизащъ отъ 

устието на gулкана. Спрtхме на 15-20 мет
ра до кратера: по-близо е невъзможно, 

понеже на всъки 2-3 минути, съ много си
ленъ тръсъкъ изкачатъ горещи парчета 

J1ава. Съ спецналенъ калъпъ прислужницн

тъ взематъ разтопена лава и пресоватъ 

малки спомени отъ Везувий. Самиятъ кра · 

теръ не е много голtмъ. Стариятъ грама

денъ от;зоръ е затворенъ съ застинала 

черна Jiaвa, наподобяваща дзивъ. Друга 

купчина въ съседство съ сегашния отворъ, 

съ красиви жълто - червени кристали, пред

ставлява особено красива гледка. Най-ви-
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со:{ата точка е на 1176 м., а самиятъ кра

тr·ръ на 1145 м. височина. 

Следъ отличенъ сънь и малка обикол

ка на града, бtхме пакъ Пli'iтници. Напус-

1,аме Италия. Презъ Римъ и Ге!-!уа се от

правнме за rрзницата - Вентимилня. Пре

стоятъ отъ 3-4 ч. изпоJ1зуваме за хубава 

морска банн. Сега това ни предстоеше по

край Ривиерата. Отбихме се въ Монте

Карло, Ница и Марсилия. 

Най - после вече бtхме на Пli'iTь презъ 

Греноблъ за Шамони. Рано сутриньта се 

прехвърляме на малко електрическо влак

че, коет·J съ всъка минута ни издигаше 

все по - високо и ни приближаваше по-бJ111-

о,о до мечтата ни - Монъ-Бланъ. 

Прозорцитt, не оставатъ свободни ,што 

за моментъ. Ту отъ едната, ту отъ друга

та страна, чакаме да се появи бълото гор

до чело на ве,с1икана ... Най - после жела

нието ни се ос?nществи. Последва снимка 

No 1. 
На 16 августъ къмъ объдъ сме въ кра

сивото алпийско градче Шамони. Отправя

~1е се първо въ канцеларията на Френския 

аJ1пийски клубъ. Посръща ни единъ старъ, 

50-60 г. аJ1пиецъ, председатель на КJ!у

ба и нtкои ЧJiенове отъ управителния съ

ветъ. Представихме имъ се и имъ пр~да

дохме писмото отъ Б. Т. С., съ моJ1ба да 

ни се окаже нуждното съдействие за из

качването на върха. 

Веднага ни настаниха въ туристическа

та спаJ1ня и ни опредълиха среща за ве

черьта, за уговорка и упli'iтване по изкач

ването. Настанихме се удобно въ спалня

та, въ която имаше още 40-50 души тури

сти отъ различни краища на Европа. Всъ

ки говоръше на своя роденъ езикъ и всич

ко това представJ1яваше една смtсица отъ 

разJ111чни езици, която гарнирахме съ на

шия. 

Облъчени въ туристически екипъ, съ 

кожени гащета и пъстроцвътни ризи, на

всъкli'iде правtхме особено впечатление. 

Мнозина ни смtтаха за германци и ни по

:sдравлнваха по хитлеристски - ХайJ1ъ! 

Разглс:,:~.ахме Шамони. Малко аJ1пийско 

1 радче, 5огато надарено съ хубава при

рода, разпоJюжено въ красива котловина. 

Отъ всички страни е заградено съ високи 

хребети, нъкои отъ тъхъ скалисти, други 

нtчно бt,:rи. Посещава се отъ множество 



курортисти и ш1анинари. Движението е все по-низко и по-отдаJiечаващъ се Ша-

буква:1но задръстено отъ автомобиJIИ, ве

лuсипеди и пешеходци. Добре екипирани 

туристи съ в;;,;же презъ рамо, котки, вър

зани на раницата и пикеJ11., въ р;;,;ка, да

ваха истинския образъ на този алпийски 

центъръ. 

Движейки се така изъ тазн пъстра вър

волица, стигнахме до единъ хубавъ па

метникъ. Това е паметника, издигнатъ въ 

чссть на овчарчето, което първо преди 150 
години изкачило Монъ-Бланъ. Младото 

овчарче Жакъ Балма продължава да по

казва „Първенеца" Монъ-Бланъ на nро

фесоръ Сосюръ, който насърдчиJ1ъ това 

изкачване, като е опредъJ1илъ голъма па

ричня награда. 

Неусътно измина времето и тръбваше 

да се явимъ въ канцеларията на Алпий

ския клубъ. Все така тобе.'\енъ, предсе

датеJ1ьтъ ни покани да седнемъ и започна 

СЕоитъ съвети, като старъ и опитенъ ал

nинистъ. 

- Мс1нъ-БJ1анъ! ... Не е така лесно 
изкачването му, както може би си мисли

те. Тръбва да ви подложимъ на едно из

питание. Ще тръбва да изкачите единъ 

отъ по-низкитt върхове. Ще ви дадемъ 

единъ водачъ, владеещъ нъмски, за да 

мижете да се разбирате. Той ще провъри 

да:ш ще издържите на този въздухъ, по

неже с доста разреденъ и дишането се 

затруднява. 

Увещавайки го, че сме доста добре 

подготвени, че и въ БъJ1гария има доста 

високи планини, съ най-високия връхъ на 

Балканския полуостровъ - MycaJia, все 

пакъ тр·\о.бвашо да приемемъ неговитъ 

СЪЕСТИ. 

СJiедния дснь се явихме на уречено

то вре~rе. Но оказа се, че волачътъ не се е 

9авърнаJ1ъ още отъ ropr~ - ;н1аха са.11,1 

rдинъ владсещъ аъмски. Останахме за 

надвечерь. 

За да използува~rе свободното време, 

ние се уп,,;тихме къмъ rолъмия J1едникъ 

„Меръ дьо гласъ", отстоящъ на 3 часа отъ 
тукъ, споредъ табеJiката-показалецъ на 

п,,;текат~. Вървимъ край з;;,;бчатата ,1иния, 

1<оято води за тамъ . П;;,;тьтъ се провира 

все всръдъ хубава борова гора, като от

време навреме се открива малко прозорче 

между дърuетата и предъ насъ се показва 

~JО НИ. 

Изминахме часъ и половина н;;,;ть и 

предъ насъ се изпръчи грамадно здани~ 

Ето че тукъ свършва и з;;,;бчатата линия. 

Стигнал11 сме, значи, изминавайки разстоя

нието за половината отъ опредt.леното 

време. ХиJшди посетители дошJiи кой съ 

влакчето, кой пеша, се JII06yвaxa на Jiеде

ното море. 

Спираме се първо на една специална 

плоча, върху която Clh гравирани всички 

0I(OJIHH върхове, съ обозначение название

то и височината имъ. Отъ този центъръ 

Монтанверъ - 1909 м., се намира на из-

токъ високия връхъ Зелената игла, 

4121 м, До него Aiguille de Drt1 - 3733 м.; 
на юrо-изтокъ Gr. Jorasse - 4201 м. и Pet. 
Marguerite - 4045 м. 

Lпущаме се къмъ лед1::ното море. Всич-

1,и слагаха върху обущата си чорапи, за 

да не се подхJiъзгатъ. Но нашитъ „Трику

ни" нt.маха нужда отъ чарапи, държаха 

отлично. Започнахме да се катеримъ и спу

щаме по образуваJшт·\о, се отъ ледъ вър

хове и 'ЩJIO!Je. Сlhщинска ледена п,1анина. 

l,ъ доста интересно и забавно. 

Връщайки се по Сi\\ЩИЯ П/<iТЬ, къмъ 6 
часа бъхме въ клуба. Разказахме на пред

седателя за нашето отиване до Меръ дьо 

rJiacъ, зз вре~1ето, за което сме изминали 

t!lhтя и възхищението си отъ хубавитъ 

мt.ста. Усмивка заигра по лицето му. Ра

аотата върви къмъ добъръ край. Почна 

,:1а пише нъкаква бележка. 

- Ще от;,~дете въ Съюза на водачитt. 

при Жоржъ. Предайте му тази бележка. 

Той ще уреди по-нататъкъ. 

Б,1аrодарихме му и се запi\\тихме къмъ 

Клуба н~ водачитъ 

Малка, но добре уредена канцеJiария, 

пълна -:ъ народъ. Всъки искаше водачъ 

::< а раз,1;нни посоки и изкачвания. Пред

стс1вихме с~ и ние. Най-младитъ )1ежду 

всички, :1ошJ1и отъ далечна страна, искатъ 

нодачъ за Монъ-Бланъ. 

- Но решавате J1и се на такова из

питание? Още сте доста мJiади, пъкъ и 

Еърхъть сега е въ облаци - лошо време. 

- Зс1 ,', а дойдемъ до тукъ, отдавна сме 

събирали куражъ и най-важното, го.'1ъмо 
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жеJrание. Колко за времето, ние сме ви

наги съ късмета си. ULe се оправи! 

- Вие сте четири души, ще трtбватъ 

двама водачи. Максимумътъ е до трима 

души на водачъ. 

Приемаме и се започна приготовление

то. Котки и пикели взе~rаме подъ наемъ. 

Купуваме храна и се прибираме въ спал

нята, за да спимъ спокойно, понеже всич

ко се нареди добре. Утре сме ш,•;тници. 

На 18 августъ, рано сутриньта, бtхмс 

на швть. Отъ прозQрцитt на автобуса на

блюдапахме великана. Времето за наша 

радость е отлично. Прехвърляме се ю1 

Еъздушаата линия. Въ групи отъ по 10-15 
души, въ малка кабинка-вагонче, бавно 

се издигаме нагоре, плъзгайки се по 

опънатото вжже. Подъ насъ хубава бо 

рова гора. Въ далеч11ната се губи малко

то градче. За s· минута се изкачихме до 

голtми поляни, кждето зимно време е 

плацътъ на скиьоритt. Отъ тукъ вземаме 

зжбчатата желtзница, която ни изкарва 

на една височина къмъ 2000 метра. Сега 

вече започваме истинския алпинизъмъ. 

Вървимъ по сравнително Jiекъ пжть. Го

лtма върволица се движи нагоре. Не

доумtвахме! ... Такова движение и при 
това и толкова възрастни хора между 

1tхъ все за Монъ-Бланъ! - Но разбрах

ме. Бо.~шинството отиваха само до хижа 

,,Тетъ-Русъ" на 3167 м. височина. 

Присrигаме въ хижата. Малка едно

rтажна постройка, съ една стая за трапе

зария и спалня и малка кухня съ коридор

че. Поч:1нахме и следъ обtда бtхме го

тови. Разписахме се въ книгата и запла

тихме 3 франка за денувка. Поискаха да 
11.зкачатъ раницитt ни до другата хижа, но 

стказах~1е да ги дадемъ, предъ мисъльта, 

че другъ ще ги носи, когато ние можемъ 

да сторимъ това. А не забелязахме въз

душната линия, която свързва дветt хи

жи и пренася багажа. 

Изкачването става по доста трудни и 

опасни мtста. Стръмно надвесила се ска

ла, съ разлика въ височината отъ 669 м., 

на върха на която е кацнала хижата-хо

телъ „Гуте". Това е единъ отъ върховетt 

стъ мас:1ва Монъ -Бланъ - ,,Егюи де Гу

те" - 3836 м. Колкото се приближаваме 

къмъ хижата, толкова по тежъкъ и тру

дснь става пжтьтъ и раницитt започватъ 

да прtчатъ. Имало защо да се построи 

1,ъздушната линия. Но нашата воля и бод

риятъ български духъ надделЬха. Изка

".Ихме 611агополучно. Тукъ трtбваше да 

нощуваме. Запазихме си мtста за спане 

На пжть къмъ върха 
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Предъ хижата Тет-Русъ 

върху пружиненитt. нари, които Cli'i наре

дени на два етажа и събиратъ 40 души. 
Въ сжщата стая е и трапезарията. Още 

една малка кухня и коридорче и това е 

цt.лата хижа. Но пъкъ на всъю1 посети

тель се даваха по две одеа.1а за завивка. 

За храна има супа, чай, кафе, вино и др. 

необходимости, което е много за една та

кава височина. 

Направихме си малка разходка около 

х1,жата, по първия снt.гъ, който срвщаме, 

понеже отъ тукъ започваше снt.жната ли

ния. Какви красиви гледки се откриl!аха 

отъ тукъ, а какво ли ще б;v;де горе! ... 
Направихме нt.колко снимки и се при

брахме, защото часътъ бt. 5 и по устано
вения ред1:: тр ·вбваше да вечеряме. Въ 6 ч. 
всички бt.хме на легло. Сутриньта трt.б

ваше да ставаме много рано. 

Иска}1е да заспимъ, но то,1кова рано 

не сме свикнали. Пъкъ и отъ внушение 

.~и, отъ какво, не знамъ, взехме да се 

оплакваме отъ главоболие. Веднага взе

маме по единъ прахъ, който ни успо

коява, и заспиваме. 

Въ 4 часа на другия день сме на 

кракъ. Закусваме и започваме пригr,тов

ленията. Сега вече и коткитt. с& необхо

дими. Нахлузваме анорацнтt., дебелитt. 

р<'i'iкавици, а водачитt. ,1;,i навързватъ 

презъ кръста единъ задъ другъ съ 30 ме
тровото в<'i'iже. Въ груп1 сме - Стоянъ и 

Славчо съ единия водач ь, ""ат.о къмъ тъr1., 

се присъедини и единъ германецъ, а въ 

другата група азъ и Емилъ съ другия во

дачъ. В.земаме пикелитt. и поемаме. 

Водачътъ върви бава,) яавредъ, а ние 

<.: ,1едъ него, ст<'i'iпвайки доста внимателно 

по снt.га, който на мt.ста е мекъ, на мt.ста 

заледенъ. Така въ продължение на часъ 

и полов"lна, съ видимо спокойствие и го

.1t.мо ж~лание, вече доста разсъмнало се 

н при хубаво време, пристигнахме въ об

серваторията „Вала". Тя е пос1 роена на 

една скала, отвt.вана ,,т-:, l!i1;гa, на висu· 

чина 4382 м. До нея се бt.лtе II новата 

хнжа „Вала", която чака своето открива

nе. Тя е най-високата хижа въ Европа, 

С[]МО на около 428 м. подъ самия връхъ. 

Оставяме раницитt. въ обсерваторията 

, . пак, . нагоре. Ту;<ъ rст·ша и гер\-11не

uът ,,, r пнеже не мож,.·ш~ :ta и !д1:-р11-.а nn-
1,eчe. ОПJ~акваше се отъ сърдцето си. 

Сега ни предстоеше малко, но доста 

тру денъ и опасенъ П<'i'iть. Всичко е зале

дено. Тр вбва да се внимава, защото едно 

подхлъзване и падането въ бездната е 

неизбt.жно, ако не успt.ятъ .цругитt. на

вързани за него да го задържатъ. Тогава 

всички заг;~ватъ. Особено опасенъ бt. 
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превалътъ отъ Босъ Дь.() Фромах~, - 4537 
м . до Роше де ла Турне - 4677 метра, 

широкъ едва 40-50 см., отъ дветi; страни 

на който з-Ьеха безкрайни пропасти. 

Въ продължение на часъ и петь ми

нути успъхме да преодоJ1 ·tе~11, всички 

трудносrи и въ 7.30 ч. сутриньтз на 19 ав· 
густъ бъх11е на Монъ-БJ1анъ. Водачитt,, 

довоJJни отъ доброто изкачване, ни по

здравиха съ стискане на р;,ще. Отъ най

високата точка на Европа се откриваше 

веJiичествена r:rе.дка на всички посоки. 

Вижда се Франция, ИтаJiия и Швейцария 

съ Женева и Женевското езеро. OкoJJo 

насъ се аздигаха високи върхове, нъ!<ои 

отъ които надминаваха 4.000 м. Предъ 

насъ се 6-tлъеше гордото чeJJo на Ро

ше-Ружъ, 4.506 м., KoJJъ да JJa Бре(-!· 

на 4.333 м., Монъ-Моди, 4.465 м. и 

много други. ИзпоJ1зуваме хубавото слън

чево време, макаръ и доста студено и 

вътровито, за да направимъ нЪК·J жо 

снимю-t. 

С.;1едъ 15 мин. престой, дово:rни отъ 

ос?r1ществената наша мечта, по С?i\ЩИЯ 

П?i\ТЬ тръгнахме обратно за обсервато

рията. Сега вече, изпъJrнени съ особена 

радость, неусътно стигнахме „BaJJo". Tyi<1 , 

изправихме една хубава почивка и оста

вихме зз споменъ на навата хижа едно 

(J).12rчe - бъJJгарския трицвtтъ - съ 

надписъ „Б. Т. С. ,,П.11анинецъ", Софи,1 -
България, августъ, 1938 г." 

Отъ тукъ къмъ насъ се присъедини 

етново гер.11анецътъ. Обвързахме се пакъ, 

приготв.iхме се за П?hть н !<ато се сбоrу-

1<ахме съ наблюдатеJJя, потег.тшхмс къмъ 

Шамони. Но този П?i\Ть минаваме по дРУ· 

r о ~rъсто. Спущаме се надоJiу по Гол-tмо
·,·о плато, следъ което преминахме на 

,1едника „ГJiасие де Боасонъ·'. Двнжение

·1 о става все по-опасно. Ледътъ на много 

м·tcra б-t доста 11апуканъ, като образу

ваше гол-tми КJ1инообразни пропасти. На 

дълбочина т-t б-tха до J 5-20 м., а може 

би и повече. На м-tста три-четири такива 

нукнатини бъха една до друга и тр-tбва

ше да обикаляме между тъхъ, което бъ 

доста опасно, пъкъ - ако искате, и страш

но. Но на съвсемъ опаснитt мt.ста, K?il· 

дето единиятъ брt.гъ е по-ни.~ъкъ, Cli\ по

ставени дървени стълби, по които се сли

за. Срt,щатъ се и голъми ледени блокове, 

~,:о.~кото една кmща, oкoJJo десетина мет

ра висока, надвесИJ1и се страшно и чака

щи всt,{И :,10ментъ дн рухнатъ. 

Все :~зъ такива мъста, въ не по-малко 

отъ 2 часа, стигнахме до хижата - хотелъ 
,,Мулетъ·', кацнала на върха на една уса

мотена скала всръдъ това ,rедено море, на 

Хижа „Гуте" 
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3050 м. вис. Обtдвахме и поотпочинали сн 
и отддъхнали малко отъ тtзи страхотни 

мtста, се впустнахме наново въ борба съ 

тt.хъ . 

Сега се ср·t.щаха мtста съ почти от

ьесна снtжна шюскость, почти заледена, 

КiУiдето коткитt и токоветt съ „трикуни 

тt" изиграха своята спасителна роль. 

Изплувайки изъ това развълнувано 

мор е , о звахм е се предъ въздушната ли-

11ия на 2428 м., която чакаше да ни отведе 
г.ъ градчето. Хвърлихме още единъ по-

1 ·л едъ отъ дал ~че къмъ вtчно бtлия пър

венецъ и по опънатото жеJ1tзно Blfiжe , въ 

удобна кабина, се стустнахме бързо на

ДОJ!У . 

Завършили бJ1аrополучно нашата експе

диция, сега ни предстоеше да приключимъ 

гостуването ни на френскитt алпини

сти. Трtбваше да се представимъ на пред

ставителитt на Френския а.1пийски клубъ 

и Съюз:1 на водачитt. Явих~н~ се първо 

при пре;1,седателя на водачит-t., предъ ко-

1·ото нашитt водачи изказаха възхище-

1-,ието си отъ доброто изкачване, завър

шенQ сравнитено Jieкo за тtхъ, безъ ин

циденти. Позовавайки се на декларация-

Горе: Слизане. 

Дол у. Масивътъ Е rюй ре Гуте. 

~-J~',;~ 
"' -::-

-"' 
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та имъ, прсдседательтъ ни предаде едно 

писмо, написано въ този духъ, до нашето 

туристическо д-во. Благодарихме имъ и 

ние за доброто р;v;ководство и напустнах

ме канцел арията, като се отправихме за 

Клуба на алпийцитt. Сега, завършили 

всичко ·1 ака де бре, ние бtхме сигурни, 

че ще останатъ съ добри впечатления отъ 

българскитt турист :,. 

Научили за добрия край на наш•."f() 

изкачване, председате.1ьтъ f1 другнтi. ч:1<:

нове отъ управ. съветъ FШ ПС'срещнах::~ 

доста любез~-10. Обясних~~,' "IМЪ 11 , !че нl,

ко, подробн .J~ ги, сле.:t :, ; , ,Jето 1rо.1н~.: JХ

ме и тукъ едно флаrчо> ;,i п1 ;;,·J,,J1 .,нpax~1e 

съ значката на Б. Г. С. Отъ своя страна 

и тt ни декорираха съ знака на Френския 

алпийски клубъ. 

Сбогувахме се съ тtхъ, сбогува •ше се 

н съ това хубаво алпийско градче и отно

во бtхме на влака на п;v;ть, ~ега къмъ 

Швейцария. А отдалечаващиятъ се М:ыъ 

Бланъ ни изпращаше последния по

дравъ. 

Презъ кокетна Швейцария, страната на 

тур;;зма, Германия -- Тирола и Юг.:>сла

вня се завърнахме въ София съ радость 

с:а нзпъJ1не!-!ъ предварително :1редначер

танъ планъ, безъ да претендираме за нt.

какво първенство. 

Поrледъ иъмъ "Иrлит'В„ 

306 



Есень въ Родоnитi; сн. Н. Божииовъ 



Още за нашата планинска душа 
Д-ръ Иванъ Попивановъ 

Питали Cifi ни неведнажъ: искрени ли 

сте въ вашето вдъхновение, когато гово

рите за планинитt. и - убедени ли сте въ 

вашата концепция за планината и плани

нарството, когато говорите за тt.хъ? Мо

жете ли да примирите вашата материали

стична култура, която ви дадоха универ

ситетнТ'h, съ романтиката на вашия жи

вотъ въ планината и мистиката на ваша

та планинска вt.ра? Не виждате ли колко 

днешниятъ човt.къ е rордъ, за да го нари

чате романтикъ и колко много е самоувt.

ренъ, за да допустнете, че може да бifiдe 

мистикъ? Мислите ли, че е възможно да 

се откifiсне човt.къ отъ този механизи

ранъ животъ, съ който го свързва и 

къмъ който го задължава всичко и да за

живt.е съ илюзиитt. на единъ свt.тъ, кой

то вие се Мifiчите да осжществите въ пла

нината съ цената на едно странно душев

но раздвоение? Възможно ли е напри

мt.ръ, единъ инженеръ, лt.карь, натура

JJИстъ и ученъ отъ коя да е область на 

днешното положително знание, да скжс

ва за известно време съ своето рациона

листично мислене, да се отдава на нt.как

ви смжтни мистични настроения въ плани

нитt. и следъ тона отново да се връща отъ 

своя ирационаленъ планински свt.тъ тамъ, 

кждето всt.ки день живt.е и работи и -
кждето, най-посде, като всички, има своя 

сждба? Какво fe останало отъ „царството 

i1a духа" и отъ това, което вие мистично 
наричате „душа", когато човt.кътъ, увt.

ренъ въ силата на своя разумъ, се готви 

да прехвърли и последнитt. граници на 

неизвестното и да се домогне до истини

тt., които вt.кове еж стояли като въпроси 

предъ погледа на търсещото човt.чество? 

Да, въпроси! И нищо чудно въ тt.хъ, 

щомъ човt.кътъ днесъ може да хвърчи съ 

балони въ стратосферата, щомъ може да 

разбива атомитt., да строи радио и телеви

зия, съ надеждата, може би ... да влt.зе 
въ връзка съ своитt. подобни на Марсъ! 

(Нt.ма значение, че сжщината на свt.тли

ната и на електричеството и днесъ не му 

е още известна!) 

Така rоворятъ и така мислятъ тt.зи, за 

които р:вумътъ си остава все още суве

рененъ разпоредитель на битието. Защото 

вt.рата въ всемоrжществото на човъшкия 

раsумъ бъ достигнала до тамъ, че се очак

ваше каточсли разрешението само на 

нt.кои дребни проблеми въ материалниs;~ 

животъ на хората и нъкакви дребни со

циа.11ни преобразования, за да се осжще

стви щастливиятъ рай на земята . Пробле

митt. се поставиха единствено въ кржrа на 

емпиричното познание и науката и вънъ 

отъ неговитt. граници всъкаква пробле

м::1 ика се считаше наивна. Каточели ни

кога не бt.ха сжществували проблеми на 

духа и каточели никога човъчеството не 

бt. живt.ло съ възторзитt. на своитt. чув

ства и душа! Каточели цt.лото разно

образие и богатство въ природата бъ 

създадено за лабораториитt. и кабинети

тъ на ученитt., а природата сжществува

ше каточели само за да бжде об.~1асть и 

теренъ за прогреса на емпиричната наука. 

Uвt.тята бъха престанали да бждатъ 

усмивкитъ и красотата на полянитt., защо

то станаха обектъ единствено за класифи

циране и систематизиране отъ ботаници

тt.. Върховетt. загубиха своя чаръ и кра

сота на символи, защото се превърнаха 

въ обекти за спортни постижения и завла

дявания, за които народитъ се борt.ха 

кой пръвъ да забие своето национално 

знаме. Звездитt. престанаха да бждатъ 

()ЧИ, които rpt.exa надъ насъ съ чистота
та на небето, защото астрономитt. започ

наха да изчис.1яватъ разстояния, величи-

ни и гравитации, да изследватъ спектрал

ни анализи и да търсятъ . . . човt.ци по 

Марсъ! Дори любовьта, единствената об

Jiасть, надъ която разумътъ и науката 

никога не бt.ха имали власть, дори тя не 

бt.ше пощадена. На мt.стото на божестве

ната чистота и висшата красота въ лю

бсвьта, пснхоаналитицитъ поставиха нъ-

к акви срzмни сексуални комплекси и съ 

това нанесоха последния ударъ на измж

чената човt.шка душа. Еротиката, подъ 

формата на нъкакви прелибидинозни пре-
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връщания и либидинозни енергии, уби 

последното човъшко достояние, съ което 

бt свързано най-великото, най-вдъхнове

Нl,ТО и безсмър гното, което човtчеството 

бt, създало отъ пещерата до днесъ. 

Упованието и върата въ науката на· 

истина тръбваll!е да бli'iдатъ доведе:ш до 

тъзи невъроятни граници, за да се дойде 

до реакцията, която впосле;дствие неми

нуемо тръбваше да наст?i'iпи. 

Днесь ние не можемъ да намъримъ 

опора за една безгранична въра въ нау

ката, защото тамъ всичко вече е релати

визирано. Теорията на Лоренцъ - Айн

щайнъ разколеба върата ни въ абсолют

ния характеръ на пространството, време

то и движението, а енергетиката дискре

дитира механистичния принципъ въ при

родознанието: - устоитъ на материали

стично-механистичния мирогJ1едъ станаха 

несигурни. 

Въ ф,1лософията една въ.~на на фиJю

<:ифски скептицизъмъ залъ Jюrическит-в, 

нравственит-в и естетически абсолюти на 

миналото и човъчеството тръгна да търси 

истинското познание 

Шiiть на формалното 

не по „логическия 

мислене" - а по 

ирациона,1ния П?i'iть на интуитивното про

зрение. 

Човъкътъ закопнъ за нови и чисти не

беса, обърна погледъ къмъ св-втлит-в про

стори на планинит-в съ надеждата, че 

тамъ ще намъри своята загубена в-вра и 

-- стана поклонникъ на планината. Той 

знаеше, че отива тамъ съзнателно да се 

отк?i'iсне отъ единъ животъ, който непре

К?i'iснато отнемаше отъ него, безъ н-вщо 

да му даваше. Той знаеше, че следъ това 

отново ще се върне тамъ, К?i'iдето C?i'i тре
вогитъ, отговорноститъ и задълженията, 

но знаеше и това, че чрезъ една красива 

илюзия ще стопли душата си и ще си 

гъзвърне онъзи висши достояния, отъ 

hс,ито разс?i'iдъчното, интелектуално по

знание го 6-вше лишило. Чов-t,кътъ тръгна 

по „примитивния" П?i'iть на илюзиитъ, за 

да ос?i'iществи ирационалния свътъ на 

СЕ.оята метафизична душа. 

И п,1анината наистина можа да възвър

не у изм?i'iчения човъкъ на ХХ въкъ за

губения стремежъ къмъ далечното и не

дс•стижимото - защото далечното като

чели не сжществуваше вече, а неизвест-
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нота - т,, означаваше само конкретни 

задачи, I{оито чакаха своето разрешение 

върху раб01нитъ маси на ученитъ. Не са

мо това. Чоаъкътъ потърси планината 

самъ, защото разбра, че единствено там 1: 

той може да намъри своята загубена сво

бода. Toii разбра, че тази свобода, която 
61, изкупена съ толкова много жертви, 

днесъ е останала само единъ красивъ ети

кетъ, задъ който се крие продадената на 

обществото личность на човъка. И защо

то се чувствуваше органически свързанъ 

съ нея, гой трtбваше да я потърси тамъ, 

кждето можеше да я намъри неподправе

на и чиста. Потърси я и я намъри въ пла-

нинитъ. Отиде, най-после, тзмъ, за да по

чувству13а чистата красота на планината и 

чрезъ нея да си възвърне бодростыа, све

жестыа и силата, които животътъ му от

нема. Съ една дума - човъкътъ отиде въ 

ш1анинпа съ върата, че тамъ отново ще 

намъри себе си, следъ като всичко б'h 

,1dЛЪ и заrубилъ въ живота. И не остана 

из;:ъrанъ: планинитъ му възвърнаха свът

лия погледъ за живота, възвърнаха му 

пърата въ него самия, а чов·вшкиятъ духъ 

се почувствува отново свободенъ да лит

не съ вдъхновението и порива, които 

крие у себе си, къмъ красотата, чистота

та и лазура на върховетъ ~ тамъ, кждето 

свършва човъшката суетность и започва 

въчната приказка на всемира! 

Човъкъть, следователно, стана плани

нарь не по увлъчение и отъ мода, а по 

силата на една своя вжтрешна нужда. За· 

това ние отдъляме отъ този масовъ по

токъ отъ хора, зап?i'iтили се къмъ плани

нит-в за спортъ, за удоволствие и ултра

виолетови Jrmчи, тъзи, за които планината 

!!е е само една нова обстановка, а единъ 

търсенъ и жадуванъ свътъ за духовно 

приобщ:шане къмъ висшата хармония и 

красота на планината. Затова ние нарича

ме невежа и просташко отнасяне къмъ 

rшанината „вдъхновението" на тъзи, кои

то, отивайки въ планината за „удовол

ствие" ,r „почивка", смътатъ, че дори и 

тамъ не моrатъ безъ rрамофоннитъ шла

гери, безъ танци и безъ флиртъ! (Една 

нещастна душа бъ написала въ книгата 

за впечатленията на една хижа - че всич

ко било „божествено красиво, но липсва

ли само две нъща: радио и дансингъ!) 



Затова ни е всъкога сме подчертаваJi и , че 

схващанията, представитъ и отношенията 

на човъка къмъ ПJiанината Cli'i въ изкJiю 

читеJiна зависимость отъ неговото духов 

но богатство и, с;1едоватеJ1но, една цъJiост

на представа и едно живо отношение къмъ 

пJiанината ще имаме тамъ, Kli'iдeтo има 

единъ дъJiбокъ, сложенъ и опредъJiенъ 

духовенъ животъ. Тукъ нъма шабJiони. 

Всъки, споредъ богатството на своята 

собствена душа и споредъ общото свое 

схнащане за живота и свъта, създава своя 

та завършена представа за планината, 

шьчейки се да приобщи себе си къмъ нея 

и да проникне въ тайнитъ на нейния стра

ненъ животъ. 

която да осмисли нашитъ дни и нашия 

животъ въ планината. И всъки за себе си 

открива тази истина въ момента, когато 

планината и той осli'iществятъ своето 

единство. 

* 

Така ние търсимъ да задовоJiимъ на

шата душа въ пJiанината съ една относи 

телна истина (относителна, защото абсо 

лютна истина и тукъ не ).10Же да и~1а) -

Така разбираме и така чувствуваме ние 

нашата връзка съ планинитъ. Нашата нау

ка и нашиятъ разумъ може би ни стиrатъ 

за материалния животъ и дейность, които 

осli'iществяваме презъ краткото си С/i\.Ще 

ствуване на земята. Но има и единъ другъ 

животъ -- духовния животъ на човъка, за 

който само тъ не Cli'i достатъчни. И зато
ва човъкътъ всъкога е търсилъ и се е 

стремилъ къмъ едно задово,1яване и на 

своята смотивна природа, която винаги се 

е оказвала недълима отъ неговата човъш

ка Clil.ЩИl!a. 

ЕЛПА/IА 

Мусала 

Ти zорд1,, м1,лчалив1, се издиzаш1, 

и криеrи1, загадки безчет1,, 

молитва в1,знасяш1, к1,м1, Бога 

и нивга не даваш1, ответ1,. 

Зад1, облан1, от& свилени нищки 

Пирин1, се отсреща сижьй, 

при звуци на лира в1, Родопа 

витае дух1,т1, на Орфей. 

А Витоша тат1,нъ бледнrье 

унесена нейде в1, мечти, 

далеч1, хоризонта отнройва 

Балкана зад1, леки м1,г.ли. 

В1,лшебна ржка ли извая 

по тебе тrьз1, чудни снали 

и тя ли реди панорами 

при сл1,нце, луна и звезди? 

Що значат1, по теб1, езерата, 
посипани с1, капки сапфир1,, 

не крият1, ли входове тайни 

н1,м1, свrът1,л1, и приназен1, мир1, ? 

Вели1tие лъха от1, тебе, 

в1:дикъ си в1,в1, таз1, самота, 

от1, радость, в1,зторzъ, азъ нrьмrъя 

пред1, толкова 1tap1,, Мусала / 
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ПланинарumtЬ нtЬкога и сега 
Отъ Стефанъ Поповъ *) 

Днешниятъ планинарь е далечъ разли

ченъ отъ своя първообразъ въ мию1Jюто. 

И той има своето историческо и - ако 

бихъ могълъ да кажа - генетично разви

тие. Плзнинаритъ на разнитъ епохи Ci'i'i 

различнч, но и планинарьтъ самъ за ссб~ 

си въ разнитъ години на с1юитъ отноше

ния къмъ планината е различенъ. 

Съответствува на и стори че скот о 

развитие на планинарството въ неговата 

В?riтрешна цель и задачи и сжщото р аз -
в и т и е н а п л а н и н а р и т ъ. 

Първ11 бъха хор ат а на науката, 

които отиваха въ непознатитъ планини, 

обзети :>тъ жеJiанието да ги изучатъ и 

опознаятъ. Простотата на тъхната задача 

обяснява и простотата на тъхната духов

на връзка съ ПJiанината. Но даже и въ 

тия времена - говоря за годинитъ до 

края на 18 в. - има вече хора, отъ които 

,1ъха модерно чувство на разбиране стре

межа къмъ планинитъ. Азъ ще спомена 

само за цюрихския ,'lъкарь и естественикъ 

Конрадъ Геснеръ, който въ 1541 г. въ пис

мото си до своя приятель Фогелъ върху 

,,Де монциумъ адмирационе" пише бук

вално следното: ,,Азъ съмъ твърдо ре

шенъ, доколкото Господь ми продължава 

живота, всъка година да изкачвамъ нъ

колко върха или най-малкото единъ отъ 

тъхъ, и то въ времето, когато планинска

та флора цъвти, както за да я изучавамъ, 

така и да създамъ едно благородно 

упражнение за моето тъло и една радость 

за моя цухъ". Ето преди 400 години още 
стремежъ къмъ розовитъ хоризонти на ра

достьта, въ години, когато земната ра

дость бt запретена отъ религията въ име

то на небесния животъ и сжщевременно 

грижи за тъ.,юто, което тогава се смъташе 

порочна форма на възвишения религио

зенъ духъ. Ние си обясняваме днесъ стре

межа къмъ висинитъ, но не възлиза ли 

още въ 1356 г. Петрарка на пл,анината 

Венту „единствено воденъ отъ жела

нието да изкачи една забележителна ви-

*) Изъ новоиз.1tзлата ,пъ Сi'riщия ав
торъ книга „Планини и хора". 
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сочина"? И не е ли ~,.вторътъ на „Вер· 

теръ" откривачъ на първитъ радости отъ 

планинитъ, пишейки за едно пжтуване отъ 

Базелъ до Билъ: ,,Когато ние видимъ та

кава гледка за първи Пlriть, несвик~алата 

душа се разширява и то е едно болезнено 

удоволствие, чувство на препълненость, 

което движи душата и извиква радостни 

сълзи. Ако сждбата бt опредt.лила да 

живъя въ такава мъстность, азъ бихъ 

черпилъ всъка сутринь храна на величие 

01ъ нея". Още по-невъроятни ранни ни 

се струвзтъ Шилеровитъ възгледи „върху 

естетичното удоволствие при наблюдава

не красиви ландшафти". 

Но колкото и всичкитъ тия думи да на

мираме само въ книгитъ на голъмитъ уче

ни - единствено естественици, физици и 

географи f'i'i'i посетители на шrанинитъ въ 

него време - все пакъ бавно, като при-

3овани отъ химна на Албрехтъ Халлера, 

се вестянатъ и с т и н с к и т ·t, планинари. 

При тъхното раждане не свъти Витлеемска 

звезда, Н<~ се чуватъ гърмежи. Но толкова 

110-си,1н•) свътятъ пъкъ звездитъ на тъх

нитъ дt.ira и гърми славата на подвига 

имъ. Защото отъ годинитъ, когато хора

та на науката носъха възторзи отъ пла

нината въ града, ние идваме въ днитъ, 

когато планината сама призовава съ вели

чието на своя видъ семплитъ, но героич-

ни души на своитt завоеватели, - въ го

динитъ на борбата между планината и 

човъка, когато първитъ бранници на но

вата човъшка армия падатъ за несъзна

тия още отъ тъхъ, но чувствуванъ, новъ 

идеалъ, когато първитъ знамена на чо

въшката воля и духъ бидоха забити по 

челата на ш1анинитъ. И нека кажа - ние 

идв~ме въ годинитъ на истинскитъ пла

нинари. Какво сме ние днеска, вдъхно· 

r>Е'нитъ обожатели н·1 планинитъ, предъ 

борцитъ отъ раннитъ години на плани
нарството? Нима не се губи всъки отъ 

насъ въ СУ,~тнщ1 кржгъ на своитъ вакан

цио~ни излети_ и не пробъгва живота му 

въ планината по отъпкани пжтища? Ос

каръ Ерихъ Майеръ, този великолепенъ 



р:,зка:зв;:~чъ на легендата за изкачването 

на Монбланъ, справедливо пише: ,,Какво 

е едно изк!'чване на Монбланъ въ наше 

време, срещу това, което извърши Балма? 

Ние знаемъ какъ да държимъ щита, за да 

парираме оржжието на планината". Даже 

и съвременнитъ подвизи по високитъ пла

l'ини на Азия и въ Южна Америка или въ 

полюсит·в, извършени съ всичкитъ модер

ни съоржжения на техниката, губятъ 

своята :трахотна романтичность. Всички

тъ тъхни герои иматъ представата за 

предстоящото имъ и сж осигурили до 

максимумъ своя животъ - Балма отиде 

навремето съ своята овчарска тояга и 

споредъ съвременното му мнение срещу 

смъртьта. 

Но да разберемъ нъкои хора, тръбна 

да познаваме тъхното дъло. Последвзй

те ме впрочемъ 150 години назадъ въ дни
тъ, когато планинитъ бъха още не

победени, когато „негостоприемнитъ 

планини". не привличаха погледитъ на 

долинц!пъ, а живъеха съ своитъ об

даци. Въ днитъ, когато женевскиятъ 

професоръ Русо погледна всемира съ 

очитъ на детето, защото животътъ не ус

пt. да му постави очила и когато Балма 
стжпи върху полюса на Европа. Отъ тия 

дни звучи най-възторжената пъсень на 

победата - легендата на Монбланъ. Въ 

тt.хъ Бури загубва живота си въ борба 

съ него, обръщайки своитъ думи въ д·в

Jiа. На 8. VIII. 1786 г. единъ човъкъ -
достое!1ъ за участьта си - разбули тай

ната на Монбланъ и запа.~и лампиона на 

най-голвмия повдигъ. Въ бурята на тази 

нощь, волята на човъка за пръвъ пжть 

~тпразднува своята победа надъ всемира 

- Жакъ Балма посочи новия пжть на ча

в·вчеството. За пръвъ пжть камбанитъ на 

голъмата катедрала - природата - при

зоваха смъртнитъ на молитва по.:~.ъ ог

ромния сводъ на небето, върху планински 

тронове отъ балдахинъ отъ синия без

край и звезди. И още днесъ тълпи, стра

дащи въ безвърието и суетата на градо

ветъ, продължаватъ - все повече и по

често - да навлизатъ въ тази катедрала. 

Хиляди очи се обърнаха къмъ плани

нитъ, проз.t~райки въ безкрая на тъхната 

красота въчностьта, хиляди сърдца бъха 

обхванати отъ грандиозния химнъ на 

t!риродата и душитъ стоплени отъ нова 

с,бичь, познали радостьта и възторга. 

На изтокъ братята Клоцъ запалиха 

огъня на своята победа върху челото на 

,,Гросглокнеръ". Братята Майеръ назова

ха Юнгфрау и Финстераархорнъ свои. По

бедниятъ ходъ продължава - братята 

Хъдзонъ огледаха свъта отъ Монте Роза, 

а въ 1856 г. Уймпръ отне блъсъка на не

достигаемость и разруши последния ку

миръ - Матерхорнъ Далечъ къмъ Дю

фуршпице свътва кръстътъ на планината 

- знамението на първата трагедия въ 

планината. И въ следващитъ дни започ

ватъ - призвани за последния кръстоно

с.енъ походъ - своитъ подвизи: Блодиrъ, 

Ламеръ, Емилъ и Ото Зиrмонди, Пурче

Jiеръ. ,,Той не бъ ЧОВ'ВКЪ, ТОЙ бъ още 

приживе една легенда" е казано за по

следния. Дали това би могло да важи са

мо за човъка, който е изкачилъ 1700 вър
ха, отъ които само надъ 4000 м. четири

десеть? - Азъ мисля, че то е справедливо 

казано за всъкиrо отъ многото. Нима 

подвиrътъ на Стефанъ Щайнберrеръ вър

ху Кьониrшпице не rръе въ ореола на 

сжщия блъсъкъ? 

Тайната на планинския свътъ бавно бъ 

отнета. 

Малкиятъ планински дяволъ запали въ 

сърдцата на мнозина пламъка за новъ 

стремежъ, желанието за нова борба. И тя 

се започна бавно, безшумно - подъ раз

въното знаме на една нова религия идваха 

нrе нови борци, които - съ примирение и 

възторгъ - отиваха да превзематъ пла

Rината. Доброволно, непризвани отъ ни

кой владътель, тъ тръгнаха изъ пжтища

та къмъ планинитъ и при изrр·ввъ започ

наха борбата на единъ срещу всичко, на 

~::сички срещу едно - върха. Тъ се връ

щаха съ огнени очи, гръещи съ кждра

вия пурпуръ на злъзващето слънце и съ 

горящи сърдца, запалени въ мига на по

стигнатото желание, топящи се въ изне

моrа отъ радость и възхищение. Тъхнитъ 

чела - обкржжени съ сиянието на единъ 

свt.тълъ ореолъ - се свиваха въ висше 

напрежение, а душата замираше въ бор

бат'а съ смъртьта. И тия, които въ пла

нината не знаеха да rоворятъ, а се ра.з-

1 оваряхз мълкомъ съ себе си и Боrа, за

r,ръщайки се въ градоветъ, шепнъха само 
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две думи: планината е победена! Все по
често I{Змбанитt. на тихитt. ш1анински до

лннски черквици разнасяха вестьта за по

беда. Наистина - загадъчната, страшна, 

жестока и вледенъла планина бt. победе
~,а отъ армията на малкитt човtци, които 

нuctxa .зъ сърдцето си съкровения огънь 

J-Ja J1юбавьта и стремежа си къмъ безкрая. 
Всt.ки победитель се връща съ нескрита 

радость за победа и надменаа гордость 

на челого - но тия бранници не позна

ваха тия чувства, защото планината отъ 

врагъ 61, станала приятель. 
Новиятъ животъ, вестящъ свtтлина и 

щастие, започна. Отначало малцина, пое

.че безброй, унасяха погледъ къмъ виси

нитt, потъваха въ rънкитt н_а планинитt 
и достигаха ефирния лазуръ на върхове

тt. Горе тt прочитаха молитвата на до

стигнатата мечта, оставяха rрижитt. на из

щ1,чената душа и се СJ1иваха въ невидимо 

безмълвие и съзерцание съ небесния 

миръ. Нъкi'i\де долу отнасяха безгласната 

музика на радостьта. Тtхниятъ погледъ 

бt само благодарность, диханието имъ -
любовь. 

Но случи се, че планината зле се поше-

1 ·ува съ 11·вколцина, - тt не се върнаха. 

Тогава нови рицари на безсмъртието -
надt.нали ризницата на непреодолимо1 о 

желание - потеглиха къмъ планината, за 

да възкрссятъ святостьта на своята побе

да. Tt умираха, докоснати. отъ бtлия 

призракъ на смъртьта и ледената цtлув

ка на пданината, съ отворени взори, rде

дг.щи върховетt и С'1чейки Пi'i\ТЯ на по

бедния възходъ, но повечето отъ тtхъ 

се връщаха херолдн на новъ животъ, ро

день в ь копнежа и заrиващъ въ постиг

нати желания, огрt.нъ съ блt.съка и чу

товностыа на подвигъ. 

Това Ci'i'i планинаритt. на XIX вtкъ. 

Би ли моrълъ нtкой да обхване всич

~--ия животъ на пданинитt презъ изтекли

тt 150 години? Би ли се наt:11-, той да 

почувсrвува всички възторгъ, копнежи

т·в, радостыа на хората, които съ р.vщетt 

си обхващаха скалитt, а съ душата -
н·влия свtтъ? 

Може ли да се предаде rран,1иозность

та на т-вхното дtло, богатството на тt.х

ния животъ? Решително, не. Защото тамъ 

11ма хидяди изгрtви и залъзи - часове, въ 
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които всемирътъ показва съкровищ~то на 

своитt цвtтове, - хиляди нощи, когато 

звезди ci'i\ украсявали небесния сводъ 

надъ тtхнитt. -- на планинаритъ - без

сънни почивки, безбройни бури, които не 

успъха да сломятъ волята имъ за пре

възмогване, безкрайно много снъжинки, 

които заливаха земята съ бълата красота, 

нечетни викове на радость върху изкаче

нитъ върхове, неспирни плt.скания кри

летъ на смъртьта; погледи - които Ci'i'i 

потъвали въ далечината, угасващи взори 

на раздъла съ живота; въ тия години пла

нннскитъ рtки не спръха своята пtсень 

и тя не стана банална, ледницитъ не пре

станаха да rледатъ съ замръзналия по

гледъ на въчната опасность, върховетъ 

не се умориха да подпиратъ съ своитъ 

чела небето, цвътята по планинскитt. ли

вади не престанаха да цъвтятъ красиви и 

обични, ::увата не отметна своята приз

рач1;1а покривка, днитъ не се измъниха да 

бiУiдатъ тъмни, нито нощнтъ свътли. 

И хор ята не се умориха да бродят ь 

нзъ планинския свътъ. 

Не с:у,: JIИ тия години мигъ отъ цtлата 

въчность и все пакъ самата въчнос гь? 

Кой може да я възкреси въ себе си и пре

живъе наново? 

Ние -- днешнитъ планинари - има

ме едно неоспоримо достойнство: ние мо

жемъ да разберемъ изминатия животъ въ 

планинитt, да ro оценимъ и обикнемъ. 
Но думата става най-посJ1е за насъ. Що 

за п л а 11 и н а р и с м е н и е, 

нитt.? 

д н еш -

Ние познаваме п,1анинитъ - тъ ci'i\ 
изучени. Ние не се боримъ съ тъхъ ....:.. тъ 
Cli'i завлздъни. Но ние се сродихме съ тъхъ 

- ние сме винаги въ планинитъ и тъ въ 

насъ. За насъ планинарството е самоцедь 

-- ние отиваме въ планината, за да- заrу

бимъ себе си и ... се ннмt.римъ пакъ. За
щото въ насъ живъятъ две лица: едното 

- на града - съ своитъ работи, грижи, 

чувства, съвременна т~хника, новини, съ 

бития, наука, изкуство, семейство, обще

стu ' и Ц'ВJIИЯ'{Ъ ,аосъ <)ТЪ -'ТН,)1!1( ннн СЪ 

Хl;рата, друrпто - на пданината - съ ду

шата на човъка, търсеща своята въчна 

майка, ж11вуща въ миналото, съ вреwtто, 

съ свободата. Нашето нещастие е, че rи 

носимъ заедно - въ града не можемъ да 



премахнемъ взаимодействието имъ, на

шето щастие - че въ планината можемъ 

да остансмъ съ истинската си душа . Въ 

1·рада ние .:ме осждени да живъемъ въ 

кржга на полезното, позволеното, въз

~rожното, законното, въ планината ние 

ыожемъ да гонимъ това, което не се из

разява съ смисълъ, по.11.:1а и 1:сна, което 

никой не ни предписва и ограничава, кое

тu не е доброволно лишение въ полза на 

общежитието. Затова ние се отдаваме на 

планината всецъло - тя ни пречиства, 

възродява. Ние сме нейни деца. 

Горещиятъ интересъ на първитъ уче

ни, които проникнаха въ планината, е из

чсзналъ или е индиnидуализиранъ, бур

ниятъ ритъмъ на борбата съ планината 

въ XIX въкъ е стихналъ и JЮк,ы,внралъ 

въ пос,1еднитъ непобедени височини. 

Днесъ нашитъ отношения съ планината 

еж сведени до единъ договоръ - ние я 

обичаме, тя ни възражда. Това е най-ба

налното опредъляне на съвременното пла

нинарство и, за съжаление: най-вtрr, J го. 

И все пакъ истински ш,анинарь днесъ е 

този, който не е лишенъ отъ интереса 

къмъ новитъ, непознати планини, у кого

то гръе искрата на борбата за завладява

не ~,ови пжтища и върхове и въ чиятv ду

_ша съвременниятъ животъ е напълно от

реченъ. Той е синътъ на планина ra и П()
всликъ С>ТЪ дРУГИТ'В. 

Най-добре характеризира днешнитъ 

планинари Р. Ленеръ: 

„Единъ свtтъ стои разрушенъ предъ 

насъ. Ние тръбва да сградимъ единъ 

Витиня 

новъ, търсимъ въ насъ и около насъ и въ 

лутанията си намираме планинитъ. 

Ние идваме като търсачи, почти страх

ливо, недовърчиво, после като изсJ1едова

тели съ строгъ погJ1едъ, докато се сбли

жимъ, ·,аже почувстваме като господарn 

и ги завладяваме: планинитъ. И тогава: 

- въ всtкиго отъ насъ се повтаря ми

наJюто, всtки възпроизвежда развитието 

на цtл,но движение и идва края - за 

единия по-рано, за другия по-късно, -
вижда се че нъма край, защото въобще 

не може да има. Тогава планинарыъ тър

си нtкоя норма, въ която да излtе идея

та. Той гледа въ своята душа, обръща се 

назадъ, узнава какво му липсва, знае как

во му е ограбилъ живота и всъкидневие

то, колко го е обхванала вече ржката на 

смъртыа и материализма. Той се замисля, 

избъгва отъ свъта, търси духъ и мощь въ 

природата, въ планинитъ. Накрай узнава, 

че трезвостыа на разума го води къмъ 

упадъкъ, че тръбва да има нъщо по-дъл

боко, по-висше въ свъта и въ него. И той 

намира чувството, душата и Бога, намира 

ги, кждето еж: въ природата, въ планини

тt, въ първичното. Така той оживъва и 

вдълбочава идеята. Той не отива въ пла

пинитъ, за да иг~ърви пжтя на изслед

вачъ или да сравни своитъ сили, но отъ 

религиозно чувство къмъ свъта той тър

си красота, чистота и божественость." 

Тритъ исторически периода на плани

нарството, азъ бихъ нарекълъ: наученъ, 

завоевателенъ и философски. Ние сме въ 

последния. 

Д-ръ Хр. П. ГюлеJr,етовъ 

Мисцата на българския трудовакъ раз· 

рови пазвата на стария Балканъ и откри 

хубоститъ му, като ги направи леснодо

rтiпни. Сега за Витиня се ходи по извън
редно живописно шосе, минаващо презъ 

селата Столникъ, Елешница, Потопъ и 

Чурекъ, свързващо София съ Ботевградъ, 

нзб·вгващо високия наклонъ на Араба

~онашкия проходъ, а сжщевременно се 

скжсява разстоянието. Това шосе - дtло 

на нашия тру довакъ, е отъ голъмо сто

панско и стратегическо значение. По него 

дененощно трудолюбивиятъ планинецъ 

tмъква дърва и дървенъ материалъ, или 

носи зеленчуци и храни отъ полето. Шо

сето води по лжкатушенето на рtка Жер

ковска и преваля Балкана съвсемъ неу

сътно. Предъ погледа на пжтника се от

криватъ на всъка крачка все нови и нови 

картини - зел~ни върхове, възвиващи се 
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нагоре, бистри потоци, носещи поздравъ 

отъ Мургашъ, приклекнала воденица до 

рt.ката, разнасяща своята еднозвучна пt.

сень, стада овце и добитъкъ, разхвърлени 

кгто гmби по склона, или се чува клепа

,юто на Елешнишкия манастиръ, ск;у.танъ 

въ гънката на Балкана. Като една кинема

тографическа лента се развива предъ 

насъ, окитена съ толкова много цвt.тове, 

тонове и животъ, въчно младата и вt.чно 

хубавата природа, която кжпе душата въ 

.~жчи и свt.тлини. 

Драг-:> и весело е на човt.ка и нt.що 

таинствено го влt.че нагоре. Следъ чети

ричасов h ходъ отъ гара Столникъ ние 

сме вече въ Витиня. Ако сждите по звуч

ното и загадъчно име на мt.стностьта, ще 

сн помислите, че това е райско кжтче, 

скрито отъ погледитt. на човt.ка, гдето 

вечерь самовилитt. по роснитt. поляни 

виятъ своето юдино хоро и канятъ юна

ка и овчаря къмъ забрава. Балканътъ е 

отредилъ Витиня за своя светина. И наис

тина човt.къ не се е лъrалъ въ предпо

ложенията си. Витиня е особено красиво 

м·t.сто на самото било на планината. Съ 

своята хубава запазена букова гора и ши

роки кичести поляю• rя радва окото и 

душата. Притаишъ ли се до дънера на 

нъкой тристагодишниI{ъ, полазятъ ли те 

слънчевитt. лжчи, проврt.ли се презъ ли

ститъ му, ти чувствувашъ безъ да щешъ 

величието на Бога и подъ тебъ еж оста

нали пропасти и бездни, а надъ тебъ -
синьото небе, въ което се топи и чезне ду

шата ти. 

На два и половина километра отъ гор

ския постъ на изтоI{ъ преминава Араба

конашкия проходъ. До него се издига Ял

дъзъ-табия, по който стоятъ още окопи

тt. отъ руско-турската война. Тукъ еж се 

развивали страхотни сраженt1я и pyrnтt.· 

Ci'fi показаJш геройство и чудеса при пре

минаването на Балкана. По-нататъкъ се 
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издига Баба, чийто връхъ · на египетска 

пирамида се вижда отъ всички страни. На 

Витиня се намиратъ развалини, наречени 

Сгориградъ. Навърно тукъ ще да е би

ло военно селище за запазване на про

ходитъ. На западъ пролазва хубава П<'il· 

тека, водеща презъ буковата гора, покри

та съ шума и на мt.ста разкриваща отлич

ни гледки. На Витинскитt. поляни - ед

на голъма поляна, покрита и въ този къ

сенъ августовъ день съ цвt.тя, изпущащи 

благоухаещи миризми, възторrътъ достига 

своя върхъ. Балкана разкрива своята пъл-

на чаровность. Поrледътъ догонва хубави

цата Витоша, възвисила се гордо въ со

фийското поле, Рила се бt.лt.е съ своитъ 

снt.гове, Ихтиманска Срt.дна гора се въз

правя като гол·t.ма планина. Камарското 

поле, заобиколено отвсъкжде съ върхове, 

представлява красивъ оазисъ въ тази зе

J1ена пустина, необятна за погледа. На сс-

веръ се спущатъ склоноветt. на Стара

планина, обрасли съ китни гори. Колко 

юнаци еж намирали подслонъ тамъ! Кол

ко Шi\.ТИ байрака на четитt, се е развt.валъ 
свобдно и заявявалъ на потисницит-в, 

че тt. не търпятъ робство и скжсватъ ве

ригитt. му, като подканя бълrарскиятъ 

народъ къмъ свобода и човъшки прав

дини. 

Мургашъ е възп-втъ въ нашата народ

на лирика. Той действително е величе

ственъ и е нам-врилъ правдиво отражение 

въ народната душа. Неговото съседство 

съ Витиня показва, че тt. еж родни братъ 

и сестра, еднакво въодушевявали и кри-

.1и българскит-в хайдути съ свободни ду

хове, които и досега въ късенъ ср·t.дно

шенъ часъ, когато месецътъ хвърля своята 

бледа свt.тлина, излизатъ въ своитt. въз

ста}Jически дрехи и се нареждатъ подъ 

развt.тия байракъ, на който пише „Свобо· 

;т,а или смърть". 





Да бждешъ въ есенна утринь на Елинъ
връхъ, когато синиятъ лазуръ надъ Пи
ринъ тръпне въ звучна тишина, а слънче

виятъ изгрtвъ посипва съ златенъ прахъ 
събуждащитt се елхи... Да видишъ 

езерата - живи изумруди, оглеждащи 

бездънното небе и снtжнитt прtспи, 
заслонени задъ остри върхове . . . Да 

пиешъ утринна прохлада отъ живитt 

кристали на Бъндеришката рtка . . . Колко 
прелести, неизказани и достжnни, крие 

нашата земя ... 
Вtковнитt кжщи и калnаръмени улич

ки на градеца Банско замиратъ подъ бър
зо падащия септемврийски здрачъ. Спрет
натиятъ почивенъ домъ въ nланинскитt 

поли почива всрtдъ зеленитt поляни. Све
жестьта на тtхнитt треви е оцвtтена отъ 

виолетовитt свtщички на есенния минзу

харъ, нацъвтtлъ като живъ килимъ, бър

защъ да изживtе своята късна младость. 

Шосето дипли бtла лента всрtдъ тъм
нитt борови стени, въ които проблtсватъ 
обширни пространства отъ ярко пожъл

тtли папрати, мtркащи се като лунни 

петна предъ стжпкитt на идващата нощь. 

Гората на Шилигарника ни поглъща 

въ непрогледна тъма. Ни звукъ, ни лжчъ 

около насъ. Следъ половинчасово спу
скане въ незнайния мракъ обржчътъ на 
тъмнината се разкжсва - проблtсва 
звездното небе, а долу въ рtката пропt
ватъ Бъндеришкитt воли. Три часа пжть 
отъ Банско ни довеждатъ въ двора 

на малката хижа Бъндерица (1810 м.). 

Есень на 

Елъ-тепе 

ГеоргиJП. Арнаудовъ 

Бледниятъ сърпъ на луната се откро

ява въ лимоненъ свtтликъ задъ Тодо

ринъ-връхъ, тъмната сtнка на който 
каточели израства nодъ нашитt стжnки 

и затуля като исnолинъ цtлия източенъ 

хоризонтъ. 

Въ огнището лумтящитt борови клони 
изпущатъ дълги огнени езици, а хиляди 
искри летятъ като безброй падащи звезди. 

Тихата нощь ни погJ1ъща съ своето 
приказ1-10 безмълвие и заспиваме върху 

гостоприемния наръ, nокритъ съ аро

матично сtно. 

Ранното планинско утро изпълва гър
nитt ни съ свежесть и прохлада. Ся
кашъ поглъщаме тънки невидими стрели 

отъ прозрачно .синя стомана. Тодоринъ

връхъ ни обгръща още по- близъкъ до 

самата полянка, покрита съ лека слана. 

Рtката пtе съ монотонната си пtсень. 
Водитt й бързо бtгатъ по облитt ка
мъни къмъ синtещитt се въ низината 
далечини. Вървимъ по течението на 
р. Бъндерица, край която пж.теката се 

вие между стройни мурови дървета. 

Мощни стволове издигатъ високо надъ 
главитt ни красиви иглолистни корони. 
Все по-рtдко се издигатъ елхи, борови 
смърчови дървета. Въ тази часть на 

Пиринъ е единствената область на чер
ната мура у насъ - мощно и красиво 

дърво, вtковнитt стъбла на което до
стигатъ до нtколко метра въ диаме
търъ. Нtжниятъ имъ тъмновиолетовъ 
цвtтъ изпълва въздуха съ меки и кра-
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сиви багри, които се носятъ къмъ вър

ховетt на страхотниrt скали, потапятъ 
се въ езернитt води и пакъ се връщатъ 

къмъ насъ. 

А какъ е съчетано красивото съ мощ

ното и страшното въ този безкраенъ 

лабиринтъ, въ този храмъ на вtчна кра
сота I Долу, по рtката, срещу Шили

гарнишката гора, се спуща малка на

прtчна долинка, нtкакво сухо деренце. 

Младитt борови и смърчови дървета 

върху лtвия брtгъ на р. Бъндерица еж. 
огънати и силно наклонени къмъ самата 

рtка. Горскиятъ ни обяснява : 
- Пролtтесъ на това мtсто соспата 

(снtжна лавина) завлtче нашия банска
лия - Американеца. Бtше живtлъ много 
години въ Америка, та се, завърна, за 

да умре въ Пиринскит-в снtгове. Дошли 
тъдtва нtкоJ1ко души за дърва. Виждатъ, 

че отъ дерето се откж.сва соспата и се 

влtче къмъ тtхъ. Всички избtгали на
долу, а той се забавилъ. Солукътъ ( сил
ното въздушно течение, предхождащо 

свличащата се лавина) го съборилъ и 

соспата го . затиснала и завлtкла въ pt-

ВлахинсIСи циркусъ 

~18 

ката. Като се стопли времето, намtриха 
трупа му подъ снtговетt. 

Епизодъ отъ живота на бtлата пла
нина .. 

Удобната пж.тека се вие змиеобразно 
по източния Елинвръхски масивъ. Строй
нитt мури оставатъ Rадъ насъ. Все по

рtдко се мtрl{атъ край насъ клекове и 
пълзящи хвойни. Надвиваме надъ мно
гобройнитt зиrзаrи и се възкачваме на 
равното било подъ самия връхъ. Све
жата, висока трева се огъва предъ ле

кия вtтрецъ. Предъ насъ се открива 
безкрайна гледка отъ пропасти, скали и 
върхове, всрtдъ които с11нитt езера ни 
гледатъ като Божи очи. Върхътъ ни при
влича къмъ своитt висини, откж.дето са

мотната пирамида протtга рж.це и ни 

зове къмъ гордо изправеното чело на 

Пирина. Далече, долу надъ Огражден
скитt планини, бtл1:1 перести облаци се 
виятъ като прозрачни орлови криле и 

всtка стж.пка по стръмната пжтека ни 
издига все по-високо надъ тtхъ. 

Само четиридесеть минути по вtков. 
нитt скали и сме съ лице срещу леде-

сн. Д. Рунтовъ 



ния вtтъръ на Елинъ-връхъ (2915 м.). 
Сребристо бtлиятъ мраморенъ връхъ е 
цtлъ окжпанъ въ слънчеви лжчи. Малка 

купчинка отъ ледени висулки и кристали 

ни се предлага предъ засъхналитt устни. 

Поrледътъ се хвърля немощно по всички 

страни, примамванъ отъ откриващата се 

безкрайна красота . която българскиятъ 

Боrъ така щедро е посипалъ въ този 

край на нашата земя. 

Цtлиятъ северен ь небосклонъ е плътно 
ограаенъ отъ синята стена на Родопитt 
и Рила. Долината на р. Мtста като черна 
линия отдtля назжбенитt риJIСки масиви 

отъ заобленитt куполи на rубещитt се 

въ изтока Родопи. На юrъ отъ тtхъ 

наднича синиятъ лобъ на Али.ботушъ, 
надъ който тъмни облачета се издигать 
като въздишка отъ поробената бtло
морска земя. Въ югоизточния жrълъ Бt
ласица е изправила мощна rръдь, върху 

която слънцето лъщи като оrненъ диа

мантъ. На юrъ и западъ Огражденскитt 

планини разстилатъ . плавно призрачни 

недра, подъ които тъне дълбоката Струм
ска долина. Предtлътъ на северозападъ 
сключва като неразбиваемъ куфаръ цt
лия този широкъ вtнецъ отъ красиви 
планини. 

И всрtдъ него високиятъ Пирински 

лабиринтъ издига къмъ синьото небе 
безбройни кули, замъци, конуси и а11ка

зари. Задъ самия връхъ зtятъ цирку
ситt и шеметнитt бездни на Казана, 
прошарени отъ вtчни прtспи. Насреща е 
изшилениятъ въ небесата Кутелъ(2908 м.), 
а въ лtво - грациозно огънатиятъ гре

бенъ на Кончето изкусно закрива него

вата неподозирана страхотность. Стръмна 

пжтека внимателно се вие къмъ тази по

сока, водеща презъ Кончето за хижа 

Яворовъ, изградена отъ разложкитt ту
ристи въ едно красиво мtсто подъ 

Даутовъ-връхъ. 

Въ дtсно на Елинъ-връхъ пакъ ше

метни пропасти и красиво издигащи се 

мощни скали. Тодоринъ-връхъ (2746 м.) 
сякашъ е смалилъ отвеснитt си кану. 

сови линии и допълва предната перспек

тива къмъ величествения изгледъ на 

Стражитt, всрtдъ които връхъ Газей 
издига самотно острия си конусъ, а въ 

страни отъ него връхъ Полежанъ спира 
погледа, отправенъ къмъ дивния Папазъ

rьолски край. 

Истинска бисерна украса върху гър
дитt на приказна царица еж пиринскитt 

езера. Тъмно-сиви сапфири и зелени изу

мрули, върху които слънчевитt лжчи се 

стопяватъ на безбройни златни люспи и 
сребърни искри - тt ех нахвърляни 

небрежно върху слънчевия пжть, като 

нанизъ nредъ Елинвръхския масивъ. На

лtво еж бъндеришкитt езера, амфитеа

трално наредени всрtдъ разнообразието 

на скалистия теренъ. Въ дtсно - че

тиритt влахински езера, скачени поме
жду си като съ тънки сребърни верижки, 

nримамватъ погледа въ безкрайнитt дъл

бини. Броимъ ги: едно, две, три ... де
сеть отъ всичкитt сто и двадесеть пи

рински езера ... 
Отвеснитt слънчеви лжчи безпомощно 

падатъ върху вtчнитt снtжни. петна. 

Презъ дрехитt ни проникватъ остритt 

стрели на ледения вtтъръ. Безмълвната 

тишина се прелива въ душитt ни и ни 

потапя въ нtкакво неземно, безбрtжно 

пространство. Далече въ низината мал

китt градчета Банско и Разл6rъ еж като 
малки букетчета отъ nримрежени цвtтя, 
:зсрtдъ които прозиратъ усмивкитt на 

бtло измазанитt кжши. Накждето и да 
тръгнемъ, все ни привлича дивата и су

рова природа на високитt пирински ма

сиви, изпълнени сь толкова много красота. 

Наnушаме небесния връхъ и слизаме 
къмь rолtмото Влахинско езеро, въ би
стритt и прозрачни води на което се 

оглежда синьото небе ... Гордиятъ връхъ 
останалъ самъ въ вtчната си самота, ни 

изпраща усмихнатъ и приветливъ. 
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Пиринъ-планина 
Георги Ст. Георzиевъ 

VI. 

3. Хидрографски zрrьшки. Водитi:;, 
които се спущатъ отъ високитi, дi,лове 

на Пиринъ планина, се насочватъ само 

къмъ две хидрографски оси : долинигв 

на рi,кит-в Струма и Мtста. Съответно на 

това еж ориентирани и всички голi,ми 

пирински долини, които навлизатъ дъл· 

боко въ планинската снага и стигатъ 

чакъ до централнитi, планински гребени 

и била. До недавна не се знаеше точно 

отъ кои мi:;ста на огромнсjта плънина чер

пятъ началото си голi,митi, водни арте

рии, които се насочватъ къмъ Струма и 

Мi,ста, защото ученитi, и планинарит-в не 

бi,ха проникнали с,ще въ нейниr-в ТdЙН· 

СТВРНИ недра. И тъкмо отъ това време 

датиратъ и н-вкои твърде груби гр-вшки, 

създадени при кабинетното проучване на 

пиринската хидрография, които, за жа· 

лость, и сега често се заимствуватъ и 

предаватъ не само nъ популярни, но да

же и въ научни трудове, авторитi, на 

които не еж изследвали непоср-вдствено 

тия RЪпроси. 

Св;,тиврачска Бистрица е една отъ 
гол-вмитi:; пирински р-вки, която се влиRа 

нато л-ввъ притокъ въ Струма на 4 нлм. 
югозападно отъ градчето Свети врачъ. Те

чението и трае приблизително 30 нлм. 

при единъ падъ повече отъ 2400 м. Р-вката 
събира водитi, си отъ най-пространния во

денъ басеинъ въ Пирина. Въ горното си те

чение тя приема водиri, на н-вколно ви

сокопланинсни езера и на р-вкитi, : Rр

наутъ-дере, Спанополсна р-вна, Башлий

сна р-вна, Мочоро. Мозгоница, Беrовица 

и f\рсланковица, нанто и на множество по

мални планинсни потоци и водни нищки. 

Огромниятъ цирнусъ Белемето, върху 
високата цирнусна тераса на нойто е раз· 

ппложено Тевното езеро, което праща 
първит-в води на Светиврачсна Бис: rрица, 

има за вододi,лна линия ограднит-в гре

бени и върхове: Мозговишки ридъ, Пор
тенсни чукаръ, Валевишки чуки, Моминъ 

дворъ, Мална Демиръ напия, Кралевъ дворъ, 

Малка Каменица, Гол-вма Каменица, Д-всна 

Каменица и Беговица, ноито затвар}!тъ 
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циркуса отъ северъ, изтокъ и югъ, въ 

полукржгъ. Тоя висонъ в'БНРЦЪ изолира 

хидрографски циркуса Белемето напълно 

отъ съседнитt му: Кралевсни цирJ<усъ, 

Валевишни циркусъ, Папазгьолсни цир

нусъ и Каменичкия и Демирнапийсния 

циркуси, едни отъ ноито насочватъ во

дит-в си нъмъ М-вста, а други нъмъ Струма, 

но по съвсемъ други пжтища. Съ изнлю

ЧРНИе на р. f\рнаутъ дере, ноято въ гор

ната си часть бере началото си отъ снло

новет-в на в. Варовита чука, остана
литi, начални притоци на Светиврачсната 

Бистрица излизатъ сжщо тана изъ об

ширни циркуси, ноито се редятъ по за

падното ЦРНТрално било на планината, а 

именно: Спанополс:ни, Башлийс:ни, Лива

дето или Чаиро, Белемето и Беговица, 
всични обърнати съ гърлата си почти на 

югъ. Мангъртепенсната ороrрафсна група 

е отдi,лена отъ водния бс1сеинъ на Све

тиврачската Бистрица съ просторнитi, и 

дълбоки циркуси Валевица и Папазгьолъ 

и н-вма абсолютно нинанва хидрографсна 

връзка съ тоя басеинъ. Тази нартина е 

ясна за всi:;ки планинарь, нойто само 

веднажъ е посетилъ лично тия м-вста. 

Нена видимъ сега нанъ предаватъ това 

разположение нi,кои автори, които еж 

писали за Светиврачска Бистрица, възъ 

основа на данни, които не еж почерпени 

и пров-врени на самит-в м-вста. 

За тая р-вка пръвъ говори Василъ Кън

човъ въ два свои труда: ,,Светиврачсна 

Бистрица извира отъ севернитrь (? 1) 
склонове на Манz'Ьр'Ь тепе (? 1) и върви 
право на юzъ" (? !) Гледай: ,,Пжтуване 
по долинит-в на ст рума, М-вста и Бр'Бrал

ница" въ МСБ, т XI, стр. 217. Гр-вшката е 
очевидна и груба. Една об..~кновена справна 

даже въ тана нареченитi, турена и ав· 

стрийсна карти, ноито еж били вече пуб

лично достояние по времето, когато Кън

човъ е писалъ статията си, щi,ше да по

наже грtшностыа на твърдението, въ

пр-вни голtмата неточность на тия карти. 

За тая р-вка сжщиятъ авторъ говори 

втори пжть, но още по-погрt.шно и за-



бъркано, въ свояrа Орохидрография на 

Македония (посмъртно издание 1911), ;,Отъ 

лi,во на рi,ката (разбирай Струма, м. б.) 

се влива Светиврачсна Бистрица. Тая рrь-

1СUЧ1Са (? 1) извира отъ снлоновегв на ви· 
сония връхъ Ала бурун:ь и т. н." (стр. 
164). Тунъ грi,шната е още по-груба. 
Върхътъ Rла бурунъ (г455, споредъ д-ръ 
Луизъ), който сега е известенъ повече съ 

името Арабски zробъ, се намира чув
ствително на югъ отъ м1>стото, дето из

вира и протича Светиврачска Бистрица. 

Още пQ·погрi,шни еж сведенията, дадени 

за тая рi,на в ь специалния географски 

речнинъ на България, Македония и пр. 

(1918) огъ Жечо Чанковъ. На стр. 262, 
подъ рубриката Светиврачсна Бистриц", 

четемъ следнитi, пояснения: ,, Рrькичка (? /), 
извира отъ снлоноветi, на високия връхъ 

Алиботушъ (? 1), тече на ю. з. презъ 
гориста планинска мi,стность, докато слi,зе 

въ политi, на планината и пр ". Истината 
е, че отъ склоноветi, на f\либотушъ, въ 

наши предi,ли, извиратъ нi,колно мални 

рi,чици, които общо се вливатъ въ Пи. 
ринска Бистрица, 

Отъ по-старитi, автори само П. Дър

вингов1о дава сравните-лно доста точно и 

подробно описание на изворитi, и тече

нието на Светиврачсна Бистрица: ,,Пиринъ 

и борбата въ неговитi, недра", 1904, стр. 
41-42), благодарение на личнитi, изучва
ния, които е можалъ да направи, като 

четнинъ по онова време, на самитi, мi,ста 

въ висо~ия Пиринъ. По-късно сжщото 

направи и понойниятъ проф. Жено Ра

девъ, но вече съ вещината на голtмия 

специалистъ, въ труда си „Природната 

скулптура по висонитi, български планини", 

19Ю (стр. 99 -100), възъ основа на своитi, 
лични проучвания въ цi,лия високъ Пи

ринъ, презъ военнитi, години 1917 и 1918. 
Трi,бза да се съжалява, че заимству

ванията отъ тия два труда еж сравнително 

много рi,дни явления и затова грi,шкитi, 

на Кънчова и др. се поflтарятъ много 

често и сега. Въ връзка С"Ъ това будятъ 

голi,мо недоумение следващитi, редове 

въ иначе строго научния и сериозе!fъ 

трудъ на уважаемия проф. д-ръ Г, Бон

чевъ: .,Петрографсни и минерални из

учвания въ Македония", Сборнинъ Бf\Н, 
кн. ХШ, 1920, стр. 143: .,Селце Свети· 

врачъ е разположено на дi,сния брi,гъ 

на р. Бистрица, въ горнитi, си отдi,ли 

наричана · Беzовица (р. Беговица е само 
единъ притокъ на Св~тиврачсна Бистрица 

въ горното и течение, м. б.), която свлича 

водитi, си отъ най-високия пирински гре

бенъ, отнъмъ отдi,литi, на върховетi, 

Ченzелъ чаль, Папазгьоль, Манzьръ 
тепе и др. (?1) 

Не по-точно еж предадени отъ по-ста

ритi, автори сведенията и за други пи

рински рtки. Така напри"li,ръ р. Г лазне, 
която се влива като голtмъ притокъ въ 

р. Бi,ла рi,на или Бi,ла Мi,ста подъ село 

Баня въ Разложната котловина, е С'ЬС· 
тавна рrька, образувана оть пирин
скитrь рrьки Да.мяница и Бьндерица, 
събиращи водитrь си вь една рrька 
върху наносния. конусь надъ с; Бан. 
СКО. Дамяница черпи водитi, си отъ езе

рата, разположени въ обширния Вале

виш1<и циркусъ, а въ срi,дното си тече· 

~<ие и отъ множество малки и голi,ми 

потоци и рi,ни, които се спускатъ отъ 

стръмнитi, склонове на Дамянишната 

долина. Между последнитi, по-значи

телни еж Газейсната и Василашката 
рi,ни, които се вливатъ въ р. Дамяница, 

много близо до хижата съ сжщото име. 

И дветi, рi,ни черпятъ водитi, си пре
димно отъ езерата, разположени въ ви

сонитi, висящи Газейсна и Василашка до· 

лини. Рi,ната пъкъ Бъндерицс:1 взима на

чалото си отъ бъндеришнитt езера, раз· 

положени стжпаловliдно въ горния от

дi;лъ на гол вмия Б ьндеришни циркусъ. 

Въ нея се втичатъ, по цtлия и пжть 

презъ Бъндеришката долина, множество 

потоци отъ ограанитi, стръмнини. Преди 

да стигне мi,стностьта „Банснитi, чярнове", 
тя приема водитi, на единъ доста дълъгъ 

и пълноводенъ притокъ, който се обра

зува п:щъ в. Елъ-тепе отъ множество по

малки водни нищки. 

Капитанъ Бендеревъ въ труда си: ,,Во

енная географiя и статистика М:1недонiи", 
1890, за тая рi,ка пише така: .,На югъ 

01ъ с. Бi,лица и въ началото на прохода 

Кжсъ дервентъ (Момина клисура сега, 
м. б.) Мi,ста приема оrъ дtсно Банска 
Мi,ста. Тази рrькичка (? 1) е съставена 
отъ нi;колно планински потоци, отъ които 

най·изобилни11тъ съ вода (вtроятно Г ла-
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шене-дере, разбирай Глазене, м. б.) из
лиза отъ подножието на Пирина, отъ пе

щера дълга около 40 м. (съ 7 отвора). 
1 ова еж подземнигв води (? 1) на мно
жество езера, ноито се намиратъ по тая 

планина и ноито не еж поназани на нар

тигв (Верновичъ, ,,Неизданние материали", 

стр. 313). 

Василъ Кънчовъ по отношение на р. 

Глазне е малко nо-точенъ. Въ своята 

.Орохидрография на Манедония" (стр. 146) 
той назва: ,,Между Даутовия и Тодори

ния върхове се намира Бъндеричката ко

тловина (вмt.сто долина, м. б,) и три 

Бъндерички езера (въ сжщность 6), отъ 
ноито води началото си единъ клонъ на 

разложката рt.ка Г лазна (истинсното име 
е Глазне, м. б.). Между Тодориния връхъ 
и Елъ - тепе (? 1) се намира друга нотло
вина съ две (? 1) езера, наречени Васи
лачни. Отъ тt.хъ излиза втори клонъ на 

Глазна" (въ сжщность насае се само за 
единъ отъ nритоцитt. на втория клонъ 

Дамяница, м. б.). А .между това Ва
силашкитrь езера се намиратъ ме

жду Тодоринъ врьх1,, Овчата поля
на и Василашкитrь чукари, нrьмай
ки никаква връзка съ Елъ-тепе. 

За еж.щата р. Глазне Ж. Чанновъ въ 

географския си речнинъ казва : .Много

водна рi,на, събира водитt. си отъ нt.

нолко езера (Василачнигt, Бъндеричнитt. 
и .пр.) въ Пиринъ, тече nрезъ дълбо"а, 
гориста, стръмна долина, спуща се въ 

котловината при с. Банско, нара много 

водещщи и дъснор'Взници, приема по-до

лу единъ nритокъ и се втича въ Мехо

мийсната рt.ка" (стр 79), Очевидно из· 
пуска се важниятъ притокъ Бъндери
ца, който се влива преди с. Банско 
и който сжщо така тече презъ дъл
бока, ~ориста и стръмна долина -
Бъндеоица, докато излrьзе въ раз
ложската котловина. 

П. Дървинговъ, нойто иначе е твърде 

точенъ при предаване на орографснитt. и 

хидрографскитt. подробности на Пиринъ, 

по отношение на р. Глазне е доnустна11ъ 

сжщес:твена грt.шка : и той не схваща 

рt.ната като производна qтъ слива
нето на дяетtЬ zолrьми пирински 
рrьки Дамяница и Бъндерица, които 
слизатъ отъ високит,ь недра на да-
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мянишката и бъндеришката долини 
(ср. ,.Пиринъ и борбата" и пр, стр. 52), а 
я разzлежда като единична рrька, 
която води началото си отъ „ Чер
нитrь езера" (разбирай Бъндеришwитt. 

езера, м. б.), протича по бъндеришката 
1,олина, излиза въ бансната нотловина и 

се влива въ Мехомийската рt.ка или Бt.ла 

Мt.сп,. 

Приблизително тана неточни и смжтни 

еж и с:веденияrа за другитt. rолt.ми пи

рински рt.ни, нато: Ретижа, Кременсна 

рt.ка, Невро1юпска рt.на и др., втичащи се 

въ Мt.ста и Градевскя рt.ка, Влахинска 

рt.ка, Пиринсна Бистрица и др , ноито се 
в11иватъ въ Струма. 

Отъ лимнологичнитi, богатства на Пи

ринъ планина доскоро се поменува

ше въ литературата само го11-вмото 

езеро Папазгьолъ, наричано nо-рt.дко съ 

името Попове езеро. Викне11ъ (т. 11 отъ не
говото „Пжтуване по Европейсна Турция", 

1868) свързва това име ту съ н-внакъвъ 
връхъ, ту съ „малко езеро" (стр. 199), 
манаръ въ скица 7 на атласа нъмъ не

говия трудъ това езеро да е изобразено 

съ чудовищни размври: 4.2 н11м. дълго и 

1,5 нлм. широко. Въ по-старитi, нарти 

еж.щото е означавано нато голвмо висоно

nланинсно езеро съ плосность, достигаща 

nонвкога до 10 кв. нлм. Ж. Чанновъ въ 

географсния си речникъ (стр. 224 - 225) 
му приписва елuпсовudна форма, което 
твърдение отъ фактичесна страна не се 

оправдава. По всt.ка въроя,·ностъ той е 

nовлиянъ отъ Кънчева, нойто поддържа 

еж.щото на стр. 148 въ „Орохидрографията 
на Македония". Истинсната форма на това 
езеро може да се види въ мо,~та фото

топографна карта на Паnазгьолския цир

кусъ, едно умаление отъ което е помt.с

тено въ брой 3- 4 на сп. Бъшарсни ту

ристъ, г. 1938, стр.113. 

Точниятъ брой на nостояннитt. езера 

въ Пирина и досега не е опредt.ленъ, 

защото още никой не се е занимава11ъ 

специаnно съ лимнологията на тая пла

нина. 

*** 
Изтъннахъ голt.ма часть отъ грt.шнитt., 

които и сега често се nовтарятъ въ ли

тературата (туристична и научна), ногато 
nptнo или нсс~::е110 се говори за хубавата 



Пиринъ планина. Съ това тi; не се из

черпватъ, нито ще престанатъ. Фактитi; 

на всвкидневието постоянно носятъ нови 

доказателства за това. Тр1.бва да се съ

жалява, че даже и днесъ, когато сrреме

жътъ да се култивиратъ трезви и поло

жителни знания, се намира на недости

гана висота, още се пръскатъ невврни 

сведения за най -гениалното творение на 

нашата в.~сокопланинсна скулптура - Пи

ринъ планина. И за да свърша вече съ 

моитi; твърде дълги бележки, внушени не 

отъ желание за уязвяване, а изключи

телно за предпаз8ане отъ възможни за

блуди хората на практическата дейность 

тамъ горе въ планинитi;, ще посоча само 

още нi,колко грi,шки, допустнати въ тру

доее отъ най - ново време. 

Брошура № 8 отъ библиотека "Хубава 
си, Българио 1", издание на "Хемусъ" 
подъ ржководството на r. Ив. Великовъ, 

излtзла презъ 1937, е посветена на Пиринъ 
планина. Още първитi; страници на тоя 

малъкъ трудъ, предназначень за деца отъ 

10-14 години, ни убеждаватъ, че той е 

написанъ само възъ основа даннитi, на 

старитi, автори: Викнелъ, Кънчовъ, Ра

чевъ и др., като по този начинъ еж въз· 

произведени всичкитi; имъ rрi;шки и не· 

точности. Така, Елъ·тепе е показанъ съ 

най-старата си височина 2681, вмi;сто съ 

официално измi;рената 2915. Цитиранъ е 

връхъ Пиринъ, но не общоизвестниятъ 

връхъ Пиринъ, съ койrо завършва на З'I· 

падъ карстовото пиринско било, надъ 

Предвлския проходъ, а днешниятъ връхъ 

Оре~ова скала или Орелякъ, наричанъ 

още и flмбаръ ташъ (2090, споредъ д-ръ 
Луизъ). Последниятъ се издига на изтокъ 
отъ с. Пиринъ, но вече отдавна не е по

знатъ съ името Пиринъ всрi;дъ мi;стното 

население. Съ името Пиринъ се назовава 

сжщиятъ връхъ само отъ Викнела и Кън

чова. Пириr1скитi; езера еж показани 

около 40, когато се знае, че тi; надми

наватъ 120, макаръ и да не еж точно 

установени. Само въ циркуситi; Папаз

гьолъ и Белемето се намиратъ около 

50 постоянни езера. За да изобрази crpa· 
хотностьта на Пирина зиме, авторътъ 

възпроизвежда епизода, който е послу

жилъ като фабула на Базовия разказъ 

(1889) нВъ Пиринъ ". Тоя епизодъ се раз-

вива между селата на изтокъ отъ Мел

никъ, въ пог.итi; на планината, чиято ви

сочина е само 600-700 м. и не дава ни

каква представа за сжщинския високъ 

Пиринъ. За Влахинска рi,ка авторътъ 

казва, че се влива въ Струма до Сали
аговия .мостъ. Тоя мостъ отдавна не 

сжществува, защото е изгоренъ презъ 

балканската война. Твърди се ло-нататъкъ, 

че въ Пирина е построена хижа „при 

чудесН,umtь БъН,деришки езера, Н,а 
ВUСОЧUН,а 1750 .м.•. fl знае се, че хи
жа Бъндерица е доста далечъ отъ Б ьн

деришкитi; езера, на височина 1810 м. 

Презъ 1937 r., когато е издадена бро

шурата, въ Пирина сжществуваха още 

хижитi;: Дамяница, Яворовъ, Велебитъ 

или Три рt.ки, Попина лжка и недовър

шената още Папазгьолска хижа, за които 

авторъть нищо не поменава. Сжщиятъ на 

нвколко пжти употрвбява името Тодоровъ 

връхъ, вмвсто Тодоринъ връхъ и твърди, 

че надъ градчето Свети врачъ се нами· 

рали нСветиврачскитi; езера", когато езера 
съ такова име не еж известни. 

На стр. 9 въ сжщата брошур«а е по

мвстена снимка, изобразяваща дъното на 

Кралевдворския циркусъ съ върха Демиръ 

капия. Непосрi;дствено подъ тоя връхъ, 

въ дъното на циркуса, на снимката се 

вижда нестопена снi;жна првспа съ доста 

разкжсано очертание, която е заблудила 

авrора и го е накарала ца сложи оче

видно погрi;шния обяснителенъ надлисъ: 

»Езеро въ Пиринъ". Въ горния двлъ на 
циркуса наистина има нi,колко миниа

турни езерца, приличащи повече на лок

вици, наричани от-ъ проф. Ж. Радевъ 

"ембрионални езерни паничища", но тi; 
оставатъ вънъ отъ обсега на снимката. 

Въ една най-нова ученическа карта на 

България (мi;рка 1:1,000,000, издание на 
нФакелъ"), въ Пирина еж означени два 
върка: Елъ тепе съ височина 2731 ((? !) и 
в. Пиринъ, между Мелникъ и Неврокопъ. 

Защо авторътъ на картата е предпочелъ 

да означи последния незнач11теленъ връхъ 

при десетки други съ много по-голi;ми 

височини, и при това сь едно днесъ не

известно име, не е ясно. И тукъ личи 

пакъ влиянието на Викнелъ и Кънчовъ и 

тi;хнитi; грi;шки, които още дълго време 

има да се ловтарять ... 
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До Изремецъ и Чукава 

Л. Ст. Георгиевъ 

Трt,бваше да обходимъ тоя дt,лъ отъ 

Стара-планина, що се разстила на изтонъ 

отъ rолt,мия завой на Иснърсното дефиле, 
наричанъ обикновено Голi;ма-планина. 

За по-прi,но вървi,хме по с1ария 

пжть, а нейде пресичалме по още по

прt,ни пжтени, които ту се провираха 

подъ rжстана на нi,ноя горичка, ту пре· 

носяваха избуялу1 ливади или пънъ из

виваха край цъвналия плетъ на н'l,коя са

мотна селена нжщурна, облt,на въ слънце. 

Пжтьтъ не е тъй стръменъ. Пресича 

ливади, всрt,дъ които цъвтятъ всични ви

дове полски цвi,тя, минава въ л'l,во отъ 

надвисналия надъ Ланатнинъ връхъ Яво

рецъ и излиза на билото, гдето малка и 

кокетна букова норийна е останала за· 

пазена край едно оброчище. 

По-нагоре върхътъ става наменистъ. 

Между намънитt, е понинналъ здравецъ, 

който ги понрива почти навсi,нжде. Всt,

ко нжсче земя е превърнато въ бунетъ 

отъ незабравки, маргаритни, теменуги и 

папратъ. F\но човt,нъ примрежи очи, не

прем'l,нно би помислилъ, че се намира 

всрt,дъ грижливо поддържана rрадинна 

около църнвата на · нi,ной стариненъ ма

настиръ. Впрочемъ наистина, манаръ и 

малко по-нататънъ, въ дълбокия долъ на 

северъ отъ върха, се е спотаилъ отъ де

веть в'l,на насамъ стариятъ манастиръ„ Се

демтt, престола", основанъ отъ брата на 
Петъръ Делянъ за споменъ отъ борбитt, 

срешу византийското робство. 

Прескачайки отъ намънъ на камънъ, 

неусi,тно стигаме пирамидата на върха. 

Опунъ се откриватъ широки хоризонти 

- Витоша, Люлинъ и Виснеръ-планина, 

цt,лиятъ Западенъ Балнанъ отъ Тимонъ 

до Иснъра, Врачансната планина съ сна

листитt, си урви, по на изтонъ Ржана

планина, до нея гористата Чунава, а да· 

лечъ на юrоизтснъ се синt,е легендар

ниятъ Мурrашъ. Още по-далечъ, презъ 

слънчевия блъсъкъ и мл'l,чната омара 

едва се лъсва нейде между земята и не

бето нtноя рилска пръспа. Низко, почти 

слt,ли се съ полето, rушатъ се Плана и 

Лозенъ-планvна 

ната приrръдна 

Иснъра лъщятъ 
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и измъкнали се отъ т'l,х· 

сребърнитt, извивки на 

всрt,дъ полето. 

Манаръ и ненаситили се на простори, 
започваме да се спускаме по стръмни11 

lfЗточенъ снлонъ на Изремецъ и въ ленъ 

и пµиятенъ разговоръ, по равни11 биленъ 

пжть подъ връхъ Чухъ-пi,телъ с· и ·аме 

Лакатсни·нладенецъ, нждето спираме на 
почивна и нъсенъ обt,дъ. 

Привечерь продължаваме пжтя си и 
скоро излизаме на Красrопатьо, гдето се 

пресичатъ пжтищата между селата Брi;

зовъ-долъ, Осеновланъ, Редина и Буно

вецъ. Когато е речь за тi,зи и всички 

околни села, имената на които образу

ватъ цt,лъ ботанически бунf'тъ, не трi;б

ва да се разбиратъ села въ обикнове

ния смисълъ на думата, защото всi,но 

едно отъ тъхъ има площь може би кол

кото Ню-Йорнъ, само съ малко по-лоши 
съобщения. 

Но времето минава, слънцето вече за
хожда, а всички срещнати селяни ни ус

понояватъ, че rорсниятъ дnмъ подъ връхъ 

Чунава е само на половинъ часъ раз
стояние. Следъ като въ продължение на 

три часа изминахме тоз~. фамозенъ за ту

риститt, "половинъ часъ , ние навл'l,зохме 
въ чудна букова гора, прорi;зана съ соч

ни ливади, надъ които се разстилаше вече 

меката прохлада на падащата тиха ве· 

черь. Нt,накво чудно успокоение ни об

хваща, ведрина с~ разлива по жилитt, ни. 

Тана" пристигаме предъ горения домъ "Чу
нава въ мi,стностьта Крета. 

Дохожда и rорсниятъ стражарь. Съ

въстенъ изпълнитель на наредбитt,, той 

'Не иска да ни пустне да преспимъ въ 

заслона безъ бележка отъ началството 

му въ Своге или София. Разбирайки най
после умората ни, липсата на достатъчно 

завивки и че е вече късно да достигнемъ 

друго населено мъсто, той ни подвежда 

подъ категорията "изпаднали безъ под

слонъ пжтници при лошо време", нан

вито му е разрешено да допусна, и ние 

съ облекчение се приютяваме въ бt,лата 
сграда. 

Преуморени отъ дългия пжть, следъ 

хубава вечеря, ние заспиваме съ съня на 

праведници, за да продължимъ на другия 

день нашия пжть нъмъ Мургашъ·планина. 




