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ГОДИНА XXXI 



БЪЛГАРСКОТО ПЛАНИНАРСТВО КАТО БИТОВО 
ОТРАЖЕНИЕ 

Отъ Павелъ Делирадевъ 

Българското туристическо движение 

влиза въ кржrа на своята четиридесеть 

годишнина. 

Наесень първата организация на това 

движение - Б. Т. С. ще празднува своята 

завършена 40-rодишна дейность. 

40 години дейность поглъща току

речи дейния периодъ въ живота на от

дt.лната трудовоспособна личность. А за 

една обществена дейность прrзъ четири 

десетилътия вече тръбватъ нъколко по

колъния. Сжщата картина ни представля

ва животътъ и на Б. Т. С. Отъ основате

литъ-членове на „Алеко", които съ пра

во минаватъ и за основатели-членове на 

Б. Т. С., между насъ се мъркатъ само нъ-

1солко още щастливци. Второто поколъ

ние, което дойде следъ тъхъ, си сжщо за

минава и отстжпва мъсто на третото ту

ристическо поколъние. 

За орrанизационнитъ, научнитъ и кул

турнитt. постижения на българското ор

ганизирано туристическо движение презъ 

изтеклитъ четири десетилътия тепърва 

ще се говори, тъй като този периодъ не 

е окончателно завършенъ. Презъ текущи

тъ месеци още много благородни почини 

ше моrатъ да се осжществятъ и нови та

кива да се поставятъ за разрешение. Оба
че, при встжпването въ юбилейната годи

на умъстно ще е да се спремъ върху нъ

кои отъ основнитъ черти на българското 

туристическо движение. 

Първата основна черта на това движе

ние е, че то е самобитао, а не присадена 

отвънъ чуждица, както еж, да речемъ, 

футболътъ и много други спортове, заем

ки отъ чуждптъ страни и народи. 

Нашата страна е предимно планинска. 

Тя заема сърдцето, сръдището на Балкан

ския полуостровъ, който не само по rео

ложска структура, но и по географско 

име ни напомня пакъ за б а л к а ни, за 

n л а ни н и. А историческиятъ и полити
ческиятъ животъ на народа ни презъ цъ
лото му сжществуване на полуострова 

стихийно го е тикалъ въ обятията на пла-

нинитъ. Нашитъ престолни градове, твър

дини (крепости) и манастири, все изъ пла

нинитъ еж били. Старитъ римски градо

ве, крепости и станции изъ полетата из

чезнаха безследно още въ предславянско 

и предбълrарско време отъ първитt. при

стжпи на великото преселение на наро· 

дитъ. Опората на бълrарскитъ славяни е 

била само планината. Въ планинскитъ 

клисури се е проявявала силата на бъл

гарския ламтежъ къмъ свободенъ жи

вотъ. Въ планинскитъ клисури бъ сразена 

българската съпротива. 

Въ планинитъ продължаваше да жи

въе бълrарскиятъ духъ за свободенъ жи

вотъ и отъ тъхнитъ чуки се нанасяха уда

ритъ срещу чуждото робство. Съ по

мощьта на планинитъ бъ съборено ви

зантийското робство. Сжщата история се 

повтори и при последнитъ освободителни 

движения противъ игото на султанигв, 

отъ което иго най-после трtбваше да се 

освободи и самиятъ турски народъ. 

Въ подпланинскитt села и градчета се 

зароди и разви българската домашна и 

манифактурна индустрия, която даде по

тикъ, размахъ и съвремена идеология 

на освободителното движение. Изъ пла

нинитъ и по рудинитt се разви българ

ското скотовъдство, което даде нови сто

пански и борчески сили на сжщото дви

жение. Въ планинитt и rоритt се навъди

ха „rорскитt птици" - хайдути и хара

мии, които съ своя романтиченъ свобо

денъ животъ събуждаха свободния духъ 

у заспа.~шя робъ и го бранъха отъ беди . 

Планинскитъ чуки и поляни - Милинъ 

камъкъ, Вола, Веслецъ, Околчица, Обо

рище, Бузлуджа, Еледжикъ, Свети Нико

.1а, Ха!шъ-боазъ, Химитлийски боазъ и 

пр. и пр., се превърнаха въ нови светили

ща на българския народъ. 

Народната и лична поезия възпtватъ 

и одухотворяватъ гората и планината ка

то народни съратници. И много естестве

но: по тtхъ еж народнитt копнежи; на 

тtхъ е моrълъ преди всичко и надъ всич

ко да разчита теrловниятъ народъ; един-
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ствено т-в Clii се вслушвали въ народнит-в 

страдания. 

Боготворятъ планината или балкана 

всички български поети и писатели наче

ло съ Раковски, Каравеловъ, Ботевъ, Ва

зовъ, Славейковъ, Яворовъ. Безъ планини 

и гори ние въобще не можемъ да си 

представимъ т-вхнит-в най-хубави стихо

ве, - безъ т-вхъ последнит-в не биха Clii· 

ществували. 

И първата иск р а за пробуждане 

пламна „тамо въ дънъ горит'h"; и бун

тътъ „б-в помазанъ въ горскит-в усои"; и 

живi; българскиятъ духъ „тамъ на Бал

кана" и „горскит-в долини трепетно по

втарятъ на боя ревътъ"; и п-всеньта за 

свободата „се е носила по гори н по до

:1ища", и годеницата е „горска птица"; и 

на младежкит-в любовни копнежи еж от

r оваряли: ,,чуй какъ стене гора и шуми, 

чуй какъ ечатъ бури в-вковни"; и горка

та майка е тешена съ: ,,не плачи, майко, 

не тжжи, че станахъ, майко, хайдутинъ, 

хайдутинъ, майко, бунтовникъ"; и кава

лътъ е свирилъ „на поляна край горица"; 

и малкиятъ Чавдарчо иска при татка да 

иде, ,,при татка въ Стара планина", и дУ· 

хътъ на поета е насоченъ „нагоре къмъ 

11ърха!" 
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Тази в-вковна връзка между народъ и 

п.~анина още по-внушително е изразена 

въ редица строфи отъ „Кървава п-всень". 

- ,,Тозъ, който би за мигъ поискалъ 

да разгърне светата библия на миналит-в 

дни, въ която вписани еж. элитt сж.дбини 

на моя роденъ край, ще найде назовани 

на вс-вка страница тамъ гордитt. Балкани. 

Сподt.ляли еж тt. съ тегловния народъ 

беди и тържества, и въ мжчния му жи

вотъ - такъвъ уреченъ отъ орисница 

свирепа - едни еж му били утеха и под

крепа" ... 

При тt.зи отношения на нашия народъ 

къмъ планината, българскиятъ туризъмъ, 

планинарски по преимущество, е едно 

естествено продължение на тt.зи битови 

отношения, стъкменъ за новитt. времена, 

за новитt. нужди и за новата идеология 

на сжщия народъ. Затова и ние виждаме 

въ българското планинарство всички чер

ти на едни битови отношения между на

родъ и планини. Тукъ се крие и тайната 

на неговит·в усп·вхи - абсолютни и срав

нителни съ кретането на чуждестраннитt. 

присаждания, за които се харчатъ и мно

го срt.дства и много трудъ. 



t Д-РЪ ИВАНЪ ХР. ЛАБУТОВЪ 

На 23. !. 1939 година почина следъ 12-
дневно боледуване нашиятъ незабравимъ 

другаръ-туристъ. Внезапната му смърть 

потопи въ скръбь цълия градъ: всички 

негови приятели, туристи и цt.ла тури

стическа и културна Дупница. Това бъше 

единъ внезапенъ ударъ върху неговитъ 

б.1изки, приятели и туристи, защото той 

съ своята дейность бъше центъръ на мно

го кул1'урни начинания, които, благодаре

ние на неговата упоритость, винаги полу

чаваха реаленъ край. Затова неговото 

мi;сто въ културния животъ на града ще 

остане винаги незаето, ззщото не така 

.;н:сно се създаватъ въ нашия културно

общественъ животъ честни, безукоризне

ни раб-1тници. 

Д-ръ Иванъ Хр. Лабутовъ е роденъ 

презъ 1898 година въ гр. Дупница. Много 
рано измина своя земенъ пжть, едва на 41 
година! Завършва Военното на Н. В. учи

ш:ще и презъ 1917 r. въ чинъ офицерски 
кандидатъ е причисленъ къмъ 51 полкъ и 
нзпратенъ на фронта при Пелистеръ. 

Тамъ той получи своето бойно кръщение. 

С.rrедъ демобилизацията, презъ 1920 r., въ 
чинъ поручикъ, напуска армията и про

,:.ы1жава образованието си по медицина 

въ Виена и София. Завършва презъ 1927 
година и се отдава на работа като участъ

ковъ лъкарь, околийски лъкарь, а по-къс

но се връща въ армията и въ чинъ сани

таренъ капитанъ го завари смъртьта като 

началникъ въ 7-ма дивизионна ·болница. 
Дейностьта на покойника е много

странна. Въ личния си животъ бъше че

стенъ, доблестенъ, последователенъ въ 

д·t.лата си. Това c1r, ръдки качества днесъ, 
когато на повърхнината на обществения 

животъ стоятъ подлостьта и непочте

ностьта. Тихъ, скроменъ, непарадиращъ 

съ своето достоинство, той бъше завла

дълъ сърдцата на цълото гражданство. 

То го високо ценъше. Нъмаше културно

обществена организация, въ дейностьта 

която той да не е взелъ участие, да не е 

.:~алъ своя съветъ и трудъ. За това гово

рятъ и 25-тъ некролози, които бъха изда

дени отъ различни културно-просвътни 

организации и обществени сръди, както и 

стичането на цълото гражданство при по

гребението. Той бъше въ читалища, лъто-

вища, съюза за закрила на децата и пр. 

и пр. 

Най-голъма и незамънима е загубата 

за туристическа България. Тамъ той бъ
ше вложилъ сърдцето си отъ ранно де

тинство до последния мигъ на живота си. 

Създатель на юношеския туризъмъ въ 

града, а следъ войната организаторъ на 

Б. Т. С. Какво ли не даде той на туристи

ческото дъло! Не посвети .'!И безукориз

нено най-хубавитъ години на своя животъ 

на роднип туризъмъ! Умирайки, той rово

р·t.ше за него! 

Първата туристическа хижа въ Бълга

рия „Скакавица" въ недрата на Рила пла

нина е единъ нъмъ свидетель на великъ 

подвигъ. Тя е единъ паметникъ, който на 

вtчни времена ще напомня на български-

1"Б планинари, бродещи изъ Рила планина, 

за беззаветната му служба на роднитъ 
планини. Тя е негово дъло ! Туристиче

скиятъ домъ въ Дупница, въ родния му 

градъ, на който той най-честно служи, е 

символъ на обществена солидарность и 

упоритость при изграждане и реализиране 

на общественитъ начинания. Той бъше ду

шата и сьрдце1:о на туриститъ въ града, 

загубата е незамънима, но тя и дълото, 

което той посочи, c1r, свътли, достойни за 
с,rrедване. Това той доказа на много тури

стически конгреси, които вещо р1r,ково

дtше. 

При пълно съзнание на смъртния 

одъръ, той ме извика и направи своя за

ветъ къмъ другаритt туристи и туристи· 

ческа Българин: 

,,Асене, азъ си отивамъ много рано, 

отивамъ си твърде младъ. Съжалявамъ, 

че нъма да видя новия заслонъl) и не мо

жахъ да доживъя rолъма България!" 

Ето, другари туристи, последния ззветъ 

на единъ нашъ голъмъ съидейникъ. Това 

е .11юбовьта и обичьта къмъ роднитъ пла

нини и Родина. Този заветъ ние тръбва да 

следваме, защото той е великъ. На него 

той служи честно и сърдечно . 
Да бжде въчна паметьта му! 

Богъ да го прости! 

1) Отнася се за съюзния заслонъ, кой
то ще се строи презъ това лъто при Ка· 
линъ връхъ въ Дупнишка Рила планина. 



Човtкътъ въ планината сн, Д-ръ Ил. Миновъ 

ЗА ЧОВ"ВКА, УСТРЕМЕНЪ КЪМЪ ПЛАНИНАТА. 
Отъ Д-ръ Ем. Шаранковъ 

Отъ где тази устременость къмъ плани· 

ната ? Отъ где та.зи неподправена, искрена 

обичь? Отъ кжде тази забрава, която стига 
до себеотрицание и саможертва ? 

Земниятъ човtкъ, като тtлесна и душевна 

единность или поинъкъ-взето като едно дейно 

цtло, върви по единъ свой пжть, отдtленъ 

за всtки едного. Това е пж тя на неговия 
животъ - различно стръменъ, различно кри

воличащъ за всtкиго. За единъ откритъ, отъп

канъ, направенъ. За другъ : новъ, непис1шъ, 
изненадващъ. 

Между малкото воля на човtка, и между 

не добре овладяваната стихийна първична 

природа лжкатущи и се губи следата на 

всtко отживtна, отзвучена стжпка. Между 

искрата на бекрайно малкото, но борещото 

се съ незатихваща упоритость за своето 

мtсто „азъ • и между тъмната, малко раз
гадана, поглъщата и увличаща сила на тъмни 
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влечения се люшка тази следа, тази стжпка 

отъ земния пжть на човtка. 

А всtка. стжпка е частица отъ предвtч

ната борба · и тази борба човtкътъ води без
прекъсно, до своя край - различно устремно, 

различно бурно, съ разлнчна страсть и увле

чение, съ нееднаква жажда за постигане, 

за проумяване, за владене. И тази борба се 

решава въ равнината на сблъскването съ 

външния свtтъ. Тукъ не винаги може да се 

познае, дали силниятъ създава слабия или 

слабиятъ открива силния. 

Това е собствено борбата за животъ въ 

широкия размахъ на смисъла ; борбата за 

всtки-дневното надвиване и за защитно 

ограждане отъ вънъ. 

Само въ тази плоскость борбата би била 

най-често непосилна. Безизходна и безсми

слена би била тя до тукъ - сивата, дtл

нична борба, борба на тъпи удари, борба на 



„ непознатата• личность - борба за частица 
повече въздухъ, само за единъ късъ месо 

повече. Борбата на дивия звtръ. 

Но живоптъ е и нtщо повече. Въ при

вечерно притихване или въ всрtдневната тре

вога, единъ почти неуловима душевно от

звучаване като непромълвена молитва преиз

пълва сърдцата на хората, прелива навънъ, 

понася напредъ, нависоко, навредъ. И то 

казва : азъ придавамъ твърдость на обтегна-

Планинска пtсень 

тата ржка и издържливость. Азъ давамъ не· 

преклонность на устремения поrледъ, азъ 

раздвижвамъ кръвыа и давамъ надеждата 

за единъ ударъ на сърдцето повече. Азъ 

съмъ полетътъ на земния човtкъ. Азъ по

раждамъ неговата усмивка и разтопявамъ 

скръбыа, наслоени отъ саждитt на всtки

дневието. Азъ съмъ повtрието за възраж-

_ .. 

дането на сразения въ прахъ и пепель, Азъ 

нtмамъ име, но азъ съмъ неговото земно 

щастие. Азъ съмъ пtсеныа на всtки единъ, 

пtсеныа, изливаща устрема на протегнатата 

рtка, на полетtлата душа къмъ непознатото, 

Това е цвtтътъ на отдtлната душа, на 

отдtлното сжщество, цвtтыъ, отразенъ върху 

сивата дреха на 8 часовия, ни 24 часовия 
дневенъ животъ. 

Това е мълчаливо съзерцание на свtта 

сн. П. Шандурковъ 

въ забрава на самия себе. И не това ли от

личава човtка отъ всичко, което наредъ съ 

неrо бива огрtвано върху неспокойната 

земна твърдь? 
И не това ли роди символа ? 
Усtтьп къмъ неrо пъхна въ ржката на 

.. първия" човtкъ вжглена и каменното перо. 
И всtки символъ бива различно изкованъ. 
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Зименъ унесь 

Назримата сила у единъ увлича следъ себе 

си милиони ; неуловими вериги у друг1- -
обвързватъ човtшкитt сърдuа за вtкове. 

И планината е символъ. Тя плtнява сърд

uата и съ тtлесния си образъ и съ пренос

ната недостижимость. 

Тя действува чрезъ подобието съ душев

нета неизяснена нагжнатость и хлъзгави 

отвеси. действува и чрезъ подобието съ ду

шевната открита устременость и несломима 

неразколебаность. 

Тукъ намира отзвукъ и повикътъ на тt

лото, отразява се и викътъ на духа. 

За тtлото е висината, за духа остаFа 

върха. 

За тtлото е напрежението, за другия 

устремлението. За тtлото е достигането, за 

духа - съзерцанието. 

Планината завладява и се налага съ на

чупената крива - повече или по-малко ус-
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тойчива подъ самитt насъ, и съ тази да

лечина нагоре, предtлна между земното и 

небесно синьо. 

Тукъ се забравя тревогата за утре, тукъ 

се разтопява страхътъ, тукъ изблtднява 

ужасътъ, Остава покоятъ, остава в'жтреш

ното вглеждане, остава взаимното отразяване, 

Тукъ се поражда преливането съ безбрt

жа, поражда се жаждата за неземни вър

хове. поражда се неувtхващото устреме

ность. 

, .. Отъ малкия прозореuъ на стаичката, 
която поглъща силата на неговия трудъ, чо· 

вtкъ долавя сутринната позлата на върха, 

долавя и отразения лжчъ на залtза. 

И въ гърдитt разраства символътъ на 

вtчното дирене, на неспирното, незатихваще 

възмогване, Разраства образътъ на велича

вата красота на духа, 



ПЛАНИНАРСТВО И НАУКА 
Отъ Георги Ст. Георгиевъ 

Всъка rолъма културна придобивt<а се 

предхожда отъ н а т р у п в а нето н а 

к у п ъ б л а r о п р и я т н и у с л о в и я, 

които въ сжщото време ставатъ и нейни 

н е о б х оди м и п р е д п о с т а в ки . 06-
щиятъ ходъ на тоя процесъ следва вина

ги закона за не из б t, ж на т а при чин
н а в р ъ з к а и се движи неотклонно по 

Jшнията на диалектичната необходимость. 

Понъкоrа е просто удивително какъ 

н а r л е д ъ ни щ о ж н и п р и ч и ни оказ
ватъ решително влияние въ създава

нето на великитt, културни ценности. Нъ

колко примъри изъ областьта само на 

най-новитt, технически завоевания сти

гатъ, за да ни убедятъ въ тая безспорна 

истина. 

Проблема ra на механичния полетъ 

чрезъ аероплана и досега щъше да стои 

неразрешена, ако, край друrитt, условия, 

не бt, откритъ и л е к и я т ъ б е н з и н о в ъ 

д в и г ат е л ь, който развива п р t, к о - , 
м t, р н а м о щ н о с т ь п р и м а л к о с о б
е т в е н о т е r л о. Киното никога не би се 
превърнало, отъ забавна играчка, въ най

мощния следъ литературата културно

възпитателенъ факторъ на свъта, ако 

презъ 1889 година не бt, откритъ ц е л у
л о и д ъ т ъ - това гъвкаво стъкло - безъ 

което не е мислимо километри дълга фил

мова лента да се навива върху макари отъ 

незначителни размъри. А радиото - тоя 

осi'i\щественъ фантастиченъ блънъ, който 

срина изъ основи довчерашнитt, ни поня
тия за разстояния и прегради - би про

дължавало да бжде налудничава идея, 

ако не бъха открити и овладяни чуднова

титъ свойства на електромаrнитнитъ вълни 

съ rолъма честота, които се пръскатъ на 

далечни разстояния почти безъ загуби съ 

астрономичната скорость на свътлината . 

Сжщата тая причинна зави

симость обуславя развитието 

и на rолъмитt. придобития въ 

всички отрасли на духовния 

ч о в t, ш ки ж и в от ъ, тъй като законътъ 
за каузалната връзка съставя основенъ 

постулатъ не само въ човъшката, но и въ 

мировата логика. И тъкмо затова и най-

гениалнитъ прозрения въ обществения 

i\ШВОТЪ на ЧОВ'ВЧССТВОТО, сами по себе си 

никога не еж достатъчни, за да се поро

дятъ и развиятъ обществени движения, 

преди да еж възникнали и назръли реди

ца още необходими обективни условия. 

Наистина, понъкоrа проницателни умо

ве столътия по-рано еж предвиждали съ 

поразителна яснота формитt, на далечно

то бждещо развитие, но никой отъ тъхъ 

не е сколаса,JJъ да изпревари естествения 

ходъ на събитията и предварително да 

наложи на консервативния човъшки духъ 

още неоформенитt, нови идеи на бжде

щия животъ. Ала и когато необходимитъ 

условия вече назр_ъятъ, преходътъ къмъ 

новитt, форми никога не настжпва безъ 

борба за сломяване скептицизма и проти

водействието на несъзнателнитъ умове, 

кс•ито винаги късно си опредълятъ върни 

отношения къмъ станалитt, въ живота 

промъни. Така въ общи черти протича на

предъкътъ на човъчеството и развитието 

на неrовитъ обществени идеи. 

Съвременното планинарство, като ма

сс.во явление, се роди и разви по сжщия 

диалектиченъ пжть и, много естествено, 

въ твърде КЪСНИТ'В стадии на ЧОВ'ВШКИЯ 

напредъкъ. Неrовитъ патици се таятъ въ 

основни нагони на човъшкия духъ, скри

ти дълбоко въ безднитt, на подсъзнание

то. Предпоставкитъ пъкъ на неговото за

раждане тръбва да се дирятъ въ бъсния 

развой на човъшката цивилизация, която 

най-напредъ незабелязано стигна до екс

цtситъ на „интелигентската култура на 

XIX въкъ", а по-късно и до убийственитъ 
последици за човъшкия духъ отъ прекале

ното рационализиране, материализиране и 

машинизиране на цълостния културенъ жи

вотъ. Тогава се зароди и планинарската 

идея, като неизбъжно и ;~драво противо

действие срещу пораженията на духа, кои

то нанася неспирниятъ човъшки стремежъ 

къмъ по-висока култура. И тъкмо съ тая 

мисия планинарството дойде като масово 

явление, за да урегулира нарушеното 

равновесие и вжтрешно съгласие въ на

шия животъ, който, успоредно съ неспир-
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ния напредъкъ, става 1;3се fю-механизи- , истинския животь. По една странна необ-

ранъ, едностранчивъ и откжснатъ отъ 

благодатното въздействие на природата. 

Но трtбваше да изтече цtло истори

ческо развитие, докато се прояснятъ и 

оформятъ причинитt, сжщностьта и идео

логията на съвременното планинарство, 

кr,ето днесъ привлича масово съ мистич

ния чаръ на религиозния култъ. 

Смжтнитt, предвестници на планинар

ската идея се открояватъ още въ гънки

тt на крайно статичния и опростенъ жи

вотъ на срtдновtковието и ренесанса. 

Знае се, че границитt и съдържанието на 

т~гавашния културенъ животъ се опре

дtляха изключително отъ философско

романтичнитt съзерцания на рицарския 

духъ, наредъ съ терора и ограниченията 

надъ свободната съвtсть и икономиче

ското робство на личностьта. Срtдновt

ковната мистика възведе въ божественъ 

принципъ своеобразното поклонение на 

„душата" и „ирационалното", като пълно 

отрицание на класическия култъ къмъ тt

лесната красота и реалното. Това ново на

чало се отстояваше не само съ жестокъ 

фанатизъмъ и схоластически трактати, но 

не рtдко и чрезъ огненитt езици на жерт

вената клада. Ала въ това тъмно време 

на остра идейна и религиозна търпимость 

все още се намираше не малъкъ прасторъ 

и за класическа романтика и за културно 

творчество. И ето, че въ хаоса на тая не

ясна историческа епоха, която никога не 

можа да прозре сжщинския духъ на свое

то време, цъвтtха, макаръ и въ оковитt 

на суха догматика, изящнитt изкуства, 

театъра, литературата, музиката и други

т·!; прояви на творческия гений. 

Единственъ затворениятъ и изолиранъ 

градъ, като изключителенъ центъръ на 

културния и стопански животъ по онова 

време, опред·вляше свtтогледа на мисля

щия човtкъ и въ всички други области на 

живота. И затова отличителната черта на 

срtдновtковното творчество бt с к ж с а· 

ната връзка съ действителния 

ж и в о т ъ и о с о б е но с ъ м а й к ат а

п р и р о д а - тази единствена вдъхнови

телка на всичкитt ни етични и естетични 

прозрения. И подъ натиска на тия свое

образни условия тогавашното изкуство 

никога не можа да почувствува и отрази 
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ходимость то винаги жертвуваше истина

та заради една своя условна цель: да бу

ди интересъ. И затова пресъздадениятъ 

чрезъ него животъ винаги носtше беле

зитt на една крайно тенденциозна комич

ность или трагичность, само за да се от

говори и на друга негова задача: да въз

питава. Но подхранваниятъ съ такова из

куство културенъ човtкъ, много естестве

но, страдаше отъ неуравновесеность и, 

следователно, не можеше да се счита на

пълно здравъ. 

Но своеобразниятъ духовенъ еrоцен

тризъмъ на свtдновtковието тикаше 

къмъ неизбtженъ упадъкъ и израждане 

самия духъ. Срещу неговото едностранно 

увлtчение се надигаше бавно реакцията 

на малцина трезви умове. които долавяха 

безсмислието и неискреностьта на тоrа

вашнит·в условности. Макаръ и смжтно, у 

тъхъ вече се зараждаше идейниятъ стре

межъ къмъ единъ по-естественъ, по-осми

сленъ и по-човtченъ животъ. Вдъхновени 

изразители на това течение станаха по

късно велики мислители като Жанъ Жакъ 

Русо, които открито и смtло издигнаха 

лозунгитt на движението къмъ натура

лизъмъ, като зовtха всички здравомисля

щи люде къмъ необятнитt и свободни 

простори на майката-природа. Тtхното 

дtло б·в подкрепено и отъ rолtмитt ху

манитарни и политически движения въ 

края на XVIII и началото на XIX столtтня, 
които прочистиха и възродиха сърдцата, 

умовег!; и живота на измореното отъ дъл

ги борби човtчество. Така се роди но

виятъ човtкъ. 

Назадъ къмъ природата! -
бtше повикътъ на движението, което се 

нви като естествена реакция срещу без

смисленитt и прекалени увлtчения на за

творения въ себе си човtшкн духъ. 

Напредъ къмъ бодрата ро

мантика на планинскитt вър

х о в е, к о и т о п р е д л а r а т ъ в и н а r и 
с л ъ н ц е, к р а с о т а и р а д о с т ь ! 
стана лозунrътъ на планинарското движе

ние, което дойде по-късно като отпоръ 

пъкъ срещу другата крайность - тормо

зещото действие на материализма, рацио

нализма и машината на новото време. И 

дветt движения едно следъ друго се 
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стремt.ха да изравнятъ крайностигв и да 

внесатъ повече вжтрешно равновесие въ 

човъшката личность. Затова, отъ гледи

ще на обществено предназначение, плани

нарството стана сжщо такъвъ мощенъ 

регулаторъ на вжтрешно-идейнитt. отно

шения, какъвто стана и кооперацията въ 

областьта на обществено-стопанскитt, от

ношения. 

Наистина, появата на планинарството 

или алпинизма като масово движение въ 

Европа по време съвпадна съ нечувания 

техниченъ, културенъ и наученъ подемъ 

къмъ сръдата на миналото столътие, кой-

1·0 постави развитието на човъшката лич

ность подъ съвършено нови и непознати 

по-рано влияния. И тъкмо отъ тогава за

почна и историчниятъ периодъ въ разви

тието на планинарството. Идеологично и 

организационно то израсте подъ грижитъ 

на „алпийскитъ клубове и международни 

планинарски съюзи", които съ плодови

тата си дейность и вдъхновена пропаган

да го разнесоха и утвърдиха по цълия 

културенъ свt.тъ. 

Но както често се случва въ обществе

ния животъ, прекаленото разпростране

ние и демократизиране на всъка голъма 

идея, н~избъжно довежда и до нейното 

израждане. Онова, което първоначално 

съставлява нейната сила, по-късно става 

нейна слабость. Следъ завладяването на 

повечето алпийски обекти, къмъ чистата 

идеология на планинарството се прс1мъ

сиха неусътно състезателни и спортни 

елементи, които бавно измt.стиха по-ната

тъшния му развой въ плоскостыа на съ

стезанията, макаръ идейната сжщность на 

ш1анинарството по начало да изключва 

каквото и да е състезание между плани

нари, тъй като планинарыъ се бори само 

съ планината. Тия домогвания неизбъжно 

предизвикаха тревожни гласове за реви

зЕране новитt, насоки на планинарството 

и очистването му отъ спортнитt. увлъче

ния и рекордни мании, като несъвмъсти

ми и пакостни прояви. И затова още пре

ди войнитt, националнитt, съюзи и меж

дународни федерации се противопоста-

1шха решите.11но срещу тия вредни стре

межи, като ограничиха ясно задачитt, на 

движението, което по тоя начинъ запази 

своята чиста идейна сжщность и остана 

чуждо на всъкакви други тежнения. 

Ала великата война донесе разгрома 

на идейнитъ и нравствени устои, върху 

които се крепъше свътогледътъ на пред

военната личность. Въ мигъ се сринаха 

вtковни понятия и разбирания и върху 

рэзвалинитt, имъ се изгради духътъ на·но

вото време. Тоя основенъ преломъ засег

на еднакво победенитъ и победителитt.. 

Хората, които години подредъ живъха 

подъ гнета на върховнитt, изпитания, на 

жестоката война, измt.ниха основно и 

своит-в вжтрешни идейни отношения, как

то и своя общъ свътогледъ. Войната ги 

приучи да посръщатъ спокойно изненади

тt, на сждбата и да стоятъ твърдо и ре

шително срещу опасноститt. и смъртьта 

Сжщата промt.ни и съотношенията на дУ· 

ховнитt, сили у отдt.лната личность. Т11 

раздвижи и изтика на повърхностыа, отъ 

глжбинитъ на подсъзнанието, потиснати· 

тъ отъ културата основни нагони къмъ 

г е р о и ч н о т о и п о д в и г а въ човъш

ката душа, които благородни елементи 

сжществуватъ винаги като нейни пър1шч

ни дадености. Защото въ пароксизма на 

върховното изпитание всъки прозираше 

нъкоя пукнатина на подсъзнанието си, че 

застрашенитt, отъ войната културни цен

ности могатъ да се спасятъ само чрезъ 

крайното напрежение на индивидуалнитъ 

снли за отпоръ, които се раждатъ именно 

отъ тия нагони. Отъ тукъ и като после

дица отъ тоя сложенъ психически про

uссъ се роди н а д ц е н я в а не т о н а 

лични т t, каче с т в а и подценя в а
н е на обективнитt. опасности 

- · едно ново съзнание, което обяснява въ 

сжщность смайващитъ героични дt.ла, съ 

които е преизпълнена кървавата история 

на свътовната война. И наистина, войната, 

въ всичкитt. си постановки и преображе

ния, вънъ отъ крайнитt, резултати, е на

ситена съ безчислено много лични и ма

сови прояви свръхчовъшки подвизи, кои

то съ блъсъка и изумителностыа на една 

,1ична безкористь и чистота увличатъ и 

заразяватъ както непосрt.днитъ участни

ци, така и младитъ поколъния. И докато 

мирното всъкидневие, съ течение на вре

мето, не потисне отново тия първични на

гони, инстинктивниятъ стремежъ къмъ за

пълване духовното съдържание на лич-
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ностьта и съ подобенъ идеенъ rероизъмъ, 

ще продъ.JJжи съ неотразима сила до но

вото му оживяване въ една нова война. 

Потвърждение на горната мисъль ни 

преддаrа пакъ следвоенната епоха, която 

се характеризира тъкмо съ чрезмърното 

развитие на ония човъшки дейности, чия

то сжщность се заключава въ борбата, а 

резултатътъ - въ героичния подвиrъ. 

Поради това, въ последно време тоя есте

ственъ процесъ се канализира и подпома

га и отъ особенитъ обществени грижи за 

възпитанието на младитъ поколъния въ 

сжщия духъ. Така следъ rолъмата война 

СВ'БТЪТЪ бъ ЗаЛЯНЪ ОТЪ буЙНИТ'Б ПОТОЦИ 

на тълесния спортъ въ всичкитъ му раз

новидности и разчленения, 1<ключително 

скиорството, безмоторното летене, възду

хоплаването и особено планинарството, 

защото тия дейности единствено разкри

ватъ неограничени възможности за задо

воляване жаждата за героични n;h,JJa при 
извънвоенни условия. 

И тъкмо презъ течение на следвоенния 

периодъ свътовното планинарство полу

чи тласъка на едно невиждано дотогава 

развитие. Последното се изрази не само 

въ изумителни планинарски подвизи и до

стижения, въ които презрението къмъ 

опасноститъ и смъртьта стигна невъ

роятни разм·ври, но о с обе но в ъ ма

с о в и т ъ нахлувания на хиляди 

о б е з в ъ р е ни л ю де, к о и т о д и р ъ

х а въ неrовитъ редове лъкъ на 

.:;,ушевнитъ рани и скептицизма 

в ъ ж и в о т а. Разбира се, че тоя прека

ленъ количественъ ръстъ не можеше да се 

не отрази на качеството, тъй като въ ина

че сложното понятие на планинарството 

ударението се пренесе главно къмъ еле

~1ента: борбзта съ физическитъ препят

ствия при преодоляването на планината и 

осжществяването на планинския подвиrъ, 

въ вреда на духовното превъзмогване и 

естетичния моментъ. Ето защо, отъ rле

;щщето на чистата предвоенна идеология 

на планинарството, сжщественитъ въ 

с.7Iедвоенния периодъ успъхи моrатъ до

нейде да се окачествятъ като негова р e
r р е с и в на е в о л ю ц и я. Но въ тия па
радоксални завои нъма нищо странно, за

щото тъ еж неизбъжни и присжщи етапи 
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въ прогресивното развитие въобще на 

идейнитъ движения. 

Въ България високото планинарство се 

създаде и разви тепърва въ следвоенния 

периодъ и то главно подъ влиянието на 

общитъ причини, които обуславяха разви

тието и на свътовното планинарство по 

това време. 

Докосвайки се по необходимость и до 

вжтрешната страна на планинарството, 

естествено се слага и въпросътъ за неrова

тз сжщность и конечнц цели. И сега е почти 

невъзможно да се даде пълно и ясно 

опредъление на тоя въпросъ, както е 

мжчно да се дефинира сжщностьта на из

куството, ре.лиrията или морала. Понятие-

1 о само по себе си е с.JJожно, защото е 

~шоrолико и отраженията му Rъ човъшка

та душа еж разностранни. Освенъ това то 

обхваща много елементи съ различно от

носително значение. Поради това и раз

Jшчията въ схващанията въ п.JJанинарство

то зависятъ предимно отъ елементитъ, на 

които тоя или оня отдава преобладаваще 

значение. 

Теоритицитъ на планинарството като 

цълостна и хармонична дейность, не еж 

успъли още да го обхванатъ изчерпател

но и задоволително. Най-често тъ изтък

в„тъ съ повече или по-малко остроумни 

Ргрословия само нъкои отъ мноrостран

нитъ му характеристики, безъ да изчерп

ватъ широкото му съдържание, защото 

то каточели не се поддава на словесна 

синтеза. Много често погръшно се при

писватъ като сжщность и цели на плани

.нарството нъкои негови вторични белези 

и последици, като: здравно укрепване, 

развитие на родолюбие, възпитателно зна

чение и др., или пъкъ се придава такова 

значение на нъкои негови спомагателни 

сръдства, целt.щи да улеснятъ планинар

ската дейность, като: планинарската нау

ка, катерачната техника и др. 

Но каквито промъни да внасятъ обек

тивнитъ условия и времето въ вжтрешно

то съдържание и целитъ на планинарство

то, неговата сжщность се опредъля вина

ги отъ две неизмънни негови характери

стики. Т о е п р а к т и ч е с к а д ей -
ность (самоволно движение) 

тамъ горе въ високитъ планини 

и въ сжщото време то е присж-



ща духовна потрtба само на 

к у л тур н и я ч о в t к ъ. 
Връзката на планинарството с ь висо

китt планини е в ж т р е ш но-орган и

ч е с к а и затова то е немислимо извънъ 

тъхъ, както е невъзможна авиацията безъ 

неизм·вримитt простори на въздушния 

океанъ. Практическиятъ характеръ на 

пданинарството се изразява ярко въ а к

т и в н а т а и н е п р е с т а н н а б о р б а за 

преодоляване на физическитt препятст

вия отъ различно естество, едни отъ кои

то произлизатъ отъ разновиднитъ по, 

вършни форми на планинския теренъ, а 

други - отъ действието и взаимодейст

вието на причини отъ климатиченъ, атмо

сференъ, термиченъ или други произходъ 

(бури, лавни, снtгове, горещини и др.). 

И ако се съгласимъ, че вжтреш1-шятъ 

смисълъ на планинарството намира изразъ 

въ неотразимия стремежъ на човtка къмъ 

загадъчния планински свtтъ, не само за 

да се възвиси неговиятъ духъ чрезъ на

с.~ада отъ красотитt и фантастиката на 

тоя свtтъ, но особено, за да се освободи, 

,макаръ и временно, отъ тормозещото дей

ствие на днешния механизиранъ животъ, 

то отъ само себе си се разбира, че тая 

нужда е присжща само на културния чо

вt.къ, който въ сжщность най-много по

т1ся пораженията отъ вихрения ходъ на 

днешната култура върху своя духъ. Отъ 

п•ва гледище ясно е защо п.~анинарство

то като м а с о в а р е а к ц и я не можеше 

да се яви преди зараждането на пакостни

т1, последици отъ човtшката култура, 

чрезъ нейното прекалено машинизиране 

и то вече като съзнателенъ стремежъ, да 

се заздрави отново проядениятъ отъ ра

ционализъмъ и материализъмъ нашъ духо

вснъ животъ. Отъ тукъ сжщо така е оче

видно колко напраздни еж усилията на 

нtкои у насъ да обяснятъ произхода на 

днешното ни планинарско движение съ 

н·вкакъвъ ку.~1ъ на народа ни къмъ бъл

гарската ш1а11ина. Отношенията на наро

да ни къмъ планина.та, доколкото сжще

ствуватъ, всtкога еж зависели само отъ 

чисто полезностни подбуди, свързани съ 

поминъка му или съ дирене на скривали

ща презъ политическото робство. У на

роднитt маси не само у насъ, но и навсt

ктде ,11 и п с в а въобще планинар-

ска идео.~огия и отношение 

къмъ п.11анината като цель сама 

з а с е б е с и и затова къмъ срtдата на 

мина.11ото столtтие планинарството се за

роди к ат о о р г н и з и р а н о м а с о в о 

д в и ж е н и е по починъ и въ срtдитt на 

интеJшrентнитt посетители на алпийски

тh страни, а не отъ народнитt. маси на 

тия страни. 

Отъ извода пъкъ, че най-сжществе

ниятъ белегъ на практическата планинар

ска дейность е борбата за преодоляване 

на най-разнообразни физически препят

ствия, които често я превръщатъ въ бор

ба на животъ и смърть, произтича друго 

важно последствие: борбата може 

да се води успtшно и съ мини

м а л н и ж е р т в и, с а м о к о г а т о п о

з на вам е всестранно противни

к а с и, в ъ в с и ч ки т t му м н о г о -
с т р а н ни по стан о в ки и из не на

ди ; т. с. когато сме въ състояние винаги 

да измtрваме правилно действителнитt. 

опасности, които ни се изпрtчватъ, и да 

11мъ противопоставяме бързо и ловко на

шата съобразителность и хладнокръвие, 

за противодействие. Отъ тукъ произлиза 

необходимостьта планинарьтъ да облада

ва известни наложителни знанин върху 

е:жщината и първопричинитt на физиче

скитt препятствия, съ които има да се 

справя при осжществяването на планинар

скитt си задачи. По-късно, върху осно

вата на тоя минимумъ отъ особени по

знания се поражда и естествениятъ стре

межъ къмъ тtхното разширение и уrлli'i

бяване, съ което за планинаря се откри

ватъ все по-широки възможности не само 

да в и ж да, но и да разби р а дей

Н(,стьта и резултатитt отъ разрушителни

тt природни сили и условията, при които 

тt. вършатъ своята неспирна работа. 

Чрезъ тая по-висша форма се внася по

rолtма съобразителность и по-дълбоко 

осмисляне на планинарската дейность, 

която иначе винаги може да се изроди въ 

обикновенъ състезателенъ спортъ. 

И тъкмо отъ тоя благороденъ стре

межъ на съзнателнитt планинари къмъ 

по-дълбоко осмисляне на практическата 

планинарска дейность се зароди и израст

на с и н т е ти ч н ат а п л а н и н а р с к а 

н а у к а, която днесъ се е обособила вече 
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ю•то независима прИJюжна наука. Макаръ 

да изпощ~ува широко даннитt и достиже

нията на други наблюдателни науки, кои

то изучаватъ живота и проявитt въ вис;:,

китt планини, планинарската наука има 

и своя самостойна и независима область, 

която въ сжщность я обособява и като 

отдtлна научна система. За нуждитt на 

своята практическа работа планинарьтъ 

винаги се нуждае отъ познания изъ об

ластьта на: физическата география, гео

логията, метеорологията, медицината, то

пографията и др., но тия знания, по нача

ло, не му се нуждни заради самитt тtхъ, 

а само като памощни срtдства, доколкото 

тъ могатъ да иматъ отношение къмъ 

практическото планинарство. И затова 

ние никога не си воъбразяваме, че става

ме географи, метеоролози или топогра

фи, когато се занимаваме съ тия науки за 

пръкитt ни планинарски цели, както не 

ставатъ инженери и техници любителитt, 

които проучватъ сериозно устройс1вото и 

действието на радиоапарата или автомо-

61,ла, за да си служатъ правилно съ тtзи 

технически съоржжения. 

По методи. планинарската наука е екс-

псриментална и наблюдателна, а по сжщ

ность -- чисто практическа, защото е 

предназначена да служи на планинарство

то като деятелность въ високитt планини, 

а не вь научнитt кабинети. Така схваща

на, планинарската наука има само помощ

но значение и никога не е цель сама за 

себе си. Въпрtки това, редица нейни до

стижения представляватъ ценни приноси 

къмъ общата научна съкровищница на 

културното човtчество и много често 

ползуватъ останалитt науки. И така, не би 

било преувеличено, ако се каже, че мно

го отъ чиститt наблюдателни науки обо

гатиха доста много своя обсегъ, следъ ка

то, благодарение на планинарството, се за

владяха и изследваха множество по-рано 

Нl:Пристжnни планински системи и върхо

ве. Но планинарството стана и мощно 

орждие за научни изследвания и даде си

ленъ потикъ за развитието на високопла

нинската геология, планинската етногра

фия, първобитната култура и пр. Дори 

нtкои науки, като глациологията и гла

циалната морфология, стжпиха здраво на 

краката си благодарение само на плани-

нарството. (следва) 

ПЛАНИНСКО ТРИО 
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Азъ слушамъ унесенъ веселата п'l!сень 

потока въ дола що пtй, 

надъ мене орелъ въ лазура небесенъ 

въ кр.жгове волни се рtй . 

Ей вtтъръ изл'l!зе, излtко повtва 

и листитt горски люлtй, 

гората започна и тя чудна п'l!сень 

въ акомпъ на потока да пtй, 

Запtва и славей наблизо до менъ 

съ своя омаенъ гласъ; 

туй трио вълшебно-блаженно за мене 

азъ слушамъ потъналъ въ захласъ. 

Т. Ив. 



Зимна планина си. П. Шандурковъ 

Родопи 
Отъ Александъръ Кюркчиевъ 

Родопитъ сж най - голiмия дълъ на Ма
кедоно-Родопския масивъ . 

Още нъма едно общоприето тълку

ване на името Родопи отъ нашитъ учени. 

Така, проф. Ал. Балабановъ го тълкува 

1,ато „тридесетлистникъ" трендафилъ, по

н~же погдеднати отъ нъкой по - високъ 

връхъ, Родопитъ съ своята разчлененость 

r:;риличатъ на цъвналъ трендафилъ. Проф. 

Ст. Младеновъ го свързва съ „изобилие 

щ1 вода и р·вки" т . е. многоводие. Трети -
съ многото минерални богатства. Четвър

ти подържатъ една на всички известна 

древна легенда. 

Родопитъ СЕ: простиратъ въ южната 

часть на България и дълятъ Тракия на 2 
д·вла: Северна (Горна) Тракия и Южна 

(Долна) Тракия. 

Родопитъ сж тъсно свързани съ окол

нитъ планини. На северо-западъ посръд

ствомъ Криворъчната седловина съ 

Рила; на изтокъ презъ долината на р. Ма

рица - съ Сакаръ; на юго-западъ презъ 

долината на р. Места - съ Пиринъ. 

На северр и изтокъ Родопитъ грани: 
чатъ съ долината на р. Марица; на югъ 

съ Бъломорска Тракия; на юго -западъ съ 

долината на р. Места; на северо - западъ 

съ дол,шитъ на р. р. Места и Крива ръка 

се отдълятъ отъ Рила. 

Дължината на Родопитъ отъ Криво

ръчската седловина до р. Марица е 250 
ю1м.; ширината между Асеновградъ и 

l(санти е 100 клм.; общо пространство 

17.000 кв. километра. Най-високъ връхъ 

е Джаферица, 2.380 метра. 
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Родопитъ еж часть отъ Македоно-Ро

допския масивъ, който е образуванъ 

презъ архайско-палеозойската ера. Презъ 

палеозойската и мезозойска ери М.-Р. ма

сивъ бива подложеwь на силна денудация 

и ерозия и по този начинъ билъ превър

натъ въ почти заравнена, слабо хълмиста 

планина. Презъ терциера М.-Р. масивъ би

вн подложенъ на силни вертикални дви

жения; на северъ хлътва тракийската ни

зина, а на юrъ Бъломорската. Така Родо

питъ останали да стърчатъ надъ тъзи ни

зини сръдно съ 1000 м. височина. Едно

временно и малко по-късно и самитъ Ро

допи се нацепватъ на голъми блокове, ед

ни отъ които хлътватъ и се превръщатъ 

въ сладководни езера, които въ началото 

на ледншювото време се изсушаватъ и 

даватъ началото на Хвойненската и Че

пинска кот.11овини. 

Родопитъ представля13атъ хорстъ, за 

rраденъ наоколо съ низини. Тъхниятъ 

строежъ не е още добре изученъ, поне
же почти всички върхове еж обрасли съ · 
гори и пасища, които не позволяватъ да 

се наблюдаватъ посокитъ и наклона на 

пластоветъ, а тамъ, кждето еж открити, 

тъ еж много размъстени. При все това, 

обаче, проф. Ст. Бончевъ успъ да устано
ви 3 главни антиклинали: една rолъма, на
речен1 Рило-Родопска, която обема Рила 

и Зап. Родопи до връхъ Сютка, и 2 по
малки, които се простиратъ на изтокъ отъ 

този връхъ; северната достига до с. с. 

Чаушово и Бачково, а южната обхваща 

Юrо-източнитъ Родопц. 

Родопитъ се състоятъ отъ стари и мла

ди скали; старитъ еж повече въ западни

тъ и централни части, а младитъ - въ пе

риферията и източнитъ части. Старитъ 

скали Ct'i'i: кристалинни шисти, rнайси, гра

нити, сненити и др.; младип скали еж: 

варовици, доломити, пъсъчници, младо

rруптивни скаJIИ (андезитъ и туфи). 

Характерно е за Родопитъ, че ако и да 

ct'i'i най-rолъмия дi;лъ о·гъ М.-Р. масивъ, 

тъ не Ct'i'i най-високата му часть. Въ тъхъ 

.нrпсватъ заострещпъ, високи и настръх

нали върхове на Рила и Пиринъ; родоп

скитъ върхове еж сръдно високи, заобле

ни, покрити дори до горе съ гори и па

сища. Погледнати отвънъ, Родопитъ 

представляватъ една единна верига, оба-
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че, ако се надникне отъ нъкой по-високъ 

връхъ, ще се види, че тъ еж най-разно

образно раздълени, съставени еж отъ ри

дове съ най-различни размъри и посоки. 

По този начинъ въ Родопитъ нъма ясно 

очертано оро-хидроrрафско било; ето за

що съ право ги наричатъ „Лабиринтъ отъ 

ш1анини". Презъ ледниково време Родо

питъ не еж били заледявани, затова нъма 

ледникови форми. 

Родопитъ се дълятъ на 2 дъла: запад
ни източни Родопи; планинския вжзелъ е 

връхъ Пелерикъ 2171 м. Западнитъ Родо

пи започватъ отъ Криворъчската седлови

на и въ юrо-източна посока достиrатъ до 

връхъ Пелерикъ; тъ иматъ едно ясно 

очертано оро-хидроrрафско било съ 

джrообразна форма, отворена на сев.-из

токъ. Най-високъ връхъ е Джаферица -
2380 м. (най-високъ въ Родопитъ въобще). 
иглолистни гори. На северъ Западни Ро

допи изпускатъ много клонове, които отъ 

западъ на изтокъ ставатъ по-дълги; най

важни Ct'i'i: Баташката планина и Кара

Балканъ; на ю.-изтокъ най-важенъ к,1онъ 

е Д<'i'iбрашъ планина, между р. р. Места и 

Доспатъ. Източни Родопи започватъ отъ 

връхъ Пелерикъ и на изтокъ достиrатъ 

до р. Марица. Най-високъ връхъ е Чилъ

тепе - 2001 м. Тъ еж по-низки, обаче, по
широки, по-голи и до Марица завършватъ 

съ редъ низки хълмове. Отъ долината на 

р. Арда тъ се дълятъ на две: сев.-източ

ни и юга-източни Родопи; ето защо съ 

право Изт. Родопи наричатъ Арденски 

дълъ на Родопитъ, както Източна Ст. пла

нина, наричатъ Камчийски дълъ на Стара 

планина. На северъ Изт. Родопи изпус

к:~тъ редъ клонове, най-известни отъ кои

то еж планинитъ: Радьова, Чаушова и 

Х;.:сковски1ъ височини; на юrъ - Руянъ 

пл., коя1'о служи за граница между Ма

кедония и Бъломорска Тракия; друrъ 

h.,11онъ е Чаталъ-Кая съ връхъ Келебекъ, 

1052 метра, който служи за граница меж
ду Бъломорска и Източна Тракия. 

Значението на Родопитъ е rолъмо. Тъ 

изпъкватъ като ясно изразена климатич

на граница. Стратегическото имъ значе

ние е много отдавна известно - който 

вJrадъе Родопитъ, ще владъе Тракийската 

низина съ П,10вдивъ и Бъломорска Тра 

кия. Голъмо е и стопанското значение на 



Родопигв, които се славятъ съ много ху

бави иглолистни гори; 2/з отъ иглолистни

тt, гори на България се намиратъ въ Ро

допитъ. По долината на р. Арда еж най

хубавитъ тютюни и други южни култури. 

Още отъ най-ранно време въ Родопитъ 

c1r-, били разработвани минералнитъ имъ 

богатства: траки, римляни, турци, бъл

r ари. Най:известни еж минералнитъ бо

гатства при Маданъ, Паласъ, мина „Царь 

Асенъ" ина мн. други мъста. Днесъ, по

ради липса на капитали и ж. п. линии и 

шосета, минералнитъ богатства се разра

ботвать много малко. Родопитъ еж бога-

1 и и на много термални извори , както 
околовръстъ: Сестримо, Варвара, Бръсто

по и Сусамъ (Хасковско); така и изъ вжт

решностьта: Бедекъ (Девинско), Наръ

чснъ, Ладия (Ардинско) и най-многоброй

нитъ въ Чепинското корито. Родопитt еж 

богати и на обикновени извори и рtчни 

води. Най-важни рtки еж Арда, Асеница, 

Вжча, Ели дере, Казълъ дели и др., чий

то води се използуватъ за пиене, движе

ние на дъскорtзници и воденици и за до

биване на електрическа енергия. Всички 

ръки еж богати на риба, особено пъстър

ва. Родопитt еж богати на дивечъ, най-

1штересенъ е чакалътъ, който се срtща 

много рtдко. Родопитt се славtха въ ми

налото съ своето овцевъдство, което за

падна следъ отнемането на Бtломорска 

Тракия. Макаръ н мжчно проходими, Бъл

гария построи ж. п. линии и шосета, кои

то, обаче, не еж още достатъчни за този 

край. Въ миналото Родопитt еж били 

стражъ на българщината, обаче въ тур

ско време, поради помохамеданчване на 

б1.лгарятъ и масовата турска колониза

ция, тt изгубнха това си значение. Днесъ 

тъ наново изпъкнаха като силна опора. 

Въ поселищно отношение, Родопитt се 

отличаватъ отъ Рила и Пиринъ. Родопитъ 

еж богати, както на колиби и села, така и 

на. градове; въ периферията: Хасково, 

Асеновградъ, Харманлий, Ивайлоrрадъ; 

въ вжтрешно.стьта: Пещера, Девинъ, Смо

J1янъ, Златоградъ, Кърджалий, Крумов

rрадъ и Момчиловградъ. Главниятъ поми

нъкъ на родопското население е: горско 

стопанство, вжrлнщарство, превозъ, обра

ботване на тютюнъ и южни култури, бу

барство, скотовъдство и особено овце

въдство, което би се засилило, ако не сж

ществуваше южната граница. 
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Планината сн. П. Шандурковъ 

ПЛАНИНАТА КАТО СЖЛБА 
Отъ Петъръ Боевъ 

Да изживtешъ планината като сждба, то

ва означава не само простото физическо при

сжтствие въ планината, но и едно духовно 

общуване съ нея. То ще рече да сRържешъ 

своето сжществувание съ неl\ния страненъ 

животъ, да се приобщишъ къмъ нейното би

тие, отъ което вtе джхътъ на вtчностьта. 

Въ момента, когато я включишъ въ 

кржrа на твоя собственъ свtтъ, тя престава 

да бжде една проста материална часть отъ 

земната повърхность, за да се превърне въ 

символъ на едно висше откровение. Единъ 

одухотворенъ символъ, който слива сждбата 

си съ нашата собствена сждба. По тоя на· 

чинъ ние имаме не само една представа за 

пл_анината - единъ образъ, добитъ по сети

венъ пжть, но и една идея за планината Ut
лостниятъ и завършенъ видъ на тази идея 

е планинарството. 

Планинарството вннаrи предполага една 

одухотворена и емоционално изживяна при-
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рода. То всtкоrа се свежда къмъ едно вж

трешно изживяване, въ което природната и 

личната стихия се сливатъ, Това сливане се 

постига не по умозрителенъ, а по интуити

венъ пжть, Защото само по тоя пжть е въз

можно отъ външнитt форми на природата 

да се сътворятъ вжтрешни истини. 

Пресъздаването на човtка чрезъ тия исти

ни и одухотворяването на планината се из· 

разява въ едно своеобразно вживяване: ние 

влагаме нашит'h собствени преживявания въ 

естетичннтt обекти, напояваме ги съ нашия 

собственъ животъ, дори и когато тt еж не

одушевени предмети. 

При всtка промtна въ емоционалния ко

лоритъ на преживяванията ни, въздействието 

на природата еж.що така претърпява промt

ни. Планината, било съ спокойствието си, 

било съ играта на природнитt стихий мо

rжщо и неотразимо въздействува върху на

шата душа и създава съответни настроения 
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и преживявания. Бурята, въ която трепери, 

кара да тръпне и намъ душата ни, спокой

ствието - въ което се кжпе въ тихата 

утринь или мълчанието въ звtздната нощь 

- се принася и въ самитt насъ. 

Вживявайки се всецtпо въ красотитt на 

безкрайния планински миръ, ние се „отдt

пяме • отъ себе си, по точно казано отъ цt
пата потискаща усповность на живота ни. Въ 

сжщность това .отдtпяне" е едно възвръ
щане къмъ самитt нас;ъ защото, всрtдъ въл

шебната красота на планинската действитеп

ность, ние откриваме действитепностыа на 

нашето собствено азъ, освободена отъ прак

тическото ни отнасяне къмъ нея, което ха

рактеризира всtкидневния ни животъ. 

И тъкмо за това планината като сждба 

преражда, защото човtкъ се чувствува пре

образенъ и всрtдъ нея намиратъ свободенъ 

и естествснъ изразъ много потиснати же

лания и стремежи на пичностыа. 

Тогава нашата душа, освободена отъ око

витt на дtпничнитt интереси и отъ прак

тическото вижд11не на ежедневието е способна 

на най-смtпи прозрения. Тя е способна да 

проникне въ бездушнит'h форми на природ

нитt обекти, да имъ предаде топлотата на 

своя собственъ животъ, и да открие въ тtхъ, 

по израза на Шоп;нхауеръ „несъзнаваемата 

воля къмъ животъ . 
Тогава и само тогава, планинитt и вър

ховетt възмогнати въ небето, ни се струватъ 

проникнати отъ нtкакъвъ смtпъ и мощенъ 

духъ. Пписъкътъ на езернитt вълни или вод

нитt струи на планинския водопадъ се явя

ватъ като изразъ на живи сипи, които иrраятъ 

или се борятъ помежду си. Горскитt цвtтя 

изгпеждатъ, като живи сжщества, които се 

пробуждатъ щомъ утринниятъ пжчь прореже 

горския мракъ, вдиrатъ глави и разтварятъ 

пистата и чашкитt си, сtкашъ искатъ въ 

единъ миrъ на опиянение и шеметъ да из

пиятъ всичката свtтпина на слънцето. 

Въ това естетично виждане, освободено 

отъ намtсата на нашата разсждачность, се 

крие мистиката на планинарството и само 

чрезъ него човtкъ би се вспушапъ въ мъл

чаливата приказка на зимата, би доповипъ 

красотата на есенната печапь, би почувству

вапъ пропtтното избухване на цвtтоветt. 

Ние чувствуваме тогава цtпото безсилие 

на разума да примири видимото съ невиди

мото и цtпото богатство на душата, която 

освободена отъ усповностыа и практицизма 

на обикновенния животъ се разтваря цtпа, 

за да се изпълни съ ония безкрайни образи 

и настроения, които единствено могатъ да 

наситятъ нашата „изюзион :, а" потрtба и 
нашия емоционапенъ поривъ. 

Въ такива минути на непосредствено 

свръхчувствено общуване съ планината се 

осжшествява едно наше съкровенно желание: 

да намtримъ въ свtта на явленията 

д ок а з а т е п с т в а з а о н и я и с т и н и, 

които понtкога еж тъй ясни въ 

душ итt ни, 

Приобщаването на човtка съ планината 

и разкриването на тия истини може да се 

постигне само въ минутитt на синьото опия

нение. Но да го преживtе може само оня, 

които идва не само като обикновенъ изпет

никъ, а като покпонникъ на планината, който 

я обича и я има като сждба, 

Планинарството е не само изразъ на на

шата идея за планината, пречупена презъ 

призмата на нашия мироrпедъ и душа, но то 

е сжшевременно и служба въ името на тая 

идея ивътоясмисъпь то се явява едно 

п р е д о п р е д t п е н и е и е д н о о б р и

ч а не. 

Това обричане е възможно само ако опоз

наешъ и обикнешъ по този начинъ планината 

и ако така се сродишъ и приобщишъ къмъ 

нея, щото да я изживtешъ като сждба. 

Но проникването до мистичната основа, 

върху която почива нашата идея за плани

ната е немислимо, ако свързваме тая идея 

съ епементитt на едно материалистично мис

лене и груба дtпничность. 

Както никога понятието България не се 

изчерпва съ пространството земя, кждето 

живtе бъпгарскиятъ народъ, безъ да се взе

матъ предвидъ вжтрешнитt сипи, които 

свързватъ тоя народъ съ земята, за да бжде 

тя негова Родина, така сжщо не бихме имали 

идея за планината, ако не я свържемъ съ 

вжтрешно отношение къмъ нея и съ нашата 

лична сждба. 

А това означава, че планината е не само 

предметъ на едно обективно и сетивно въз

приемане, но че е преди всичко една интуи

тивно изживявана реапность. 

Мнозина, които не могатъ да възприематъ 

планината освенъ единствено съ несъвър

шеннитt си сетива, допълнени съ уреди, 

миспятъ, може би, че нашата представа за 
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планината е едно пресилено увлечение и една 

екзалтация, която не намира реално оправ

дание. Защото за тtхъ, всtко нtщо въ свtта 

сжществува само въ рамкитt на строго опре

дtлени пространствени измtрения и фиаи

чески и химически свойства. 

Tt забравятъ, може би, че да схванешъ 

планината като сборъ отъ бездушни и мъртви 

скали и минерали, като rранитъ, варовикъ, 

кварцъ и пр, е все едно да виждашъ въ чо-. 

вtка, не едно любимо сжщество или преданъ 

друrарь, а чисто и просто механиченъ сборъ 

отъ клетки съставени отъ масти, вжrлехи

драти и бtлтъчини. 

Ето защо, за да надхвърлишъ простата се

тивна представа за планината, свързана, съ 

усещане за приятно и полезно, означава да 

достиrнешъ до идеята за планината и да я 

преживtешъ като сждба. 

Една сждба, въ която нашата лична из

чезва, превръща се въ безусловна отдаде

ность и дълбока привързаность къмъ всичко 

въ планината и свtта: отъ малкото цвtте на 

скалата до орела, извисилъ се въ просторитt 

надъ нея и до самия човtкъ, устременъ 

къмъ надоблачното му царство. 

Но планината е не само лична 

сждба, Тя е сжщевре:менно и свърх-
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лична, народностна с ж д ба. Това е 

Балканътъ. То!! е така сроденъ съ личната 

и национална сждба на българина, щото от

дазна е престаналъ да бжде географска ве

личина, а се е превърналъ въ блtнъ, въ 

величественъ снмволъ на поривитt на бъл

гарския духъ. 

Да rоворимъ за Балкана като национална 

сждба, това означава да разгърнемъ "свt

тата библия на миналитt дни", да разкриемъ 
та!!нитt на нашето героично минало, кж

дето той, вtчно буденъ стражъ на Българ

щината, пtе кървавата пtсень на българ

ската свобода. 

Закрилникъ въ всички сждбини на бъл

гарския народъ, жива история на неrовитt 

героични борби и победи, той нашепва въ 

своята бунтовна пtсень за всички болки, 

радости и стремежи на българина, разкрива 

ни трепетитt на неговото сърдце, бунта на 

неговата душа. 

Повtрилъ своитt болки и копнежи, слtлъ 

сждбата си съ тая на Балкана, б ъ л r ар
с ки я т ъ народъ е моrълъ да въз

п л а м е н и в ъ с е б е с и в t р а т а, ч е 

както него и той ще преживtе вt

коветt и ще пребжде въ свtта! 



• 
АЛЕКО КОНСТАНТИНОВЪ 

Отъ Екатерина проф. Ем. Иванова 

Алеко Константиновъ е достатъчно по

знатъ съ своята литературна и обществе

на дейность. Затова азъ нtма да разглеж

дамъ проявитt му въ тая область. Тукъ 

ще изложа последователно само онова, 

което помня за него и домашнитt му, ка

то започна отъ най-раннитt му учениче

ски години и свърша съ последнитt дни 

на Алеко, когато бtхъ вече близка него

ва роднина - негова вуйна. 

Въпрtкм че толкова много се писа и 

говори около живота и литературната 

дейность на Алеко, но следъ неговата 

смърть азъ не се докоснахъ и не проче

тохъ нищо отъ всичко това. Защото ис

кахъ да запазя живъ образа на тоя, съ 

когото сподtляхме много радостни и 

тжжни дни, за да остане въ душата ми 

чистъ споменътъ за вtчно усмихнатия 

Алеко, такъвъ, какъвто го познахъ. 

Ще се опнтамъ да повдигна завесата 

на „Светая светихъ" отъ живота на Але

ко. Тукъ той ще изпъкне, като членъ на 

бащинъ домъ, въ кржга на своитt най

близки хора, къмъ които е чувствувалъ 

дълбока привързаность и съ които е дt

лилъ както най-тежки, тъй и най-весели 

часове. Разбира се, моитt бележки ще бж

датъ твърде субективни, понеже въ тtхъ 

ще изложа живота на Алеко и близкитt 

му дотолкова, доколкото съмъ имала об

щи преживtлици съ тtхъ презъ миналитt 

дни на нашата младость. 

Най-напредъ ще разровя пепельта вър

ху непокжтнатитt ми оше спомени за 

онtзи две млади сжщества - дветt Але

кови сестри, последнитt скжпи жертви, 

които той ппнесе самъ на плещитt си, 

останалъ вече и безъ родители. 

Трtбва дз се знае подробно какво 

той е преживtлъ, за да изпъкне още по

ясно особеностьта на неговото творче

ство и мощьта на неговия непоколебимъ 

духъ, който се издигна тъй високо въ съ

знанието на българитt. 

Каленъ въ страданията, изпилъ до дъ

но, като никой другъ, горчивата чаша на 

скръбьта, той прегърна въ своя жизненъ 

пжть веселието и радостьта. 

Свидетель многократно на тежкитt. 

вилнения на смъртьта въ бащинъ домъ, 

Алеко потърси утеха и я намtри въ ло

ното на планината, всрtдъ свежестьта на 

безсмъртната природа. 

Отърсенъ отъ дребнавото въ живота, 

съзналъ безсмислието на човtшката суе

та, той издигна за свой щитъ вtчно иро

ничната усмивка, която неотмtнно се за

гнъзди по края на неrовитt устни. 

Той осмt най-напредъ себе си, като се 

нарече „Щастливецъ" всрtдъ ужаса на 

най-rолtмитt си нещастия. 

Чрезъ смъртьта - той позна живота. 

Пре.~ъ тр~rичното - откри комичното. 

1. ВЪ ПАНСИОНА СЪ АЛЕК0ВИТ1'> СЕ

СТРИ И НЕГОВАТА МАЙКА 

Наскоро следъ освобождението на 

България, когато напустнахъ родния си 

rрадъ Сливенъ и пристжпихъ прага на 

,.Пансиона за славянски девици" въ Оде

са, още като невръстно дете, предъ менъ 

застана едно бледо русо момиченце, съ 

съвършено низко остригани коси. То ед

вали имаше 9 години, но дребната му 

външность го правtше още по-малко. За

чудихъ се какъ го е пратила майка му, 

защото моята майка едва се съгласи да 

ме отд·sли отъ себе си въ такава крtхка 

възрасrь. IЧо скоро си обяснихъ причина

та за ранното идване на малката Беседи

на въ пансиона. Тя не бъше сама, понеже 

бt дошла при по-голtмата си сестра Еле

на, вече ученичка въ IV класъ на гимна
зията. Елена бt чудно хубаво момиче и 

неволно привличаше погледитъ, особено 

съ златиститt си буйни кждри, които се 

диплъха по стройната й снага. Синитъ и 

очи придаваха особенна прелесть на блt

до-очертания й тънъкъ профилъ, та менъ 

си,71но ми се хареса и азъ веднага я обик• 

нахъ, още повече. като узнахъ, че тя е и 

отдична ученичка. Така, тя се издигна въ 

очитt ми до небивала висота. Елена стана 

за менъ нtщо непостижимо, защото чув

ствувахъ, че действително не е лесно да 
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бжде човtкъ пръвъ въ една гимназии, 

1,J11дето всичко трtбваше да се усвоява на 

чуждъ и непознатъ езикъ. Тогава това ми 

се виждаше твърде трудно, понеже 

знаехъ само две-три думи отъ цtлата 

руска речь. И тъй, Елена стана за менъ 

идеалъ, къмъ който трtбваше да се стре

мя. А Веселина още отъ първия день ми 

стана нераздtлна другарка. Тя б-вше дош

ла две седмици преди менъ и сега, есте

ствено, и тя се зарадва, защото имаше съ 

кого да говори български. Освенъ това 

трtбваше да нощувамъ първитt нtколко 

дни при нея, докато ми приготвятъ легло. 

Това още повече засили нашата привър

заность, когато при блещукането на кан

дилото ние тихичко си чуруликахме, като 

две врабчета, за топлото слънце и хуба

вото родно гнtздо. Веселина подробно 

ми разказваше за идването на Царь Осво

бодителя въ тtхната кжща, окичена съ 

цвtтя и скжпи килими, които му направи

ли доста силно впечатление. Какъ баба и, 

прекрасна домакиня и една отъ най-вид

нитt гражданки въ града, сама готвила и 

поднасяла на Царя и пр. и пр. Всичко то

ва слушахъ като вълшебна: приказка, коя

то запазихъ завинаги въ душата си. Не 

по-малко ме учудваха разказитt на Ве

сtлина за баловетt и разкошнитt веселия 

въ роднини гр. Свищовъ, които еж имали 

дори европейски характеръ, както съ мо

дернитt дамски тоалети, тъй и съ неот

мtнния роялъ, съ неизбtжния френски 

езикъ - необходимъ за свtтския салонъ. 

Всичко това ме бt навело на мисъльта да 

си представямъ родния градъ на Весели

на - Свищовъ, свtтналъ и тръпнещъ 

подъ звуцитt на чудната мазурка и блt

съка на още по-дивнитt очи на младитt 

дами, въ пленителни тоалети ... 
И наистина, следъ години можахъ не· 

посрtдствено да се убедя, че моитt дет

с1ш представи до известна степень еж би

ли вtрни. Едвали въ другъ български 

градъ има П()добни остатъци отъ минало 

богатство, охолность и култура. 

* 
* * 

Учеб~итt занятия въ гимназията бtха 

започнали. Само ние, малкитt, останахме 

въ пансиона, понеже врезъ зимата ни под-
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готвяха, за да постжпимъ въ първи 

КJ1асъ. Но Веселина не се интересуваше 

отъ уроцитt си. Тя повече се занимаваше 

съ кукш1rt и съ себе си. Кокетството, ка

то насл~дица отъ охолната срtда, въ коя

то бt расла до тогава, бtше пустнало 

първитt си тънки жилки въ детската и 

ГJ1упава главичка. Понятието за хубавото 

не липсваше у нея и се изразяваше въ 

дъ.~ги комични стоения предъ огледалото. 

Често, скрита задъ нtкоя врата, тя се ста

раеше да придаде розовъ цвtтъ на бле

дитt си бузички чрезъ леки удряния, или 

пъкъ за да предаде по-голtма орбита на 

малкитt си очички, тя ги разтваряше ши

роко. Разбира се, че при такава грижа за 

хубостьта си, уроцитt и се показваха 

твърде некрасиви и отегчителни. А сестра 

и Елена продължаваше да изпълня клас

н:па книга съ отлични бележки. 

Т'hзи две сжщества бtха два контра· 
ста. Едната, цtла погълната отъ своята 

работа, не се сtщаше дори отъ любопит

ство да види своето прекрасно лице въ 

огледалото. Но, при все това, нейното 

равнодушие къмъ себе си не отиваше до 

НЕ·брежность. Спретнатость личеше вина

ги у нея и въ работата и. Тtзи различия 

въ характеритt имъ азъ можахъ да си 

обясня въ последствие. Елена не е ценила 

своята хубость, която за нея е обикнове

но човtшко качество, а е гонила честолю

бивата мисъль да бJ\\де първа въ класа. 

Веселина пъкъ, която не притежаваше ху

бостьта на сестра си, стремtше се, имен

но, да се представи за хубава. Както и да 

е, но незадоволителниятъ успtхъ на Ве

сеJшна докарваше голtма мжка на добро

съвtстната и сестра и последната започна 

често да и прави горчиви укори: 

- Веселина, ти ще ме уморишъ! 

Колко трtбва да е страдало честолю

бието на Елена, когато е казвала тtзи ду

ми! Какъ горещо е желаела да види мал

ката си сестра тъй прилежна, както тя 

разбираше, както бtше самата тя, може 

да се заключи отъ следната случка: 

Елена трtбваше да развие една сво· 

бодна тема, и тя бtше избрала за такава 

описанието на Габровския манастиръ, 

гдето прекарвала лtтото съ родителитt 

си. Понеже е искала да поправи съчине

~шето си преди да го препише, тя намис-



лила, да го прочете гласно. За да има, 

обаче, какъвто и дз е слушатель, тя ме 

грабна весело, прегърна ме съ лъвата си 

ржка презъ кръста и, като държеше въ 

другата тетрадката си, тръгна съ менъ 

изъ градинат& и започна да чете. 

Великолепната природа на Габровския 

)1анастиръ отъ тогава дълбоко се връза 

въ моето съзнание. И азъ, година вече 

далечъ отъ отечеството си, при спомена 

за него, следъ прочитането, възхитена 

извикахъ: ,,Колко е хубаво!" Тя, трогната 

о.ъ непринудения ми детски възторгъ и 

проявенъ интересъ къмъ нейната работа, 

ме притисна силно до себе си, казвайки 

съ болка: 

- Ахъ, защо ти не си моя сестра:! 

Тъзи думи, които се запечатаха силно 

в1, душата ми, накараха ме да я обикна 

още повече и да уголъмя старанието си 

да бжда като нея. 

* * * 
Въ края на учебната годината поло-

жихме приеменъ изпитъ заедно съ Весе

лина. Презъ лътото дветъ сестри остана

ха въ пансиона, за да не забрави малката 

Веселина едва-що усвоения руски езикъ. 
Ht' въ замъна на това пристигна майка 

имъ съ малкото си 5-годиш;ю момичен

це, Люба. За да не отдъля децата си отъ 

пансиона, тя помоли началницата да пре

кара ваканцията при насъ. Приета бt. съ 

удоволствие. 

Като сега виждамъ сухото и благо ли

це, което нt.какъ странно се открояваше 

в1,рху фона на модната и рокля. 

Скоро се пренесохме всички въ една 

голt.ма вила надъ морето, наета отъ пан

сиона, гдето прекарахме ваканцията. Най

rолъмото ни забавление презъ всичкото 

ни това време бt.ше малката, много умна 

и талантлива Люба. Тя имаше голt.ма сла

бость къмъ макаронитt. и щомъ и се обе

щаваше това нейно любимо ядене, декла

}Шраше съ готовность всичкитt. си СТИХО· 

творения. Въобще приличаше на една 

изящна кукличка, съ която всt.ки отъ 

васъ искаше да си поиграе. 

Това бt.ше първото ми виждане на 

АJJековата майка: тиха, кротка, тя бt.ше 

образецъ на истинско благородство, как

то по душа, тъй и по външния си изразъ. 

Търпението и мълчанието и криеха нt.

каква дълбока тжга, която бt.ше наложи

ла своя отпечатъкъ върху бледото и лице. 

Нейното присжтствие въ пансиона бt.ше 

радость не само за децата и, но и за всич

ки останали българки, които, отдалечени 

отъ своето отечество и близки, сега нами

раха топлота около тази българска майка, 

която бt.ше тъй добра за тt.хъ. Тя като 

че бъ донесла съ себе си цt.лата ни род

на земя, съ нейнитt. лозя и градини, съ 

шнрокитt. дворове и надвиснали надъ 

приветливитt. кжщи кичести лози и гроз

дове, къмъ които тя често ни пренасяше 

съ хубавитъ си разкази. Заобиколена ви

наги отъ слушате,11ки, особено отъ възпи

таницит'i, на по-горнитt. класове, по тъх

на молба биваше задължена да разказва 

нъщо за България, като заедно съ това 

не изпускаше случая да ни упжтва и съ

ветва. Въ такъвъ случаv обикновено и 

по-малкитъ се навъртаха около нея, заети 

съ нt.коя играчка или игра около малката 

Л!()ба. А когато разговорътъ станеше по

интересенъ, тъ сжщо жадно наострюваха 

уши. Такъвъ единъ разказъ отъ нейния 

животъ бt.ше приковалъ вниманието на 

всички и се запази за дълго въ паметь

-;· а ми. Виждамъ я като сега, кротко сед

нала между насъ, какъ тя започна: 

„Вие знаете, че българскитъ сватби еж 

свързани съ много стари обичаи, които се 

изпълняватъ презъ цt.лата недt.ля, съ му

зики и хора. Когато тt.зи веселби ставатъ 

презъ лътото, всръдъ широкитt. дворове, 

нъма нищо по-приятно отъ тt.хъ. Но моя

та сватба бt.ше презъ месецъ януарий, и 

азъ, здрава и млада, 16-годишна, ка

то васъ, не обръщахъ внимание на студа. 

Такъвъ бъше случаятъ при тържествена

та сватбена баня, когато бt.ха поканени 

uсички роднини. Презъ време на церемо

нията бъхъ задължена да излизамъ често 

вънъ, за да причаквамъ и цt,лувамъ ржка 

на всtка една отъ поканенитъ. Наметната 

съвършено леко, тогава за пръвъ пжть 

се простудихъ, но, погълната отъ важни

тъ приготовления въ кжщи, не помислихъ 

за себе си. Слабата простуда се усили въ 

деня на сватбата ми. Отидохъ въ църква 

облъчена въ вънчалната рокля, силно де

колтирана, споредъ Букурещката мода. 

Както въ ~,рсме на обреда, тъй и вечерьта 
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на бала не искахъ да закрия хубавия си 

тоалстъ. И това кокетство ми излtзе CIO'li· 

по. Веднага следъ сватбата почувству

вахъ неприятнитt последствия на това 

.лекомислие и презъ цtлия си животъ 

не можахъ да се избавя отъ последицитt 

на спечелената тогава простуда, която от

слаби организма ми и ми донесе много 

страдания. 

Съвмtстното ни живtене въ пансиона 

съ тази мила жена имаше благотворно 

влияние и върху здравето ни. При раз

ходкитt и банитt ние бtхме сигурни 

подъ нейната закрила и надзоръ. Още 

тамъ бледнитt бузички на Веселина се 

освежиха и закржг,шха. 

Майката, доволна отъ добититt резул

тати презъ лtтото, като и запозната съ 

живота въ заведението, въ- което остава

ха децата и, си замина обрзтно. 

* 
* * 

Ваканцията, колкото хубава и приятна, 

се свърши, и ние се прибрахме въ класни

тt стаи. Единъ день въ нашия пансионъ 

се яви като гостъ Алеко, свършилъ вече 

гимназия въ rp. Николаевъ и сега сту

дентъ въ Одеския университетъ. Какъ пз

глеждаше той тогава, не мога да си спом

ну добре. Навtрно сме избtга,ш като 

мишки при появяането на чуждъ човtкъ 

въ коридора. Знаехме само, че Алеко е 

братъ на Елена и Веселина. Той ги посе

щаваше често, придружаванъ отъ единъ 

свой прнятель бы1гаринъ. Но тия посеще

ния скоро се прекратиха, поради печални

тt последствия, които неочаквано пре

дизвикаха. 

Тогава пан.:ионътъ бtше наводненъ отъ 

много български деца, все на заможни ро

дители. Повечето отъ тtхъ бtха свърши

ли трети класъ въ България и имаха 

опредtлени привички и вкусове, затова 

мжчно свикваха съ пансионския редъ, а 

особено съ руската типична кухня. Нtкои 

отъ тtхъ, пълни и здрави деца, почти 

гладуваха. Е.тrена, свидетелка на всичко, 

което ставаше .13ъ пансиона, бtше опълно

мощена да изкаже предъ Алеко и дру

rаритt му болкитt и недоволството на 

новодошлитt пансионерки. · 
Буйнитt посетители на университета, 

надъхани съ свободолюбиви идеи, готови 
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всtки моментъ да отстоятъ правата на 

когото и да било, сега съ rотовность се 

притекоха на помощь. 

Една сутринь рано Алеко се явява съ 

другаря си предъ началницата на пансио

на, която въ това време закусваше, за да 

v.зпълаятъ възложената имъ мисия. Въ 

сжщото време азъ бt.хъ при началницата 

на урокъ и станахъ неволна свидетелка 

на една нежелателна сцена. Нейното лю· 

бимо с.1tпо куче каточе предчувствува

ше неприятелскитt. намtрения на гоститt 

и дръзко се нахвърли върху тtхъ. Дру

гарьтъ на Алеко, внезапно изплашенъ, съ 

нсичка сила атхвърли съ кракъ любимото 

и куче на нt.колко метра на страна. На

ч2лницата, крайно милостива и добра же

на, възмутена отъ лошата постжпка на 

гоститt., прие ги много хладно и мисията 

имъ, разбира се, пропадна. 

ж 

* * 
Надъхани постепенно отъ свободолю

бивитt. принципи на тогавашнитt идеали

сти, Елена, съ нtколко още по-богатички 

момичета, открито заяви известни претен

цни. Тя бt.ше, може би, единствена про

тивъ - ц·вло сдружение отъ защитници, 

привърженици на стария редъ. Въ паметь

та ми е останало и досега нейното смt.ло, 

зачервено лице, нейната настръхнала, из

оставена на една страна, като прокажена, 

,rичность, отговаряща на гракналия съ 

укоръ къмъ нея противенъ станъ. Резул

татътъ отъ всичко това бtше излизане

то на недоволнитt изъ пансиона. Отъ то

гава насетне азъ виждахъ Елена и Ве

селина само въ гимназията. 

Майка имъ, обезпокоена отъ станало

то, побърза да дойде пакъ въ Одеса. 

Тамъ прибра при себе си и тритt си деца 

и живt. до свършване на учебната година. 

Бtше ми толкова жалко за Елена, що

то нt.кои отъ децата бt.ха направили до

несение до началницата, че и азъ съмъ 

противъ реда. Когато научихъ за това 

шпионство, плакахъ горчиво, понеже на

ча.~1ницата . ме обсипваше съ доброта и. азъ 

нt.махъ отъ какво да б1i'iда неблагодарна 

къмъ н~я. Но тя се бt.ше малко повлияла 

и се държеше вече по-сериозно съ менъ. 

Какъ еж живt.ели децата при майка си, 

не зная. Но явно е, че младиятъ студентъ 



АJ1еко, прекаралъ нtколко години затво

ренъ пансионерски животъ и едва сега из

.лъзълъ на свобода, не се е подчинявалъ 

твърде доброволно на съветитt на майка 

си за редовенъ животъ, а е искалъ да из

пс.JJзува свободата си съ всичкитt сили 

на своята буйна младость. Като най-добра 

характеристика за този съвмtстенъ жи

вотъ служатъ неговитt собствени думи, 

казани веднажъ следъ омжжването ми, 

при разглеждането на първия му студент

ски портретъ: 

„Я погледни, Катя, вгледай се въ тази 

разюздена физия, погледни на тази кжд

рава коса, завита на едри колелца, помис

ли за ония-мити 20 години, които еж били 
на гърба ми, и ти ще можешъ да си пред

ставишъ какъвъ животъ се е водилъ въ 

Одеса по това време, ще разберешъ кол

кс, съмъ тровилъ майка си ... О, да бt
ше жива тя сега! . . . Сега зная да я ценя, 
защото тя имаше нtщо, което никой 

другъ отъ тtхнитt го нtма въ такава съ

вършена форма: и лелитt ми еж добри, 

но тя имаше ангелска доброта и търпе

ние." 

Това закъснtло разкаяние, това само

признание еж достатъчни, за да разбе

ремъ, кое е накарало родителитъ на Але-

ко да върнатъ момичетата пакъ въ нtкой 

пансионъ и да оставятъ жадния за веселъ 

другарски животъ младежъ на воля. 

Младата, хубава Елена, довършваше 

последния класъ на гимназията, а заедно 

съ това растtше и блtсъкътъ на нейната 

11tжна хубостъ, която караше да въздиша 

не едно сърдце по нея. По настояване на 

брата си, тя била принудена да посети 

единъ твърде известе:Iъ руски лъкарь, 

който следъ това употрtбилъ всички 

срtдства, за да я склони да му стане обо

жавана съпжтница въ живота. За да се 

отърве отъ настояването му и да може да 

се върне свободна въ България, Елена е 

била принудена да му обещае, че ще 

дойде пакъ въ Русия. Но обичьта къмъ 

отечеството и привързаностыа и къмъ 

родината, която е развита винаги по-сил

но у тtзи, които еж били принудени въ 

ранна възрасть да я напустнатъ, не позво

лили и на тая патриотическа душа да ос

тави всичко мило и да приеме щастието 

отъ единъ чужденецъ, богатството и сла

вата на когото не можеха да я задово

лятъ напълно. Тъй, следователно, тя от

блъсна голtма1 а честь, която може-би 

щtше да бжде нейно велико щастие в. 

живота. 
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Н. В. ЦАРЬ БОРИСЪ III И 
БЪЛГ АРСКИТо ТУРИСТИ 

На отправенитt честитки по 

с л у ч а й п р а з д н и ц и т t, Н е r о в о В е -
личество Царьтъ е благоволилъ 

да изпрати следната телеграма 

до председателя на Българския 

тури стически съюзъ: 

„Искренно благодаря Вамъ и на 

членоветt на Съюза за любезнитt 

поздрави и благоположения по 

с л у ч а й п р а з д н и ц и т t, к о и т о ч е • 
С ТИ ТЯ И В а М Ъ," 

Царьтъ 

СВОБОДНА ТРИБУНА. 

ЗАПАЗЕТЕ ВИТОША. 

Едно отъ rолtмитt преимущества на Ви
тоша е нейниятъ девственъ видъ. Асфалтови, 
автомобилни шосета, зжбчати желtзници, rо
лtми хотели, игрища, плавателни басейни и 
др. - това еж атрибутитt на европейскитt 
планински курорти, отъ които нашата Витоша 
доскоро бt запазена. За съжаление, красо
тата на Витоша вече не се щади: започната 
е постройка на нови хотели по девствената 
снага на планината. Голtмата грtшка, която 
на времето се направи съ допускане на бан
ковия домъ, нареченъ погрtшно хижа, бърза 
да се повтори. Не знамъ дали ще уцtлtе 
нtжната тинтява подъ пазвитt на Каменъ 
дtлъ при съседството на хотелъ • Тинтява·, 
който прибира лtтовници вмtсто туристи и 
който е успtлъ вече да промtни съвършено 
планинския видъ на мtстностьта: десетки 
декари носятъ оттенъка на града съ своитt 
водопроводи канали дворове и игрища, а въ 

самата „хижа • -- бюфети съ рази менюта и 
келнери съ неизбtжния процентъ . При на
личностьта на т.ая атмосфера ше бжде много 
неестествено да се говори за тинтява. 

Примtрътъ на банковитt служители се 
последва отъ община ритt. Въ близость до 
банковия домъ догодина ще се издигне новъ 
хотелъ, който ще носи скромното име .хижа 

Срtдецъ". Направенъ е заслонъ, въ който 
вече се складирватъ строителнитt материали. 
Ако се върви по тоя пжть и всички органи
зации въ столицата пожелаятъ да си по

строятъ почивни станции на Витоша, въ 
скоро време тамъ ще изникне новъ rрадъ. 

Срещу надигащото се зло организиранитt 
туристи трtбва да възстанатъ. Водата се 
замърсява и цtлата природа погрознtва. 
Нека се разбере, че Витоша не е мtсто за 
лtтуване, но само за излети. 

Б. 
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ПРАВИЛНИКЪ 
за задграничнитt излети на БТС 

Чл. 1. Задграниченъ излетъ по смисъ· 
ла на настоящия правилникъ . се разбира, 
всtкакво излизане извънъ границитt на 
България на група организирани туристи, 
члtнове на БТС - най-малко четири ду
ши, въ чужбина, съ туристическа цель. 

Чл. 2. Задграничнитt излtти биватъ: 
съюзни, уреждани отъ Централното на
стоятелство на съюза, и клон о в и, уреж

дани отъ различнитъ съюзни клонове. 
Чл. 3. Всички излети, били съюзни или 

клонови, се уреждатъ и провеждатъ отъ 

настоящия правилникъ. 

Съюзни из,11ети 

Чл. 4. Уреждането на съюзнитt зад
гранични излети става: 

а) по решение отъ годишния съборъ, 
кt,rато т ·в се предвиждатъ отъ съюзния 
л,11анъ за дейность; 

б) по решение на ЦН, когато инициа
тивата излиза отъ него или е поканено да 

уреди такъвъ отъ нtкоя сродна органи
зация въ чужбина по опредtлени случаи; 

в) по инициатива на нtкой клонъ и ре
шение на ЦН. 

Ч,11. 5. За всички съюзни задгранични 
излети ЦН съобщава на клоноветt съ 
специал!:iо окржжно поне два месеца пре

ди датата на излета. Въ това окржжно 
трtбва да се изброи подробно: точното 
време на излета и времетраенето, пъ,11-

ниятъ маршрутъ, главатарыъ на излета, 

р11зноскитt по сжщия и условията на за
писване за участие. 

Чл. 6. За уреждането и ржководството 
на съюзенъ задrраниченъ из,11етъ ЦН свое
временно назначава главатарь, който под
гствя технически излета и поема води

телството презъ време на самия излетъ. 

За главатарь се избира и назначава нt
кой изпитанъ съюзенъ ч,11енъ и туристъ. 

Чл. 7. Презъ време на излета rлавата
рьтъ се ползува съ пълни права по от

ношение провеждането на излета. Той мо
же да предприеме измtнение на маршру
та, когато условията налагатъ това, да 

съкрати или продължи времетраенето на 

излета, но не може да измtня условията 
за участие въ из,11ета, както сж били съоб· 
Щ('НИ предварително съ окржжното. 

Чл. 8. Всички излетници дължатъ 
презъ време на излета пълно подчинение 

на главатаря. Tt не могатъ на своя глава 
да се отда.11ечаватъ отъ групата повече 

отъ три часа безъ знанието и съгласието 
на главатаря, нито могатъ да настояватъ 

за измt.нение на времето и маршрута. 
Всt.какви недоволства или оплаквания 

отъ главатаря моrатъ да бждатъ направе
ни следъ завършване на излета писмено 

до ЦН. 
Чл. 9. За неподчинение на главатаря , 

пс.следниятъ може презъ времето на из

Лl'Та да наложи следнитt наказания: мъм-



рене, лишаване отъ участие въ опредъ
лени .посещения или окончателно отстра

нение отъ излета, въ който случай има 
rрижата за връщанет.J на излетника. 

Чл. 10. Следъ завършване на излета, 
главатарътъ е дълженъ въ двуседмиченъ 

срокъ да представи до"кладъ за провеж
дането на из,1ета, въ койти да спомене 
всички ~лучаи на наказание нъкои излет
ници. ЦН решава окончателно. 

Чл. 11 .. При съюзнитt, задгранични из
лети се събира отъ всъки излетникъ тах
са за правоуqастие въ излета, отъ която 

се образува фондъ за посръщане на чуж
ди групи, както и за заплащане изцъло 
или отчасти излетнитt, разноски на глава- · 
таря. 

Чл. 12. По решение на ЦН докладътъ 
на главатаря или друго специално описа-

1-ше се печзтатъ въ съюзното списание за 

сведение на всички съюзни членове. 

Клонови излети 
Чл. 13. Клон о в и т t, задгранични из

J1ети се уреждатъ по инициатива на от

дълни КЛО!ЮВе. 
За уреждането на задграниченъ из

летъ всъки клонъ е дълженъ да поиска 
разрешение отъ ЦН, въ което тръбва да 
посочи: времетраенето на излета, маршру

та, главатаря, назначенъ отъ клона, и 

списъкъ на записалитt, се излетници. 
ЦН може да откаже даването на раз

решение за излета, щомъ мотивирано счи

та, че участницитt, въ излета не ще пред
ставятъ добре българския туризъмъ, че 
н~значениятъ главатарь не представлява 

гаранция за дисциплинираното провеждане 
на из,1ета или че маршрутътъ на послед

ния е пЬдбранъ зле като туристиче
ски обектъ или пъкъ не е по технически
тt, nъзможности на участвуващитt, въ из
лета. 

Чл. 14. Въ случай че ЦН разреши из
лета на клона, то иска отъ негово име отъ 

Министерствого на просвътата разреше
ние за заминаване задъ граница на гру

пата туристи. Въ обратния случай то съ
общава на министерството, да не дава съ
ответното разрешение. 

Чл. 15. Назначениятъ отъ клона гла
ватарь се ползува съ всички права, пред

видени въ настоящия правилникъ за съ

юзнитъ главатари. И при клоновитt, из
лети важатъ разпоредбитt, на чл. 11. От
ношенията между него и излетницитt, се 

уреждатъ тоже по настоящия правилникъ. 

Преписъ отъ доклада, представенъ на 
клона за състоянието на излета, клонътъ 

праща до ЦН. Въ случай че клонътъ не 
вземе предвидъ направени отъ излетни

цитъ оплаквания срещу главатаря, тt, 
t1матъ право да се отнесатъ до ЦН, което 
решава окончателно. 

Чл. 16. Въ случай на провинение отъ 
страна на главатаря, щомъ като е било 
сезирано, ЦН предлага на клона да нало
жи наказание на главатаря споредъ слу-

чая. Въ случай че клонътъ не изпълни 
предложението на ЦН., последното може 
да лиши клона отъ правото да урежда 

з«гранични из,1ети. 

Общи разnоредби 

Чл. 17. Както при клоновитъ, така и 
при съюзнитt, задгранич~rи излети никой 
отъ излетницитt,, а още по-малко глава
таритъ, могатъ да приематъ каквито и да 
бпло ангажменти, задължаващи съюза 
предъ чуя<дитъ туристически и планинар
ски организации. Покани за връщане на 
визити, гостувания и пр., могатъ да се 

правятъ само и изрично по упълномоща

ване отъ UH. 
Чл. 18. Въ съюзнитt, и КJюнови задгра

нични излети могатъ да взематъ участие 

само организирани въ съюза туристи. За
писване на членове, специално съ огледъ 

на излета, се допуска само при презум

цията, че тt, ще останатъ и после дейни 
организирани туристи. 

Чл. 19. За всички излети се предоставя 
на главатаря опредълянето на съответна
та екипировка. Участницитt, въ излетитъ 
еж длъжни да носятъ съюзната значка. 

Чл. 20. ЦН или клонътъ, който урежда 
излета, не носятъ никаква отговорность 

за нарушения на валутни закони и огра

ничения на митнишки закони, както и за 

връщането на сключени заеми. Тази отго
ворность е лична на излетницитъ. Глава
т2ритъ еж длъжни преди започване на 
излета да предупредятъ излетницитъ за 
последствията отъ подобни прояви. 

Чл. 21. Всички участници въ задгра
нични излети на БТС, и особено главата
ритъ, еж длъжни да иматъ предвидъ, че 
въ чужбина тъ представляватъ българ
ския туризъмъ въ неговата цt,лостна кул
тура и да правятъ всичко възможно за 

издигането името, както на българския 
туризъмъ, така и на БТС. 

Планинарската етика и моралъ, както 
и организационната дисциплина, важатъ 

за всички случаи, 

Въ този смисълъ излетницитt, еж 
длъжни да избъrватъ вс-1,какви ангажира
ши името и честьта на съюза прояви, за 

които тt, не еж изрично оторизирани отъ 
съюза, кJюна, или главатаря. Специал
но държането на речи, правенето изявле

ния, поемането на рискове въ планината 

и пр., ангажирватъ изцt,ло отговорность
та само на автора. 

Забранява се изрично презъ време на 
Сё-юзни излети проявяането на каквито и 

да било политически тенденции въ каква
тr, и да е форма. За такива не се считатъ 
изразяването и запазването на национал

нгт.а българска честь и достоинство. 

Чл. 22. Настоящиятъ правилникъ, 
приетъ отъ ХХХП-я съюзенъ съборъ въ 
София, влиза веднага въ сила и отмънява 
вс-1,кави противни разпореждания. 
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СЪЮЗЕНЪ ЖИВОТЪ 

С ек ц и я та ,1Ю бил ей на из л о ж
б а" отъ Юбилейния комитетъ при Бъл
гарския туристически съюзъ, председа

телствувана отъ познатия члень на Цен
тралното настоятелство r. Георги Ст. 
Георrиевъ, р,швива оживена дейность въ 
връзка съ подrотвителнитt работи за ro· 
лtмата туристическа изложба, която ще 
се открие по времето на юбилейния съ
бс,ръ. Поканени еж да дадатъ ценното си 
сътрудничество видни специалисти отъ 

разни дисциплини, свързани съ отдtлни 
к.10нове на изложбата. Председательтъ на 
секцията r. Георrиевъ е изработилъ след
ния общъ „П л а н ъ н а тур и с ти ч е
скат а изложба", която ще се състои 
отъ следнитt 10 отдtли: 

1. Геология, орография, хидрография, 
метеоро.логия, спелеология, лимнолоrия и 

глациална морфология на българскитt 
П.JJанини . въ модели, релефи, карти, сним
ки, профили, скици, диаграми, петрограф
ски и паJiеонтоложски сбирки и пр. 

2. Стара и нова картография на бъл
rарскит·в планини - официални и частни 
к~ртоrрафски почини; релефи, модели и 
карти. 

3. Фауна, флора, залесяване и укрепи
телни работи, алпинеуми и национални 
пf1ркове, природни и хидрографски богат
ства на българскитt планини. 

4. Техниката въ бълrарскитt планини 
- метеорологически наблюдателници, во
допроводни и силопроизводни.инсталации 

и др. съоржжения. 

5. История на туризма и планинарство
то въ България, а по възможность и въ 
чужбина, въ картини, диаграми, снимки, 
предмети съ историческо значение, доку

менти за учредяване първитt туристиче
ски организации, прояви на героизъмъ и 

подвизи въ нашитt планини, планинар
ството и туризъмътъ като система на об
ществено и гражданско възпитание, днеш

на организация и ръстъ на движението въ 

дпаграми, числа и пр., исторически памет

ници и забележителни мtста въ нашитt 
ш1анини и пр. 

6. Планинарството и туризъмътъ по 
нашитt планини - снаряжения и екипи, 
м~ркировка и уреди за планинарски из

мървания и ориентация, планинарско лъ
туване и биваци, ледникова и катерачна 
техника, сигнализация и спасителна служ

ба, медицинска помощь въ планинитt, ски 
техника и екипировка за зимно излетува· 

не въ планинитt и пр. 
7. Планински постройки, хижи, засло

ни, спасителни домове, туристически до

~10ве и пр., въ модели, снимки, маршрут

ни скици, мобилировка на планинскитъ 
домове, хижи и пр. 

8. Романтика и поезия на бълrарскит't 
планини - бълrарскитъ планини въ обра
зи, фотографни снимки и панорами въ 
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увеличения не по-малки отъ 24/30 и др. 
картинни материали. 

9. Научна и белетристична литература 

върху българскитt планини, както и битъ 
и фолклоръ на планинското население. 

10. Мжченици на българскитt п,1анини . 

Министерството на вжтреш
н и т t р а б о ти и народното здраве из· 

даде подъ № 16833 отъ 24. IX. 1938 r. до 
r. r. областнитt директори и кмета на 
Столичната голtма община следното 
окржжно: 

„Въ допълнение на окржжни №№ 6673 
отъ 16. IV. и 20719 отъ 26 октомврий 1937 
година, наредете до общинитt въ повt· 
рената Ви область да впишатъ въ бюдже
тv.тt си за 1939 г. суми за подпомагане 
орrанизациитt. за тtлесно възпитание при 
И3rраждане хижи, басейни, игрища и д~у
rи съоржжения за тtлесно възпитание . 

Българскиятъ туристически съюзъ, 
следъ искрената блаrодарность която 
дължи по този случай на мtродавнитt. 
фактори, смtта за нуждно да подчертае 
правилното имъ разбиране и несъмнени 
грижи къмъ бждещето развитие както на 
нашата, тъй и на всички организации отъ 

щ,добно естество. 

Маркировка на Централния 
Б а л к а н ъ. - Следъ успъшното марки
ране на планинскитt. пжтеки въ Мусален
ския дt.лъ на Рила, Централното настоя
телство е решило презъ настоящата про· 

лъть да започне маркировката на Цен
тралния балканъ, идеята за което се въз
прие още миналата есень на . конферен
цията въ хижа Амбарица. Маркировката 
ще стане въ зависимость отъ срt.дствата -
на етапи: 1 етапъ: Карлово - хижа Юм
рукъ чалъ - в. Юмрукъ чалъ; 11 етапъ: 
в. Юмрукъ чалъ - хижа Амбарица и III 
етапъ : в. Юмрукъ чалъ - Мазалатъ -
Тжжа. Освенъ на Централното настоятел
стно, маркировката ще ангажира матери· 

алнитt. усилия и на всички клонове, които 

се намиратъ въ близость съ Балкана: Па· 
зарджикъ, Сопотъ, Тетевенъ, Троянъ, 
Плtвенъ, Ловечъ, Севлиево, Габрово, Ка
лоферъ, Пловдивъ и Търново. Работата 
по самата маркировка е възложена на 

Карловския клонъ „Юмрукъ чалъ". За 
сжщата цель ще се иска и материалната 
помощь на държавата, постжпки за което 

еж вече направени. 

Група познати труженици въ областьта 
на художествената фотографин, въ края на 
изтеклата 1938 г. еж основали въ София кул
турно сдружение: Български фото-клубъ. 
Uельта на сдружението е да ратува за из
дигането и разпространението на фотогра

фията у насъ като сръдство за художествено 
пресъздаване. Една отъ първитъ инициативи 
на Българския фото-клубъ е организирането 



въ най-скоро време на една изложба на ху
дожествената фотография у насъ. Учреди
телното събрание на клуба е провъзгласило 
за почетенъ представитель на сжщия члена 

отъ централното настоятелство на БТС r. 
Георги Ст. Георгиевъ, а за председателъ е 
избранъ нашия редовенъ фото-сътрудникъ 
и добъръ планинаръ r, Никола Ив. Божиновъ. 

На 5 януарий 1939 въ София се основа 
научно-културно сдружение подъ името: 

Българско фотограматично дружесиво, което 
си поставя за цель да работи за теоричното 
и практическото развитие на фотограмет

рията като измi!рителенъ методъ и за ней
ното разпространение въ нашата страна. За 
подпредседатель на сдружението е избранъ 
нашия другарь отъ 1:1.ентр. Н-во r. Георги 
Ст. Георгиевъ. Презъ текущата година Бъл
гарски туристъ ще даде една статия върху: 

Фотограметрия и Планинарство, за запозна
ване на читателит11 съ началата на тоя но~;ъ 
измi!рителенъ методъ. 

клоновъ животъ 

Н о в и к л о но в е. - Туристическото 
дружество „Патлейна", което въ минало
то сжществуваше като редовенъ клонъ 

отъ Българския туристически съюзъ и 
впоследствие заглъхна, отново е възобно
вено и направило пост;у;пки предъ Цен
тралното настоятелство да б.viде прието 
за клонъ на съюза. 

Въ rрадоветъ Исперихъ и Разградъ , 
ентусиазирани туристи еж основали тури

стически дружества, които въ близко бi'fi
деще, следъ даденитъ имъ отъ Централ
ното настоятелство наставления, ще на

правятъ всичко необходимо, за да бждатъ 
утвърдени отъ Министерството на вi'fiт
рсшнитъ работи и бiУiдатъ приети за ре
довни клонове отъ Българския туристи-

, чески съюзъ. 

Горскитъ власти въ Враца еж издали 
съвсемъ неоправдана забрана за врачан
скит1; туристи да използуватъ като зи
мснъ подслонъ горския домъ въ мъст
нсстыа „Копривата" - право за което Ci'fi 
имали досега. Врачанскитъ туристи съ ос
нс·вание еж огорчени отъ тази забрана, 
тъй като плановетъ за постройката на то
зи домъ еж изработени безплатно отъ 
тъхния председатель г. арх. Дограма
джиевъ и отъ клоновата каса еж израз

хс,двани надъ 3000 лева за обзавеждане 
на специална стая въ таванския етажъ за 

организиранитъ любители на зимния ту
р1,зъмъ н спортъ. Централното настоятел
ство е направило необходимит1; постжп
ки предъ началника на rорит1; въ Мини
стерството на земедълието и държавнитъ 
имоти за отмъняване на тази съ нищо не
оправдана забрана. 
Пазар д ж и ш ки я т ъ клон ъ „Б е л-

мек е н ъ", вь изпълнение на своята кул
турно-просвътна програма, е организи
р<1лъ на 15 т. м. изнасянето на една сказ
ка на тема: ,,40 години български тури
зъмъ". При много добро посещение, гово
рилъ е r. Тодоръ Тодоровъ, членъ отъ 
Централното настоятелство на Българ
ския туристически съюзъ. Ценнитъ миc
Jlll на сказчика за непрек;у;снатия възходъ 

на българския туризъмъ, постиrнзтъ въ 
тъзи 40 години на пламененъ идеализъмъ 
и нестихващо творчество, с;у; били изслу

шани съ живо внимание отъ всички при-
сжтствуващи. · 

С у; и r1 д о л с к и я т ъ к л о н ъ „Р о
с и ц а , ос/i'iществявайки своя планъ за 
работа, развива похвална дейность, която 
предизвиква одобрението и симпатиитi! 
на всички сухиндолци. Анrажиранъ е билъ 
отъ клона r. Стрибърни, познатиятъ май
сторъ въ уребдата на паркове, който е из
работилъ планъ за залесяването на голата 
мъстность до Сухиндолъ - ,,Преслогъ• 
Сухиндолскит1; туристи еж пристжпили 
RСЧе къмъ изпълнението на плана: изко

пани еж дупки и еж посадени множество 
декоративни дръвчета, за чието доставяне 

се е притекла на помощь и сухини.о.11ската 

община, която е помолена да съдействува 
съ материални сръдства за цълостното 
изпълнеr1ие на плана. 

Клонът ъ „Т р а п е з и ц а" в ъ В.
Т ъ р но в о, който е единъ отъ най-ре
дс·внитъ съюзни клонове, е развилъ презъ 
миналата година усилена дейность. Напра
вилъ е около 1.100 кв. метра п;у;ть, който 
води отъ града за туристическия домъ

хижа, кждето пренощуватъ почти всички 

ученически и други групи при посещение

то на историческото Търново. Проекти
ратъ се известни подобрения и на самия 
домъ, за която цель еж отдълени 25.000 
лева. 

Клонътъ е увеличилъ презъ изтеклата 
година чувствително броя на своит1; чле
нове, които, заедно съ своитъ гости, еж 
пссрещнали при rолъма задушевность въ 
туристическия домъ Новата година. Раз
вилъ е добра излетна и просвътна дей
нс,сть всръдъ своит1; членове и rраждан, 
ство. 

Вар н е- н ски я т ъ клон ъ „Д е в не н
е ки и з в о р и" изнесе блъскаво своята 
традиционна туристическа вечерь на 24. 
XII. 1938 r. въ салона на Морското кази
но, декориранъ като пещера. При масово 
посещение на отбрана публика и богата 
предметна лотария, вечеринката донесе 

ч11стъ приходъ кр;у;rло 22.000 лева. 
Настоятелството на клона, осжществя

вайки своя планъ за дейность, привърши 
цикъла отъ сказки за 1938 r., 5 на брой, 
изнесени отъ членове на дружеството въ 

клубния салонъ, при отлично посещение 
отъ страна на членове и съмишленици, а 

именно: 

1. ,,По стжпкит1; на миналото" - отъ 

27 



Коста Траяновъ, членъ на настоятел
ството. 

2. ,,Нашит-в исторически граници" 
отъ Алекси Мариновъ, учитель. 

3. ,,Влиянието на природата върху чо
въка" - отъ Вълчо Тодоровъ, агрономъ. 

4. ,,Гориri; като основа на живота" -:-
отъ Христо Найденовъ, учитель. 

5. ,,Българскиятъ туризъмъ като обно
витель и творецъ", - сжщо отъ Коста 
Траяновъ. 

Клонътъ продължава да развива уси
лена излетна и просвътна дейность. Посе
щенията на хижата презъ изтеклата го

дина еж рекордни. Освенъ това друже
ството издаде и доставя книгата на К::>
ста Траяновъ „Родното море" - цена 10 
лева. 

п и р до п ски я т ъ к л о н ъ „К о с и -
ц а" презъ настоящата година има настоя
телство въ следния съставъ - председа-

11ель: Александъръ Пушкаровъ, подпред
седатель: Методий Б. Милковъ, секр.-ка
сиеръ: Цанко Ил. Цановъ, домакинъ Ва
силъ Джемилевъ и съветници: Симеонъ 
Д. Савовъ и Костадинъ Гайдаровъ. 

Въпръки твърде ограниченитъ си въз
можности, настоятелството провежда ус

пъшно начертаната му отъ годишното съ
брание програма. 

Заслужава да бждатъ споменати след
нитъ завършени начинания на клона: 

Презъ изтеклата пролъть, по инициа
тива на г. инж. Ст. Василевъ, членъ на 
клона, настоятелството предприе построя

ването на горски пжть презъ най-красива

та часть на изходящата се край града об
ширна борова гора. Така както бъ замис
Jiснъ, пжтьтъ е вече завършено дъло. По

сJ1едниятъ има дължина около 2.5 клм., 
широчина 3 метра. Въ сегашния си видъ, 
лжтьтъ може да се използува само отъ 
коли и леки автомобили. Следъ малки раз
ширения и поправки, обаче, които се 
предвиждатъ за идущата година, пжтьтъ 

ще позволява движението на всъкакви 
превозни сръдства. 

Освенъ по-специалното си чисто тури
стическо значение, пжтьтъ има и голъмо 
стопанско такова, свързвайки града съ 
красивата долина на р. Тополница. 

За успъшното завършване на това 
дружестnено начинание много допринесе 

и матерналната подкрепа, която щедро бъ 
дадена отъ нъкои организации въ града 
на клона. Пос.леднитъ, както и строител
Нf!ЯТЪ комитетъ въ съставъ: инж. Ст. Ва
сы;евъ и: Симеонъ Д. Савовъ, заслужаватъ 
пс-хвала и благодарность. 

Изразходваната досега по строежа 
сума възлиза на около 12.000 лева. 
· Освенъ това досега клонътъ ни е орга
низиралъ: новогодишенъ балъ съ томбо
ла, който мина при голъмъ успъхъ, изне
сена бt, комедията „Дъщеритъ на Ефре
мовъ"; изключително отъ дружествени 
членове и СЪВМ'ВСТНО съ М'ВСТНОТО женско 
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дружество бъ представена и пиесата 
,,Гръхъ". 
· Излетната дейность е вървъла сравни
телно добре. Направени еж 8 еднодневни, 
4 двудневни и 1 многодневенъ, до в. ,,Юм
рукъ чалъ", излети. 

За отбелязване е голъмиятъ успъхъ, 
който имаха срещитъ и съвмъстнитъ из
Лt'ТИ, устройвани ведно съ соф. клонъ 
,,Планинецъ". 

Така, на праздника на х. ,,Планинецъ" 
(при в. ,,Баба") r(лонътъ ни присжтствува 
на устроеното по този случай тържество 
съ своя група. Кл. ,,Планинецъ" направи 
три гостувания на пирдопскитъ туристи, 
всъко едно отъ които се завършваше съ 
съвмъстни излети предимно изъ Сръдна 
гора и ОКОЛНОСТИТ'В на града. 

Всички клонове на Българския туристи
чески съюзъ еж изнесли съ голъмъ ус
пt.хъ традиционнип си вечеринки, като 
въ повечето случаи чистиятъ лриходъ, 

събранъ отъ тъхъ, е билъ предназначенъ 
за постройка на нови хижи или доизкар
ване и обзавеждане на построени такива. 
Масовото посещение отъ страна на граж- "' 
данството и постигнатитъ морални и ма
териални успъхи еж влъли нова вtра въ 
сърдцата на ентусиазиранитъ труженици 
юt българския туризъмъ - в-вра въ ус
пъшното изграждане голtмото дъло на 
Съюза. 

Съюзнитt, клонове „Елъ тепе" и „Ро
допи" еъ Банско и Харманлий, сжщо съ 
успъхъ еж изнесли своитъ традиционни 
вf.черинки. Първиятъ отъ тtхъ е пред
ставилъ комедията „Министершата", отъ 
Браниславъ Нушичъ, която е била добре 
и:,несена и посетена. 

С о ф и й с к и я т ъ к л о н ъ „П л а ни
н е ц ъ" на 28 януарий 1939 г. изнесе своя
та ежегодна голъма планинска вечерь, 
ксято бъ отлично посетена отъ софийски
тt, туристи и мина съ много голtмъ ус
пtхъ. 

Специалниятъ тричлененъ комитетъ въ 
съставъ: Дим. Талевъ, Ив. Петковъ и В. 
Гърличковъ, подпомогнатъ отъ настоя
телството, ч,1еноветt на всички комитети 
при клона, както и отъ всички желаещи 

планинци, успt да организира много бо
гата томбола, да извърши отлична пред
варителна продажба на билети и да на
прави прека12ването на времето, межд1у 

веселата туристическа срtда на планин
ската вечерь, най-приятно. 

Чистиятъ приходъ отъ голъмата пла
ниска вечерь, който възлиза на около 
11.000 лева, ще послужи изцtло за обза
веждане на хижи „Планинецъ" въ Витоша 
и Стара планина. 
Въ настоятелството на плов

дивския клонъ „Калояновъ 
връх ъ" еж станали следнитt промъни: 
за секр етарь е провъзгласенъ подгласни

кътъ отъ общото годишно събрание г. 



Асенъ Александровъ Христовъ, на мtсто
то на подалия оставка Соломонъ Юда 
Бенбасатъ, а на негово мtсто е провъз
гласенъ досегашниятъ секретарь г. Ан-
1·елъ Тодоровъ. 

К л о н ъ т ъ „Е л ъ-т е п е" въ градъ 
Банско е започналъ подготвителнитt ра
боти за постройка на нова хижа подъ 
връхъ „Елъ-тепе". Туриститt отъ Банско 
досега еж успtли да осигурятъ една сума 
отъ 80.000 лева, като за недостига за окон
чателното довършване на хижата, чиято 

постройка ще започне тази порлtть, ще 
с~ разчита на помощь отъ Централното 
настоятелство на БТС. Общината въ гр. 
Банско, родно мtсто на о. Паисий и ва
женъ туристически центъръ, е отпустнала 

за сжщата цель 30.000 лева и необходимия 
дървенъ материалъ, керемиди и пр., отъ 

своето стопанство. Нуждата отъ нова хи
жа е вече много належаща, защото въ 

последно време множество туристи и 

скиори посещаватъ Банско, който е единъ 
отъ главнитt изходни пунктове за чудни
тt красоти на Пирина. 

Сжщиятъ клонъ е уредилъ на 29 януа
рий т. г. туристическа среща, добре посе
тена, на която членката отъ настоятел

ството Елена Д. Визева е изнесла сказка 
на тема „Туризъмътъ и неговото значе
ние". 

Къмъ стройната редица отъ хижи -
материаленъ изразъ на голtмото творче
ско дtло на организиранитt български 
туристи - се прибавя още една, израст
нала като по чудо въ една отъ най-краси
витъ мtстности на Родопитt „Имаретъ 
дере". Дtло на оганизиранитt туристи 
отъ клона въ село Момчиловци, Смо
лянско, нейното създаване може да служи 
за отличенъ примtръ не само на остана
лнтt труженици въ полето на туризма, но 
и на цtлото общество. Въ нейното съ
граждане - починъ на момчиловскитt 
туристи - е взело участие съ пари, ма

Т(~риали и безплатенъ трудъ цtлото насе
л,•ние на с. Момчиловци, начело съ дветt 
кооперации въ селото, ,,Хаджийското" и 
,.Касъмъ дере". Въ резултатъ, само за 
единъ строителенъ сезонъ е издигната 

китна двуетажна сграда върху 100 кв. м. 
застроена площь, чието окончателно до

вършване и обзавеждане ще стане презъ 
идващия строителенъ сезонъ. Дtлото на 
момчиловскитt туристи е достойно за 
llримtръ и подражание; то изпълва съ 
гордость всtко туристическо сърдце, кое
то има близко до себе си голtмото дtло 
на Българския туристически съюзъ. 

По :шициатива на клона „Ю н дол ъ" 
в ъ с. Л ъ д ж е н е, лъдженската община 
преотстжпи ползуването на общинския 
домъ въ мtстностьта „Локвата", бившъ 
провtрителенъ пунктъ. 

Постройката се намира на югvзапад
ния скатъ на в. ,,Арабъ-чалъ", всрtдъ ве-

лнколепна поляна, защитена съ естестве

ни прегради отъ севернитt вtтрове. От
стои на 3 часа пжть отъ с. Лъджене и на 
20 минути отъ първокласния планински 
курортъ „Юндола". Съ влака се стига: отъ 
София до гара Бtлово; отъ тамъ съ ото
буситt на пжтническата агенция „Маке
дония" до Юндола, откждето за 50 мину
ти или максимумъ 1 часъ се стига презъ 
величествената общинска борова гора и 
псчти равенъ пжть до хижата. Отъ Плов
дивъ и Пазарджикъ съ влака се стига, по 
желание на излетницитt - до гара Лъ
джене и отъ тамъ за 3 часа по живопи
сенъ пжть; или пъкъ съ влака. до гара Св. 
Петка и отъ тамъ презъ „Юндола" за око
ло 2 часа. 

Постройката има югоизточно изложе
ние, едн-Jетажна, построена отъ камъкъ и 

варь, съ две помtщения: спалня и кухня, 
а предъ тtхъ малъкъ вестибюлъ. На 50 
м. отъ нея се намира друга постройка -
кокетна лtтна вила, построена изключи
тrлно отъ дървенъ материалъ, съ две 

стаи. Сжщата се дава лtтно време отъ об
щината подъ наемъ. На около 100 метра 
се намира чешмата, отъ която блика кри
с,ална планинска вода, една отъ първитt 
необходимости за всtки домъ. Построй
к::,та - хижа е покрита съ марсилски ке

ремиди и е напълно защитена отъ дъждъ 

и снtгъ. 
Следъ преотстжпване постройката отъ 

страна на общината, клонътъ ни предприе 
пъленъ ремонтъ, изключително съ дейни 
дружествени членове, и днесъ имаме ве

че една почти обзаведена кокетна хижа 
за обща радость на всички ни. 

Съ срtдства на клона и такива отъ мt
стния клонъ на Б. Н. М. сrоворъ успtхме 
да направимъ дюшеци за нара съ съот

ветнитt възглавки, на които спокойно мо
гr~тъ да пренощуватъ 12 човtка. Стаята 
се отоплява отъ великолепна камина. Кух
нята е обзаведена съ печка за готвене и 
всички прибори, необходими за едно 
скромно домакинство. Повечето отъ при
бGритt еж подарени отъ дружествени чле
нове и съмишленици. Въ хижата моrатъ 
да намtрятъ подслонъ 20 души, като за 
цсльта се използува и кухнята. 

Хижата е изходенъ пунктъ за отлични 
излети до: в. Арабъ-чалъ - Ушитt 
Еленъ връхъ и обр,атно; Юндола 
Куртово за Белмекенъ; презъ Самоводи
ца за Бtлата вода и Начовото и много 
други. 

Сложниятъ хълмистъ теренъ на близ
К[;Та околность представлява незамtнимъ 
плацъ за ски спортъ. Само за 15 минути 
се стига по идеаленъ наклонъ до „Юн
дс:ла" и отъ тамъ за „Куртово". 

Ние вtрваме, че въ скоро време и съ 
общи усилия ще можемъ да се поздра
зимъ съ новъ успtхъ - осжществяване 
постройката на хижа на в. Сюткя - пър
венецътъ на китнитt Родопи. 
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НАШИ ПОКОЙНИЦИ 

t Д-РЪ УРМАНОВЪ 
Бълrарскиятъ туристически съюзъ съ 

скръбь съобщава, че въ rрадъ Тетевенъ е 
пс,чиналъ неrовиятъ почетенъ членъ док

торъ Урмановъ. Неутешима е скръбьта 
особено на тетевенскитt. туристи, защото 
къмъ отличнитt. човt.шки качества, които 
п"койникътъ притежаваше, трt.бва да се 
прибави и неговата отзивчивость къмъ 
всички прояви на туризма. И тази отзив
чивость се проявяваше не само въ морал

на подкрепа, но и въ щедри материални 

дарения, на които много туристически дt.
.1а въ rp. Тетевенъ дължатъ създаването 
и развтието си. 

Миръ на праха му! 

t Д-РЪ ИВ. ЛАБУТОВЪ 
Въ Дупница е билъ поrребанъ при не

бивала тържественость и при стечение 
на цt.лото гражданство починалиятъ rо
лt.мъ туристически деецъ д-ръ Иванъ 
Лабутовъ. Далъ презъ живота си цt.лата 
си енергия за туризма, последнитt. минути 
той с;v;що е посветилъ на него, като преди 
да издъхне е завещалъ чрезъ своята съ

пруга сумата 10.000 лева за доизrраждане 
на заслона „Тиха Бистрица". При послед
Н<'ТО изпращане на скжпия покойникъ, 
изтъквайки неrовитt. извънредни качест
ва на човt.къ и голt.митt. му заслуги за 
туристическото движение въ страната, еж 

говорили началникътъ на гарнизона въ 

Дупница, rенералъ о. з. Михайловъ отъ 
Самоковъ, председательтъ на туристиче
ското дружество „Рилски езера" r. Ас. 
Меджидиевъ и нашиятъ редакторъ r . 
Стефанъ Поповъ. 

Дълбоката скръбь на дупнишкитt. ту
ристи е намt.рила затроrващъ изразъ въ 
следната: 

„ Ту р и с т и ч е ска ж а л е й к а 
Туриститt. на Дупница съ разплакани 

души свеждатъ ничкомъ глави предъ своя 

единственъ и вt.ренъ планински първо
жрецъ, свt.тилникъ и знаме 

Д - р ъ И в а н ъ Л а б у т о в ъ, 
надъ чийто слънчевъ домъ спрt. злиятъ 
демонъ и спустна черенъ крепъ. Дирята 
на живота му е свt.тла и вt.чна! Метеж
ниятъ му духъ, намt.рилъ последна при-

стань срt.дъ слънчевитt. чертози на Рила, 
ще буди неугасимия копнежъ по красота 
и братство у младитt. ратници на „Рил
ски езера". Поклонъ! Поклонъ!" 

t ПРОФ. Д-РЪ ВАСИЛЪ МОЛЛОВЪ 
Въ края на м. декемврий 1938 r. въ Со

фия почина професоръ д-ръ Василъ Мол
ловъ. 

Поради неговия пиететъ къмъ красо
тата на българската земя и специално къмъ 
красотата на бълrарскитt. планини, rолt.
миятъ ученъ и лt.карь трt.бва да бжде 
поставенъ между тt.хнитt. най-възторже
ни поклонници. За тt.зи, които еж ГО rле
дали отдалече и отъ страна, животътъ му е 

изrлеждалъ, може би, свързанъ само съ 
две нt.ща : Университетската клиника по 
вжтрешни болести, кждето той бt, на 
постъ всt.коrа и до последнитt. си дни, и 
- съ научната му работа въ частния му 
кабинетъ, кждето биваше почти всt.коrа, 
когато не бt. въ клиниката. Но има и дру
ги, които познаваха „професора" извънъ 
клиниката и кабинета му. Tt, ще запазятъ 
Н\~заличимъ спомена за неговата широка 

и мека душа, която се разгъваше и за

трептяваше съ финеса на най-изтънчена
та душа, когато той биваше „водачъ" и 
въ планинитt.. Ние не ще го забравимъ 
никога съ радостьта му по цвt.тнитt, ли 
вади и красивитt. върхове на Родопитt., 
когато сме бивали заедно край зеленитt. 
езера на Рила и - когато съ свt.тнали отъ 
радость очи ни посрещна веднажъ яа 

Бъндерица съ нt.колко цвt.тчета пирински 
еделвайсъ въ ржце. И всичко това бt. тол
кова по-трогателно, защото ние всички 

знаехме (но никой не го чувствуваше), че 
,,професорътъ" бt, вече „старъ" за всич
ко това, но можеше ли да бжде старъ ду
х1.тъ? Проф. Молловъ бt. кръстосалъ на
всt.кжде нашата хубава земя и всички 
б1,лrарски планини му бt.ха познати. Той 
знаеше всичко, защото бt. много ходилъ и 
много видt.лъ, не само у насъ, но и въ 
чужбина. Затова той биваше учитель и 
водачъ даже и тамъ - въ планинитt. 
кждето всt.ки можеше да бжде самъ! 

Поклонъ предъ rолt.мия духъ на 
Проф. Василъ Молловъ! 

Д - р ъ И в. По п и в а н о в ъ 

КНИЖНИНА 

.РОДНОТО МОРЕ··, отъ Коста Траяновъ 
Варна. 

Отиде въ далечното минало легендата, 
че нашиятъ народъ, живущъ край морския 
брt,гъ, строи кжщитt, си съ лице къмъ су
шата и нито едно прозорче не е отправено 

къмъ водния безкрай, криешъ въ себе си 
толкова богатства. Това минало, вt,рно или 
не, е замt,стено отъ едно настояше, въ което 
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нашето море взима живо участие. По негс,
витt. зелени гърди отдавна вече се плъзrатъ 
къмъ далечни страни плодоветt, на нашия 
трудъ, а въ безкрайния му хоризонтъ на
родътъ вижда зората на едно по-друго утре. 

Неrовитt, цвt,тни бр"trове и сурови скали, 
въ които то разбива гнt,вни вълни, еж виж
дали палитритt, на не единъ художникъ, а 
заrадкитi, на дълбокия му и всестраненъ 
животъ еж намt,рили отrоворъ и тълкуваве 



въ спокойнитt страници на множество 
книги. 

Къмъ последнитt, непретенциозна и 
скромна, но твърде спретнаLа, трtбва да 

се включи и книгата на r. К. Трояновъ, rо
лtмъ туристъ и дълrоrодишенъ членъ на 
клона .Девненски извори· въ Варна. Въ нея 
не ще срещнете нито методичната разра

ботка на учения, нито изчерпателнитt данни 
на пжтешественика. Но влюбениятъ въ пла
нинскитt простори планинарь е далъ оста
тъка отъ сърдцето си на морето. Отъ върха
до море~о ! Отъ облацитt-до тtхния първо
източникъ: две противоположни точки на 

живота, който кипи между тtхъ, мноrоликъ 
и всестраненъ, черпещъ живителни сокове 

отъ първичната имъ красота, отъ тtхната 
неизчерпаема и чиста енергия. 

Въ бързи, но свежи црихи авторътъ е 
далъ разнообразния животъ на морето: ри
баригв-rосподари и пленници на морската 

стихия-които съ денонощенъ трудъ изкар

ватъ своя твърдъ залъкъ ; чуднитt лунни 
нощи и тtхната ненадмината красота; 
оловно-сивитt води на ечаща буря, мtня
ващи се въ богато цвtтна гама отъ свtтли 
тонове, съперничещи на небеснитt; морето 
въ слънце и буря, чиито води миятъ брt
rоветt на единъ страдащъ, но rордъ на
родъ, който вtрва въ щастливия изходъ на 
своя устремъ къмъ бждещето. Всичкото 
това е написано въ едри шрихи, но съ за

разяващата любовь на човtкъ, който е • пре
бродилъ надлъжъ и наширъ нашата родина 
и нито единъ красивъ пжтъ не е останалъ 

чуждъ за него•. Ако тази любовь бtше 
единственото качество на книгата, тя би 
била достатъчна. Но къмъ нея трtбва да се 
прибави и цвtтистиятъ стилъ на автора, 
богатъ съ образи и сравнения, които увли
чатъ четеца, особено когато той гледа съ 
влюбеното око на туриста. 

к. м. 

Н а ш ето ч е р н о м о ри е, отъ Крумъ 
Кгнчевъ, цена 50 лева. 
Ако Павелъ Делирадевъ ни подава рж

ка да ни запознае съ нашитt планини, 
ако д-ръ Иванъ Велковъ ни запознава съ 
п~1метницитъ на нашето минало, то Крумъ 
Кънчевъ е първиятъ водачъ за нашия 

черноморски бръrъ. 

Предлаганиятъ трудъ на r. Кънчевъ 
представлява едно художествено, стопан

ско и туристическо описание на цълата 
наша източна граница, отъ носъ Калиакра 
до Ръзовската ръка.Това е единъ възтор
женъ позивъ за опознаване, за обикване 
на нашето море и на красотитъ, които еж 
свързани съ него. Изпъстрено съ множе
ство легенди за селищата и мъстата, на
шето черноморие действително представ
лява една скжпоценна огърлица отъ би
сt.:ри и корали, която краси нашето оте
чество. Авторътъ се рови изъ историята, 

ю~то отива въ легендарното - и отъ тамъ 

вади живи образи, като тъзи на прехуба
витъ 40 девици, които съ сплетени коси 
и вкопчани ржце се хвърлятъ отъ скала

та на носъ Калиакра въ разпъненитъ въл
ни, за да избъгнатъ позора и безчестието 
отъ кръвожаднитъ черкези, или пъкъ та
зи за дъщеритъ на Зевсовия синъ на име
на: Агата, Сиза и Виза, които еж основа
телки на Ахтополъ, Созополъ и Виза, 
прокудени отъ всесилния rнъвъ на олим
пиеца Зевсъ, който въ избликъ на рев
ность се нахвърлилъ върху тъхъ съ дву
острия си ножъ и съ първия замахъ още 

н11съкалъ бълоснъжната гръдь на Виза и 
благодарение намъсата на жена му той 
н~ ги убилъ, а ги прогонилъ по ~ерно
морскитъ бръгове. И множество още ле
генди, съ които еж свързани нашитt брt
rове. 

Описанията на Крумъ Кънчевъ см жи
ви и сочни, защото самъ той е поетична 
натура съ неизказана любовь къмъ море
то. Морето е стихия, която никой не може 
да овладъе. То възпитава само велики 
откриватели, смtли моряци и безстрашни 
рибари. Въпрtки че северната и източ
ната ни граница е водна, бълrаринътъ не 
се е проявилъ въ морелюбие. Даже пре
въплощението и обаянието отъ нашето 
тъй хубаво Черно море въ нашата изящ
на литература и художество се явява едва 

в:ь последнитt нtколко десетилtтия. 
hрумъ IСънчевъ е единъ горещъ поклон
никъ на морето. Съ своята платноходка 
той устрои т. г. морски походъ отъ Варна 
до Ахтополъ, който завърши успtшно. 

Още първитt творби на автора: ,,Род
Нl' море" - морски поеми, и „Варна" -
романъ, опредtлятъ духа и съдържание
то на неговото писателско дtло, чиито 
граници и възможности се разширяватъ 

отъ изживtлицитt и впечатленията на 
автора, добити по време на далечнитt му 
пмтувания, предимно по море. Като по
следица отъ тtхъ еж редицата пжтеписи 
- едно рtдко явление въ книжнината ни: 
,,Въ страната на Мустафа Кемалъ" (в. Ми
съль), ,,По море" (сп. Морски сговоръ), 
,.Съ черната яхта" (сп. Морски преrледъ), 
,,Една седмица въ Палестина" (в. Варнен
ски новини), ,,Отъ корабната палуба" (сп. 
Морски сrоворъ) и др. 

· Д-р ъ Гюл е ме то в ъ 

ТОПОГРАФИЯ ЗА ВСИ1IКИ отъ д-ръ Ив. 
Кр. Мирски, No 4 отъ .Общедостжпни кар
тографска библиотека•, София 1938, цена 
45 лева. 

Две общи точки поставятъ, макаръ и са

мо външно, военното д1шо и планинарството 
въ близъкъ досеrъ: п о б е да т а като краенъ 
резултатъ отъ поJ1еженитъ усилия и те р е
н ъ т ъ като реална основа върху която се 

развиватъ нападателнит1; действия. Послед
ниятъ е толкова сжщественъ и необходимъ 
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елементъ и на дветt дейности, че вънъ отъ 
него се немислими нито планинарството, ни

то войната. Отъ тукъ е ясна необходимостьта 
отъ подробното и по възможнос1ь предва
рителното проучване на теренитt, върху 

които евентуално би се развили дветt дей
ности, чрезъ редица помощни срtдства, 
между които първо мtсто държи науката 
топ о r р а фия. Тая наука ни разкрива гра
фическитt методи за изобразяването на зем
ната морфология и свързанитt съ нея пред
мети въ карти и планове, които, въ зависи

мость отъ цельта за която еж правени, ни 

даватъ представа за изобразената мtстность 
и ни позволяватъ да правимъ съобразява
нията си съ огледъ къмъ нашата цель. 

Проче, тtсната връзка между планинарство
то и топографията като помощна наука е 
надъ всtко съмнение, защото възъ основа 
на начертанитt по нейнитt правила карти 
и планове ние сме въ състояние предвари

телно да подrотовляваме практическото из

пълнение из разнообразнитi планинарски 
задачи. Затова всt.ки nриносъ къмъ тая нау
ка, особено когато е написанъ популярно, 
интересува и насъ nланинаритt. 

Отъ 2-3 години, r. д-ръ Ив. Кр. Мирски, 
съ една завидна за нашитt условия упори
тость, върши безшумно една ценна културна 
работа, като чрезъ издаваната отъ него .Об· 
щедост жпна картографска библиотека• раз
пространява началата на топографията, гео
дезията и картографията въ срtдитt на 
не специалист и т -в. Наскоро се появи 
№ 4 отъ тая библиотека; Топ о r р а фия 
з а в с и ч ки, която, както личи и отъ името, 

е пре~назначена за всички, които се инте

ресуватъ отъ тая материя по каквито и да 

еж поводи. Съ свойствения ни автора обще
достжпенъ и увлекателенъ езикъ еж изло

жени системно общитt начала на елемен
тарната топография, безъ математика и дъл
бока теория. Отъ планинарско гледище най
rолtмо достойнство на книгата е нейниятъ 
изключително практически характеръ. Всtки 
не1=пециалистъ, с.~едъ прочитането й добива 
толкова МЯ!>ГО практически познания по тая 

<,собена мате:рия, че е въ със1ояние вече 
самъ да чете правилно топографски карти 

и планове, аерофотоrрафни снимки, въ по
вечето случаи да чертае самъ окомtрни ски
ци и кроки на мtстностьта, да се ориенти
ра по картини на мtстностьта дори когато 
тя е непозната и редица още нtща отъ 
твърде rолtмо практическо значение за 
културния планинаръ. 

Макаръ и предназн::~ченъ повече за воен
ни лица, трудътъ представлява rолtмъ инте
ресъ и за насъ и безъ друго трtбва да ста
не справочникъ по топоrрафнитt и карто
графнитt въпроси на всtки съзнателенъ 
планинаръ, който се стреми да бжде неза
висимъ отъ водачи и други помощни срtд
ства при изпълнението на задачи съ карти, 

особено въ непознати мtста. Въ края на 
книгата еж дадени доста подробности за 
военитt карти на нашитt съседи и дори на 
България, които, ако не бtха толкова недо
стжпни, биха принесли ценни услуги на на
шето планинарско дtло. 

Препоржчвамъ горещо тоя последенъ 
трудъ на г. Мирски. 

Г. Г-въ 
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