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ЧЕТИРИДЕСЕТЬ ГОДИНИ БЪЛГАРСКИ ТУРИЗЪМЪ 

Отъ д-ръ П. Козаровъ 

Предстои да се отпразднува 40-rодишни

ната на туризъма у насъ. Въ сжщность ин

тересътъ на българинътъ къмъ планината или 

по-право къмъ Балкана, е много по-отдавна

шенъ. Той почва отъ епохата преди осво

бождението, когато бълrарскитt хайдути -
бунтовници еж намирали тамъ прибежище и 

защита. Първитt наши поети - писатели, 

като почнемъ съ Добри Чинтуловъ, стариятъ 

С11авейковъ, Любенъ Каравеловъ, Хр. Ботевъ 

и др., еж поддържали този интересъ и еж 

възпtли възторжено легендарнитt подвизи 

на нашитt хайдути. Обаче, истински туристи 

любители на красивата българска природа и 

нейни обожатели бtха само Ив. Вазовъ и 

А11еко Константиновъ. Tt не само я възпt
вах:а, но и отъ близо познаваха. Възторга на 

,:воитt стихове и описания еж черпили не

посредствено отъ нея. ,Бдинъ кжсъ отъ Стара 

планина, Великата Рилска пустиня, Въ не

драта на Родопитt, Какво Швейцария ли? •.. 
Невtроятно но фактъ - 300 души на Черни 
връхъ" и много др. тtхни творби еж после

дици отъ извършени излети. Освенъ това 

Вазовъ съ своитt стихотворения .Отечество 

любезно" и .Къмъ природата•, декламирани 

отъ всtки нашъ ученикъ, запали въ сърдцата 

на българската младежь националното чув

ство за любовъ къмъ Родината. Обаче, на 

Алеко се падна честыа, да даде реаленъ из

разъ на идеята за орrанизиранъ туризъмъ у 

насъ. Първоначално въ по-тtсенъ кржrъ, 

той създаде Урвичъ клубъ1) а отпосле на 27 
августъ 1895 r., клуба на бълrарскитt ту

ристи, на самия Черни връхъ на Витоша. 

Последното негово начинание се посрещна 

съ радость, но пропадна наскоро, поради тра

гичната му кончина. 

Дtлото се пое наново 2 години по-кжсно 
отъ група млади хора, повечето германски 

възпитаници, начело съ Архитектътъ Геор. 

Козаровъ, които презъ лtтото на 1899 r. 
основаха първото българско туристическо 

дружество „Алеко Константиновъ". Отъ то

гава е и началото на туристическото движе

ние у насъ. Идеята се бързо възприема и 

1) При единъ другарски излетъ до Поrа

новския мънастиръ. 

броятъ на членоветt нараства. Болшинството 

о'rъ тtхъ бtхме хора съ висше образование, 

учили въ странство и запознати съ задачитt 

и це11итt на подобни организации. Изработи 

се уставъ и се почна интензивенъ друже

ственъ животъ. Позивътъ на Алеко ,Навънъ 

въ планината•, намtри широкъ приемъ. Па 

и времената бtха охолни. Дейностъта ни се 

простираше въ разни посоки : излети, срещи 
сказки, печатна пропаганда, маркиране на 

пжт11ща и пр. 

Примtрътъ на софиянци зарази и про· 

винцията. Започнаха и тамъ да никнатъ та

кива дружества съ по-скромни задачи. Но 

неочаквано настжпи промtна въ Соф. дру· 

жество. Неговиятъ енерrиченъ основателъ и 

председатель - арх. Козаровъ бtше прину

денъ да напустне стоJ1ицата. На негово мtсто 

биде избранъ проф. Теодоровъ Баланъ -
еднакво достоенъ и съ още по-rолtмъ авто

ритетъ. Той заобиколенъ отъ млади и пре

данни помощници, остава дълго време начело 

на нашето туристическо движение и има rо

лtми заслуги за неговото закрепване и раз

растване. Презъ това време Соф. туристи

ческо дружество се обърна въ централно съ 

клонове въ провинцията, но се обособи по• 

кжсно пакъ като самостоятелно, когато се 

създаде Съюза, сега Б. Т. Д. За улеснение 

на работата при сношаването съ провинци

алнитi, клонове и за една по-широка пропа

ганда, въ началото на 1902 r., заедно съ 

него ние двамата започнахме издаването 

на сп .• Български туристъ", което вече 30 
години излиза подъ еж.щото име, разбира се 

сега въ много по-усъвършенстванъ видъ, по 

съдържание и форма. Това стана тъкмо преди 

втория съборъ въ Търново презъ лtтото на 

еж.щата година, когато организацията броеше 

вече 14 действащи и 10 новоосновани клона. 
Тоя съборъ допринесе много за раздвижване 

на духоветt въ провинцията. Следъ това 

движението тръгна бързо напредъ, подтик

вано и отъ привилегията, която се даде на 

туриститt за пжтуване съ намалени цени 

по нашитt желtзници. Броятъ на клоноветt. 

растеше и до Балканската вонйна тt бtха 

вече повече отъ 30. Съборитt ставаха еже

годно, а де!!ностыа на новитъ дружества се 
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разширяваше, съобразно мtстнитt условия, 

въ новитt области, като залесяване, направа 

на пжтища, уреждане на спални, запазване 

на природни паметници и пр. Все презъ това 

време между Софийскитt туристи се породи 

идеята за постройка хижа на Витоша. 

Но, дойдоха воllнитt, които спрtха и па

рализираха цtлия общественъ животъ на 

страната. И докато възрастнитъ туристи бtха 

по боllнитt полета, изникна и се разрас1на 

една нова туристическа организация, създа

дена отъ тtхнитt деца, тая на юношитt ту

ристи. Съ младенчески жаръ и увлечение тt 

се отдадоха на дtлото и продължиха създа

деното вече. Общоевропейската война свърши 

твърде нещастно за насъ. Умората бtше за 

всички. Преживtвахме трагични моменти. 

Бtхме окупирана страна и тежка криза ни 

душеше. При това положение немислимо 

бъше да се почне нtкаква деllность. Едва 

презъ зимата на 1919 г. по инициативата на 

една група преданни членове можа да се уре

ди първата среща на Соф. туристи. На мене 

се падна неблагодарната задача, да почна съ 

възкресяването на заглъхналото движение. 

Като председателъ на Софийския клонъ 

преди войнитt, членъ отъ централното на

стоятелство, бtхъ избранъ за времененъ 

председателъ на последното. Въ началото на 
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1921 г. се състоя друга много добре посе

тена среща и се създаде фондъ за постройка 

хижа на Витоша. Понеже имаше вече раз

движване и въ провинцията, реши се съжи

венитt клонове да се свикатъ на съборъ. 

За неговото по-сполучливо изнасяне, под

нови се и издаването на „ Български туристъ • 
първиятъ брой отъ което излезе на 1. VII 
1922 г., подъ редакцията на С. Скрински 

Съборътъ се състоя на 14-16 авrустъ въ 

въ София, при участието на пратеници отъ 

9 клона. Чете се рефератъ отъ менъ, на 

тема • Войната и туризма•. Взеха се много 

полезни решения и се препоржчаха мtрки 

за активизиране на дtлото. Презъ есеныа 

на сжщата : година стана и освещаването на 

първата планинска хижа у насъ .Скакавица" 

построена отъ, Дупнишкитt туристи. Отъ то

гава насамъ положението започна да се по

добрява. Клоновитt се намножиха и закреп

наха. Почна се една усилена ртбота въ хи

жестроение и маркиране на пжтища, която 

надмина всички очаквания. Паралелно съ 

това и Юношеския турист. съюзъ крачи 

бързо напредъ. И може да се каже, че днесъ 

имаме вече едно оформено туристическо дви

жение, което прави честь на страната ни. И 

ние старитt ратници съ доволство и гордост ь 

гледаме на постигнатото. 



Билото Амбарица-Купена-Юмрукчалъ си. Н. Сахатчневъ 

ЗИМЕ МЕЖДУ „АМБАРИЦА" И „КУПЕНА" 

Отъ София тръгнахме въ деня преди Ко

леда. Качихме се на конвенционала за Плов

дивъ. Времето бtше ясно. Слънцето грtеше 

приятно презъ rолtмитt прозорци на вагона 

и нищо не подсказваше, че времето ще се 

развали. Въ Пловдивъ стигнахме безъ за

къснение и следъ една малка закуска въ 

бюфета на гарата заминахме съ мtстния 

влакъ за Карлово. Стъмни се още преди да 

тръгне влакътъ и цtлия пжть минахме въ 

мракъ. Не видtхме нищо по пжтя, освенъ 

мотрисата за Хисаря на гара Махалата, кжде

то започна и отклонението на линията за 

Хисаря. 

Къмъ 8 часа бtхме въ Карлово. Наста

нихме се въ сносенъ хотелъ. Вечеряхме 

добре и се прибрахме да спимъ. 

На първия день на Коледа, къмъ 9 часа 
сутриньта, тръгнахме отъ Карлово за троян

ската хижа „Амбарица •, построена отъ 

троянското 1уристическо дружество. Хижа

та е построена неотдавна въ подножие

то на връхъ Амбарица, на ръта, който се 

спуска отъ върха на северъ и носи името 

,Дълги дtлъ •. 
Слънцето отдавна бtше изrрtло и зали

ваше съ топли лжчи Карловското поле и из

дш·ащиятъ се надъ него величественъ Бал

канъ. Пжтеката по която вървимъ, започна 

отъ севера-западния краА на града между 

лозята и розовитt градини презъ мtстность1'а 

Бадемлика и скоро започна да се издига 

стръмно надъ пролома на Карловската рtка. 

Подъ насъ низко е Карловскиятъ водопадъ, 

а по-долу електрическата юзина за освtтле

нието на града и за нtколко индустриални 

предприятия. 

Не следъ много изкачване предъ насъ е 

величествената гледка на водопада, който се 

образува отъ отбитата вода, която отива за 

електрическата юзина. Височината на този 

изкуственъ водопадъ е надъ сто метра и 

помрачава славата на Сучурума. Следвайки 

пролома на Карловската рtка,: минаваме по

край бента на електрическата юзина, изпъл

ненъ съ бистра като сълза .планинска вода, 
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и достигаме въ подножието на върха Хуба

вецъ, кждето се сливатъ Малката и Старата 

Карловски рt.ки. Малката иде откъмъ връхъ 

Амбарица, а старата откъмъ в. Купена, при 

изворитt. на която е Карловската хижа „Юм

рукъ-чалъ". Тъкмо до водослива има горски 

домъ, който при нужда може да :се използува 

за туристически подслонъ. 

Нашиятъ пжть води по течението на 

Малката рtка. Пжтеката вече е заснtжена 

и на нtколко мtста затрупана отъ дълбоки 

прtспи. Колкото по-високо се изкачваме, 

снtгътъ става все по-дълбокъ, а когато из

лt.зох.ме из ь дебритt на гората, магарето, 

което бtх.ме наели отъ Карлово да носи 

раницитt. ни до билото на планината, и то 

главно по стръмнинитt подъ самото било, 

започна да затъва до коремъ. Следъ нtколко 

опита ца му намtримъ удобно мtсто за 

преминаване, убедихме се, че нагоре то не 

ще може да върви, свалихме си раницитt и 

го освободихме да си отиде обратно въ Кар

лово, докато е още рано. Метнахме тежкитt 

раници на rръбъ и поехме нагоре. Изпърво 

раницитt. ни се сториха много тежки, но 

колкото по-нагоре се изкачвахме, почнахме 

да не ги усtщаме. Даже и на най-стръмното 

мtсто, кждето преди нt.колко години гледахме 

съ съжаление единъ пжтникъ, който се из

качваше нагоре съ тежка торба на гръбъ, 
сега не усt.тихъ тежината на раницата си. 

Къмъ 3½ часа следъ обt.дъ наближихме 

билото на планината между Амбарица на 

западъ и Купена на изтокъ. По това време 

почнаха да се показватъ първитt. признаци 

на бурята : тъкмо надъ Амбарица се показаха 

смtсени червени и тъмни облаци въ го.,t.мо 

движение, а излt.злиятъ вече вtтъръ носtше 

низко до земята снtrъ отъ изтокъ къмъ 

запздъ. 

Въпрtки че най-опитииятъ и най-мощ

ниятъ отъ трима ни почувствува стомашно 

разстройство, а по едно време се оплака и 

отъ схващане на крака, благодарение на не

обикновената му воля, къмъ 4 часа следъ 

обt.дъ бtхме на билото, почти до връхъ 

Амбарица. 

Вtтърътъ се усшш и ние по необходи

мость трt.бваше да напустнемъ билото, безъ 

да можемъ да се налюбуваме на великолепно 

освtтения отъ залt.зващото слънце в. Купенъ 

и безъ да направимъ поне една единствена 

снимка. Побързахме да намt.римъ пжтеката 
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под1. върха Амбарица. Знаехме, че тя е врt.

зана въ северния склонъ на върха надъ 

Платнишкитt ярове. Последнитt носятъ име

то си отъ двама братя отъ Платнишка махала 

на с. Колибето, сега преименувано Черни 

Осъмъ. Преди много години, презъ м. Февру

арий двамата братя пжтували за Карлово. Като 

минавали презъ това мt.сто, съборила се 

върху тtхъ снtжна · лавина, въ която заги

нали. Намt.рили ги чакъ презъ пролtтыа. 

Пх-теката, която води отъ билото за Дълги 

дtлъ, сега е съвсемъ затрупана съ снъrъ. 

Едва се забелязватъ очертанията и, но 

ние следваме нейната посока по хоризонтала 

и правимъ голtми усипия да се доберемъ 

до Дълrидt.лъ. Вtтърътъ, обаче, се превърна 

въ истинска буря, която ни затруднява всtка 

стжпка. Съ rолtми усилия и голtма пред

пазливость да не паднемъ въ пропастыа на 

Платнишкитt. ярове, ние се предвижваме 

стжпка по стжпка къмъ целыа. Изведнажъ 

се подхлъзнахъ надолу въ пропастыа, но 

бtхъ задържанъ отъ другаря, съ когото се 

бtхме вързали съ вжже, единственото ни 

снаряжение за високопланинска екскурзия. 

Оставатъ още около 200 метра до билото на 
Дълги дtлъ, обаче снtrътъ става все по

твърдъ и не може повече да се пробива. И 

ето ни, едва прикрепени, стоимъ надъ про

пастыа. Другарътъ, който вървtше напредъ, 

съобщи, че е съвсемъ заледено и напредва

нето е невъзможно. Съ единствения пикелъ 

се опитахме да копаемъ стжпки, но се оказа 

невъзможно. Бурята бушуваше и ни засип

ваше съ снtrъ. 

Увиснали като мухи на северната страна 

на връхъ Амбарица, направихме кратко съве

щание и решихме да се спустнемъ низъ 

Платнишкитt ярове въ най-близката гора, 

която гледахме низко подъ насъ. Слизането 

бt.ше много рискувано и ако скоро не бtхме 

попаднали на по-мекъ снtrъ, едвали щtхме 

да успtемъ да се доберемъ благополучно до 

гората. Въпрtки дълбокия снtrъ, който мно

го затрудняваше движението ни, ние бър

захме съ всички сили къмъ спасителната, 

но съвсемъ непозната гора. А край гората 

долу се виждаха огромни скали, които трtб

ваше да обходимъ, докато не се бtше съв

семъ стъмнило. Въ най-rолtмото увлt.чение 

на спущането, друrарыъ, който въµвt.ше 

напредъ, съвсемъ неочаквано извика; .Кра

кътъ ми"! Спръхме се. Оказа се, че еж се 



вр. Амбарица - южния склонъ 

схванали мускулитt на крака му и не е въ 

състояние да се помръдне. Това ни смути 

доста, но схващането му скоро се размина 

и ние продължихме надолу. Но не бtха 

минали и 15 минути ходъ и азъ усtтихъ 

сжщо такова схващане. Пакъ спрtхме, до

като ми премине схващането . 

По тъмно стигнахме гората. 

За да избtгнемъ бурята, която все по

силно:и по-силно бушуваше, навлtзохме доста 

дълбоко въ гората, като слизахме по единъ 

улей съ много водопади, чиято стръмность 

не усtтихме отъ rолtмия снtгъ. Това е било 

началото на единъ отъ Срtдоцитt. Колкото 

по-надолу слизахме, ставаше все по-непро

ходимо и къмъ 7 и 30 часа принудихме се 

да спремъ въ основата на едипъ водопадъ 

до едно огромно буково дърво, повалено 

01ъ бурята. Решихме да запалимъ огънь и 

да прекараме нощыа на това мtсто, не по

широко отъ 4 квадратни метра. Начупихме 

сухи клончета отъ събореното дърво, поста

вихме ги на самия снtrъ, турихме и единъ 

вестникъ, полtхме ги съ спир:rъ и запалихме. 

Скоро закрепна малъкъ оrнецъ, който по

вече свtтtше, нежели грtеше. Дървата ни 

си. Н. Сахатчиевъ 

бtха много малко. Около насъ дълбокиятъ 

снtrъ бt всичко затрупалъ и не можехме 

да намtримъ дребни дърва. Брадвичката, 

която носt.ше единъ отъ друrаритt ни, не 

ни помогна, защото нt.махме сили да 

пресt.чемъ и най ,близкостоящото до насъ 

дърво. Облtкохме си кожухчетата и непро

мокаемитt. панталони и палта, а другарыъ, 

който презъ ut.лия день не се чувствуваше 

добре, се уви въ едно платнище и легна на 

cнt.ra настрана отъ огъня и скоро захърка, 

а ние двамата седнахме край огъня и за

чакахме спокойно да мине нощыа. 

Jlонеже се бояхме да не се простуди, че

сто будt.хме заспалия друrарь, като му ви

кахме: .Бъ този хотелъ не е позволено да се 

хърка!• Презъ нощыа събрахме всички дреб

ни дръвца около насъ и съ тtхъ успt.х

ме, съ голtми икономии, да изкараме до сут

риныа, като чест() духахме изгасващия огънь. 

Така безинцидентно прекарахме нощыа. 

Още преди полунощь бурята затихна. Звез

дитt започнаха да се rубятъ, заоблачи се и 

стана по-топло, а следъ полунощь почна да 

вали снtrъ, отначало по-слабо, а къмъ сут

ринта на парцали. 
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Нtмахме нито капка вода. За да наквilсимъ 

засъхналитt си уста, трtбваше да топимъ 

снtгъ на огъня - отъ едно канче снtгъ 

се получаваше е.ина глътка вода, пълна съ 

вжгленчета. Не бtхме обtдвали, нито вечерях

ме. Храна имахме, но никому не се ядtше. 

Единиятъ отъ другаритt се лtкуваше съ 

гладъ, а друrиятъ друrарь и азъ презъ нощь

та хапнахме по нtколко сушени сливи ... 
Часовникътъ ми бtше избързалъ съ часъ 

и половина. . . Въ 8 часа сутриньта още не 

бtше свtтло. Едва къмъ 9 часа малко се раз
видели. По барометра разбрахме, че се на

мираме на 1700 метра височина. 
Напустнахме наложения ни бивакъ и orac. 

налия огънь и поехме надолу по улея на Срt

дока, съ надежда, че ще срещнемъ нtкоя 

горска пжтека ! Не предполагахме какви пре
пятствия ни чакатъ 1 • • • 

Колкото се смъквахме по-надолу, водопа

дитt ставаха все по-чести и по-високи. До

като се предвижвахме въ дълбокия снtrъ, 

спущането ни по водопадитt ставаше съ вж

жето и безъ него, обаче по едно време въ 

дъното на единъ водопадъ се [показа вода. 

Спущането значеше да измокримъ не само 

краката си, които вече бtха мокри, но и дре

хитt си. За да избtгнемъ водопадитt, реших

ме да минемъ въ страни изъ рtдката гора. 

Брtговетt на дола, обаче се оказаха мно

го стръмни и само благодарение да дълбокия 

снtгъ можехме да се задържаме. Но колкото 

повече напредвахме, ставаше все по-стръмно 

и вtроятностьта да излtземъ на равно из

чезваше. Налагаше се да се върнемъ обратно 

и да търсимъ изходъ на отсрещната страна. 

Така нtколко пжти ни се наложи да се из• 

качваме и слизаме, съ което изгубихме нt

колко часа и доста се изморихме. Най-после 

достигнахме единъ водопадъ, високъ 30 - 4,0 
метра. Решихме, че е безсмислено на дълго да 

го обхож.иаме, а просто близко до пропастьта 

да минемъ въ страни. Това бtше много 

опасно, но снtrътъ ни удържаше и успtшно 

минахме пропастьта надъ водопада. На слизане 

се спустнахме по задница. 
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Слtзохме пакъ въ дола съ очакване нови 

препятствия, но не бtхме вървtли нито нi;. 

колко минути, предъ насъ се показа часть 

отъ колиба - навесъ отъ нъколко цепеници, 

наредени на четири кола. Радостьта ни бtше 

голtма , Това бtше признакъ, че вече сме въ 

область, кждето нtкога еж ицвали хора. До 

тукъ нtмаше следи нъкога fда е стжпвалъ 

човъшки кракъ. Навtрно rолtмиятъ водо

пацъ е предълътъ между обитаемото и недо

стжпното. 

Въ увJ1ъчението ни, че сме близко до на

селено мtсто, стори ни се, че насреща ни 

иде човъкъ съ тояга. Викнахме нъколко пжти, 

но отrоворъ не последва. 

Разбрахме, че нtмаше никой предъ насъ 

освенъ единъ храстъ, който ми бtше далъ 

илюзията на човъкъ. 

Спръхме се при остатъка отъ колибата и 

запалихме спиртника. Единъ отъ другаритt 

използува случай да събуе обущата си, които 

бtха пълни съ ледена вода отъ навлъзлия 

вжтре снъrъ. Единиятъ му кракъ бъше поч• 

ти примръзналъ, а освенъ това и нараненъ. 

Разтъркахме го съ снъгъ и спиртъ. Обу си 

сухъ чорапъ, върза разраненото мtсто съ 

една кърпа, защото друrъ превързоченъ мате

риаяъ нъмахме. 

Чаятъ скоро стана. Пихме по една чашка 

и скоро тръгнахме, понеже бъше два часа 

следъ об'!щъ, снtгътъ валъше на голъми пар

цали, а изходътъ отъ това мъсто още не бъхме 

съзрtли. Следъ като се полутахме по двата 

бръга на рtката и следъ едно последно ри

скувано спущане съ вжже, намtрихме пжтека, 

добре очертана, която най-после наистина ни 

изведе въ с. Колибето. Другъ признакъ, че 

пжтьтъ ни е къмъ населено мtсто, бtха мно

жеството надписи по дърветата, а по-надолу 

и оrромнитt стжпки на вълкъ, който скоро 

е бродилъ по тъзи мъста. 

Следъ три часа усиленъ ходъ стигнахме 

при .Смtситt" - сяиването на р. Гребенецъ 

съ р. Черни-Осъмъ, кждето се намира дър

водълската фабрика на Семерджиевъ, отъ гр. 

Троянъ. Тамъ получихме удобенъ лодслонъ, 



НЪЩО ЗА МОРФОЛОГИЯТА И БИОЛОГИЯТА НА 
ПЛАНИНАРИТЪ 

Отъ Янко Млакарь - Любляна 

Родътъ на планинаритъ се яви на свъта 

много късно. Нъкои учени твърдятъ, че 

неговото начало наистина датира отъ стария 

въкъ, но това предположение е безъ всъ

какво основание. Неоспоримо доказано е 

обаче, че следитъ на първия планинарь 

произхождатъ отъ втората половина на 18-ия 

въкъ. Неговото научно име е: ,, homo alpi
пus". Оrъ тука произлиза еж.що и името 

.алпинистъ", което е станало по сж.щия на

чинъ както и други имена, окончаващи на 

,.истъ": криминалистъ, телеrрафистъ, клари

неrистъ, басистъ, полицистъ, юристъ, батистъ 

и пр. Словенскитъ ,,пуристи'', които избъr

ватъ чужденцитъ, му дадоха името „плани

нарь ". Наистина, нъкои намираха името 

.,алпинистъ•· (берrщайrеръ) като по-подхо

дящъ, но въ последно време имената „пла

нинаръ" въ мжжки родъ и „планинарка" въ 

женски родъ, добиха все повече и повече 

разпространеность. Въ началото се мислеше, 

че родътъ на планинаритъ нъма женски 

родъ, Това бъше rолъма, макаръ и не фа

тална заблуда, станала поради това, че же

ната, докато мълчи, мъчно се различава отъ 

мжжътъ, но когато пъкъ вика, лесно е да 

я познаете по нейния високъ rласъ. По 

брой, планинаритъ еж. били на времето много 

повече отъ планинаркитъ. Но отъ както ро

дътъ на планинаритъ почна много да се уве

личава, то и броятъ на планинаритъ еж.що се 

увеличава постоянно. Рtдко се сръща вече гру

па, въ която да нъма жена. Тъхната грижа 

къмъ по-младитъ е много нежна.-Тъги водятъ 

само на такива мъста, кж.дето нъма опаст

ность, въпръки, че въ кж.щи може да се 

изложатъ и на най·rолъми опастности. По

неже въ последно време родътъ на плани

наритъ много бързо се умножава, има опас

ность сжщиятъ да не би съ време да из

тласка дивитъ кози и цруrи планински жи

вотни. Преди войната, човъкъ можеше да 

ходи съ часове по нашитъ планини безъ да 

сръщне нъкой планинарь. - Днесъ ги сръ

шаме навсъкжде по планинитъ, въ по-rолъми 

и по-малки групи. 

Планинаритъ най-лесно се познаватъ по 

торбитъ. Въ това отношение тъ приличатъ 

горе долу на двуутробни животни (пат. мар

зупиалиа), само че нъматъ торба на корема, 

а на гърба, и за разлика, въ нея не носятъ 

по-малкитъ си, като двуутробнит1; животни, 

а храна и други потръбности. Торби иматъ 

и мж.жетъ и женитъ, но съ тая разлика, че 

торбитъ на мж.жетъ еж. обикновено по-тежки 

и по-натрупани отъ тия на женитъ. 

Планинаритъ спадатъ къмъ ония живи 

сж.щества, които приспиватъ по-1·олъмата 

часть отъ годината. Презъ октомврий, когато 

планинит1; побълъятъ отъ снъrъ, а най-късно 

презъ ноемврий, тъ се с1tриватъ въ цупкитъ, 

приспиватъ докато се стопи сн1,rътъ често 

пж.ти цо кж.сна пролъть, а н1;коrа даже и до 

лътото. 

Известно изключение правятъ планин

скитъ скиьори и планинскитъ звърове, които 

спатъ презъ топлото пътно време и изли

затъ само когато снъrътъ падне. 

Планинаоитъ жив1;ятъ до дълбока ста

рость, до 90 години и повече, ако преди 

това не умратъ. Не се числятъ къмъ вред

нитъ животни, макаръ, · че човъкъ нъма го

лъма полза отъ тъхъ. Най-rолtми облаги 

допринасятъ на тъй нареченитъ планинарски 

дружества, които изключително за тtхъ 

създаватъ по планинитъ тъй-нареченитъ пла

нински домове, кж.дето rи снабдяватъ съ 

нуждната храна и нуждното, а често и не

нуждно питие. Въ замъна на това ги стри

жатъ. Планинаритъ иматъ, както се знае, 

много хубава вълна, която се цени въ цъ

лия свътъ. Планинаритъ днесъ еж. разпро

странени по цълия св1;тъ. Най-много ги има 

въ Европа, Въ обществото планинарътъ 
много бързо свиква къмъ хората и научава 

разни изкуства. Въ рода на планинеца, на

уката е становила до днесъ следнит-в пле

мена : О б и к н о в е н ъ п л а н и на р ь (homo 
vulgaris), план и н ски в и к а ч ъ (homo 
alpiпus ululaпs), планински п о р ъ (homo 
alpinus putorius), п л а ни н ски пълзач ъ 

(homo alpinus reptaпs), п л а ни н с ки л а л y
r е р ъ (homo alpiпus hypudiius), гол ъ п л а
н и нар ъ (homo alpinus nudus), план и н
е ки ски ь о р ъ (homo alpinus hiemalis), n л а
н и н ска бълха (homo alpinus pulex), и 
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п л а ни н с ки r р а б и тел ь (homo alpinus 
rapax). 

1) Обикиовениять планинаръ (h. alp. vul
garis) намираме навсtкжде по равнини и до

лини. Въ по-близки мtста, явява се и върху 

скалитt, въ по-rолtми групи. Когато снtrътъ 

се стопи, може да се срtщне сжщо и по 

високитt планини. Той много обича черве

ната боя и затова н.,анинарскитt дружества 

означаватъ пжтищата къмъ тtхнитъ хижи 

съ червени знаци и по този начинъ прив

личатъ обикновенитt планинари въ своитt 

домове и хижи. Тамъ ги напояватъ и на

rояватъ, а следъ това ги стрижатъ. Мжжетt 

обикновено иматъ повече вълна, отколкото 

женитt, затова пазачитt на хижитi, повечето 

стрижать мжжетъ. Много интересно е ко

гато човtкъ гледа обикновения планинаръ 

какъ се държи по пжтя. Докато вижда чер

вени знаци, той е веселъ и въ добро на

строение. Когато тt изчезнатъ, той става 

безпскоенъ и се оrJ1ежда наоколо и търси 

да намtри каквото и да е червено. Случило 

се е вече такъвъ планинарь да се върне 

назадъ, защото не е намtрилъ никакви знаuи. 

Обикновениятъ планинаръ не е вреденъ, 

най-често той е спокойна и кротка натура и 

много бързо свиква къмъ редовенъ животъ. 

2) Планинскиятъ викачъ (h. alp. ululans) 
се различава отъ друrитt планинари особено 

поради това, че обича да вика и крещи 

навсtкжде и постоянно се дере, Ученитt 

твърдятъ, че по този начинъ той изразява 

своит1; приятни и неприятни чувства. Когато 

пъхти на горе по стръмнината съ пълна 

. торба, той се спира тукъ таме и гласно се 

провиква и изпъшква, най-много поради това, 

че торбата го натиска. Когато стигне при 

студенъ изворъ, той вика отъ радость. Ако 

пълзи между скали и стени, той си дава 

куражъ чрезъ пtене, Това се забелязва осо

бено на • Кредарица • презъ време на rорt

щитi, месеци. По Малкия и Голtмия Три

rлавъ се изказватъ много викачи, които се 

дератъ съ все сила, че да се чува съ часове 

на далече. Това крещене ги прави отврати

телни и неприятни, особено пъкъ защото 

известяватъ пристигането си въ планинскитt 

хижи, денемъ или нощемъ, съ високо викане 

и събуждатъ отъ сладъкъ сънь планинаритt 

отъ други племена. . . Планинскитt викачи 

еж много вредни. Съ своитъ отвратителни 

крtсъци тt изкарватъ отъ хижитt друrитt 
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планинари, плашатъ дивеча, смущаватъ пла

нинския миръ и еж опасни за стадата, които 

пасятъ по планинитt, защото търкалятъ ка

мъни по нанадолищата ; това грозно дtло из
вършватъ все съ неприятни викове. 

Викачитt се катерятъ по плавинитt в·ъ 

по-малки и по-rолъми rpyrш. Оrъ тtхъ се 

дератъ повече мжжетt, понеже иматъ силни 

и грозни гласове. По нtкuй пжть се обажда 

и нtкоя жена съ своя пискливъ rласъ. Ако при 

планинарскитt родове може да се говори за 

култура, то викачитt стuятъ на много низко 

ниво. Специалиститt твърдяrъ, че много 

мъчно може да се дресираrъ. Пазачитъ на 

планинскитt хижи не ги обичатъ, понеже 

имъ разпръскватъ друrитt планинари, които 

иматъ хубава и гъста вълна, докато стриже

нето на викачитt не си заслужава труда. 

3) Планински я т ъ пор ъ (h. alp. putorius) 
редовно обикаля планинскит'В хижи и домове, 

кждето се напоява и нагостява добре, следъ 

това мъJiчешкомъ изчезва, а пъкъ пазачътъ 

изпива една студена вода по (изгубената) въл

на. Преди свtтовната война тt не сжщест

вуваха още, понеже между тtхъ нi,ма жени ; 
нtкой изследователи твърдятъ, че кризата ги 

е създала, <.:мt.тамъ обаче, че тая хипотеза 

нtма да се одържи. Опитътъ учи, че въ 

всt.ко едно племе най-напредъ се проявяватъ 

мжжетt, а следъ това женитъ. Така ще да е 

вt.роятно и съ планинскитt. порове. Нtкои па 

зачи на хижи, за да се запазятъ отъ вредитъ 

които имъ причиняватъ пороветt., стрижатъ 

планинаритi, посредъ планината. Вредата отъ 

планинскитi, порове е очевидна. 

4) П л а lf1I н ски я т ъ л а л у r е р ъ (h. а\р. 
hypodaus) се различава отъ обикновения та

къвъ. които причиняа вреди на rрадинитъ 

особено поради това, че не гризе коренитt. , 

а напротивъ, откжсва цt.лото растение. Тре

вата не му е особено вкусна, а налита само 

на цвt.тя. Той изяжда всичко, каквото вижда. 

Поради това причинява на планинската флора 

грамадни вреди. Най-много обича сухи билки. 

За тази цель, той свързва цвt.тя въ букети и 

rи закачва или на торбата на гърба си или 

на главата си, за да изсъхнатъ ()IЪ потыа. 

Презъ пролt.тыа, планинскитt. лалугери 

не причиняватъ особени вреди, понеже се 

задоволяватъ съ нарциси и подобни други 

цвi,тя, които иматъ така дълбоки корени, че 

тt. не еж въ състояние да rи изкоренятъ , 

Презъ лtтото най-много оби ча1ъ да ходя-п-
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за еделвайсъ и синчецъ •. Въ нtкой страни, 
планинскитъ лалугери съ унищожили вече 

цъла планинска флора. Казватъ че человъ

коядитъ, които съ свикнали съ човъшко месо. 

много мъчно мо1·атъ да привикнатъ къмъ друга 

храна. С.жщо така трудно е да се отвикнатъ 

и планинскитъ лалугери да • не , опустошаватъ 

нашит11 планини. Въ последно време еж из

дадени остри наредби противъ тъхъ, които 

обаче не помаrатъ достатъчно, понеже об

щественитъ органи не ги провеждатъ. Докато 

между останалитъ племена броятъ на мжже

тi, е по-rолъмъ, междъ лалугеритъ преоб

ладаватъ женитъ. Само на необходими мtста 

изключително мжже бератъ еделвайсъ. От

белязано е вече нъколко пжти, че по пжтя 

тъ еж предали на женитt набранитъ цвътя, 

5) Планинскиятъ пълзачъ (h. а]р. 

retuaпs) живъе само въ високитъ планини, 

пъкъ и тамъ само по севернитъ, источнитъ 

южнитъ и западнитъ стени. При насъ сжще

ствува отъ последнитъ 30 години, а за първи 
пжть е забелязанъ въ Триглавската северна 

стена. Тамъ го намираме и днесъ най-лесно 

въпръки, че е почналъ да се явява и по други 

скали. Отъ мilсносrыа .Врата" често моrатъ 

добре да се видятъ какъ пълзятъ по двама -
трима (въ по-rолъми групи обикновено не 

се явява) върху стени, стълби, греди, надвеси 

стръмнини, скали, въ пещери, (надъ пропасти 

и пр. пр. Tt внимателно _избъrватъ червено 

означенит11 пжтища. Напр. маркировкитъ на , 

„Рявина", .Урбановъ връхъ• и пр. съвсемъ 

еж ги пропждили. Възъ основа на това, 

специалиститъ твърдятъ, че планинскитъ пъл

зачи особено мразятъ червения цвътъ, което 

не е така ръдко явление и въ животинския 

свътъ. Така напр. младъ бикъ и пуякъ еж 

настроени много неприятелски противъ;,чер

вената боя. 

Между планинскитъ пълзачи женитъ еж 

много редки и никога не се явяватъ сами, а 

постоянно съ компания на 1 или 2 мжже. 

Малки пълзачи още не еж били водени. По

ради това нъкой твърдятъ, че тъ въобще не 

сжществуватъ. Добри :познавачи пъкъ :каз

ватъ, че мжжетъ и женитъ не отиватъ вече 

по скалитъ щомъ иматъ малки, а съвсемъ де

rенериратъ и ставатъ съ време най-обикно

вени планинари отъ племето .h. alp. vu]garis". 
На тъзи пълзачи всъка r~одина се случ

ватъ все повече и повече нещастия и отбе

лязва се една тревога, че съвсемъ ще се уни-

щожатъ и поради това голъма е опасностьта 

това племе следъ време да изчезне. 

За да се попречи на това, въ последно 

време се образуваха тъй нареченитt. спаси

телни команди, които търсятъ пострадалитъ 

пълзачи. Тъ еж вече спасили много такива, 

разбира се ако ги намt.рятъ още живи. Спа

сенитt. пълзачи съ много благодарни на спа

сителитt. си и се оставятъ безъ съпротива 

да ги поставятъ на сигурно мtсто. 

Планинскиятъ пълзачъ въобще не е вре

денъ, а сжщо така не е и отъ особена полза. 

Вълната му е много рt.дка. Затова и въ по-до

бре уреденитъ хижи той е доста рtдъкъ rость. 

6) Сжщо и r о II и я т ъ п II а н и н а р ь (h. 
alp. nudus) се прщши въ по-новото време, по
право въ последнитъ години, когато голотата 

между хората започна да се разпространява. 

Нt.кои тълкуватъ девизътъ .Обратно къмъ 

природата" така, че хвър,,ятъ дрехитъ си 

парче по парче. Затова дамитi3 ходятъ по из

вестни и неизвестни бански курорти, въ облек· 

ла, които едва биха стигнали за мостра на 

материя отъ която се прав:Ятъ бански костю
ми, а господата въ такива бански гащета, въ 

сравнение съ който прочутиятъ Адамовъ смо

киновъ листъ можелъ да служи за банска хав

лия. Тъкмо по това време се появиха по плани

нитъ голи планинари отъ двата пола, м.жже 

и жени, облечени въ бански костюми, нама

лени до крайность, и макаръ така облечени, 

тt. отиватъ въ хижи и влизатъ въ контактъ 

съ обикновени планинари и въпрt.ки това 

не промt.нятъ самосъзнанието си. За каквато 

и да е култура не може да се говори. Го

лиятъ планинаръ нито е вреденъ, нито е по-

J1езенъ. 

7) Планински я тъ скиьо р ъ (h. а]р. 

hiemalis) има стжпала, отпредъ отзадъ, не

съразмърено одължени въ следствие на коет0-

е много способенъ за плъзгане по cнt.ra. Как

то споменахъ по-рано, той преспива по rолt.ма

та часть отъ годината, явява се само тогава, 

когато навали снt.rъ. Презъ зимата се срt.ща 

въ по-близкитъ населени мъста, когато весело 

се въргаля по снt.га, така че е забавно да го 

гледа човъкъ. Въ по-низкитъ наклони преоб

ладаватъ по брои стари мжже и жени.както и 

по-малки. По бръговетt. на снt.жнитi; стръмни

ни се блъскатъ само млади, силни мжже. Между 

тtхъ рtдко съ ония, които се придружаватъ 

отъ своитt или чужди жени. Tt иматъ по, 

стояни едни и сжщи пжтища и мtстности, 
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кждето се плъзrатъ. Снабдени еж съ бастуни, 

за да знаятъ да избtгватъ пропаститt, което 

говори за известна интелегентность. Липса на 

интелеrентность обаче е, че не различаватъ 

дърва отъ дъски и танури, вследствие на кое

то ставатъ вредни. Tt се подслоняватъ често 
въ запустели домове и изгарятъ всичко, как

вото имъ падне подъ ржка. Абсолютно нищо 

не пазятъ, по право казано отъ дървенитt 

предмети не правятъ разлика, тануръ ли е, 

дъска ли е, пейка ли е, само и само да бжде 

да бжде отъ дърво и тутакси се изгаря. 

И въ полето скиьоритt причиняватъ отъ 

време на време вреда, понеже не виждатъ 

добре, объркватъ понtк01·а поникналата трева 

и нивитt съ скиьорскитt терени : - тt ги 

разравятъ като полски мишки. По нtкой пжть 

тt се нахвърлятъ на влакове, затрупватъ ги 

съ своитt дълги стжпала така, че хората нt

матъ нито кжде да сложатъ багажа си. За

ради това между тtхъ има и такива викачи. 

които правятъ гюрултия, че човtкъ може 

да ги смtтне за планински викачи, съ по

дълги стжпала, 

Въ последнитt години планинскитt 

скьори извънредно много се умножаватъ. 

Образувани еж специални дружества, които 

изкуствено ги подържатъ. Tt успtха чрезъ 
кръстосване на планинскитt дружества • Те
лемаркъ • и "Кристияния" да създадатъ единъ 
специаленъ видъ скиьори, който се нарича 

планински ска к а ч ъ (h. а!р. saltaпs). 

Обучаватъ ги да скачатъ отъ специално по

строени за целыа шанци и правятъ съ тtхъ 

състезания, които много се харесватъ. За да 

се подобри домашното племе, внасятъ ра

сови .Скакачи• чакъ отъ далечна Сканди

навия, кждето има най-много планински 

скиьори. 

Когато снtrътъ се стопи, изчезватъ съ 

него и планинскитt скиьори. Задържатъ се 

още само въ по-високитt мtста. Когато и 

тамъ снtrътъ се топи, тt се скриватъ въ 

своитt дупки и преспиватъ, докато новата 

зима не ги събуди отъ лътния сънъ. 

8) Планински rp абите л ь (h. alp. rapax) 
въ сжщность не е едно самоизникнало племе, 

а е повече изродъ отъ планинския скиьоръ 

(h. alp. hiemalis), на когото, по външность, 

доста прилича. Въ планинитt той се явява 

обикновено чакъ когато планинскитt хижи 

и домове еж затворени и пусти. Той е из· 

вънредно вреденъ, понеже има обичай да 
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влиза въ кжщитt презъ прозорцитt вtроятно 

поради това, че презъ тtхъ най-лесно може 

да се навлезе и по този начинъ си отваря 

пжть. По-силни мжже се стремятъ и къмъ 

вратитt, които отварятъ на сила, макаръ че 

еж заключени. Когато планинскитt граби

тели си оrиватъ, оставатъ вратитt и прозор

цитt отворени, за да може хижата добре да 

проветрява следъ тtхъ. 

П,qанинскиятъ rрабитель оставя своята 

жена и по-малки - както се твърди - въ 

сигурни скривалища и не ги води никога съ 

себе си по своитt грабителски походи. Това 

твърдение обаче е заблудително, особено 

колкото се отнася за женитt. Единъ ловецъ 

отъ Бохинъ ми е разказвалъ. че въ една 

ловджийска хижа заварилъ 3 планински гра
бители, между които била и една жена. Тозъ, 

който следъ тtхъ преrледалъ инвентара си, 

забелязалъ, че наредъ съ захара и чая му е 

изчезналъ и с;:шуна за миене - ако се сжди по 

това, въ какво състояние остава1ъ хижитt, 

въ които успtватъ да навлtзатъ, трtбва да 

мислимъ, че го ядатъ. 

9) П л а ни н скат а б ъ л ха (h. alp. pulex) 
по външностыа си прилича - въпрtки име

то си - на другитt планинари. Различава 

се отъ тtхъ само по подметкитt, на които 

има остри клинци, които имъ позволяватъ 

да се движатъ по наснежени и заледени 

мtста. Нtкои представители на теорията за 

развитието твърдятъ, че необходимитt за 

животъ крайници, при нtкои видове, еж се 

развили постепенно. Едно ясно доказателство 

за това твърдение. въ най-новото време, е 

тъкмо планинската бълха. Докато е ходила 

само по низкитt и слабо наклонени ледници, 

имала е само 4 клинци и то между петата и 
стжпалото. Отъ както обаче е била принудена 

да отстжпи на туриститt, които съ своитt 

автомобили започнаха да обезпокояватъ даже 

и висопланинския свtтъ, и да се оттегли 

все по-високо и по-високо на най-стръмнитt 

ледници, броятъ на клинцитt се увеличи и раз

дtли съразмtрно по цtлата подметка. Така, 

въ последно време се намиратъ единичн 

екземпляри, които иматъ 10 и 12 клинци. 
Родината на планинската бълха еж лед

ницитt, особено пукнатинитt. Широкитt пук

натини тя обикаля, а по-тtснитt - прескача. 

Отъ тукъ и имато и бълха. 

При хубаво време забелязваме ги много 

лесно, още при зори, какъ пълзятъ по 2 па 



повече и заедно, свързани помежду си съ 

нtкакви вжжета, които изпущатъ отъ пояса 

си, като паяка концитt си. Когато стиrнатъ 

на суха земя, развързватъ се и завиватъ вж

жетата на гърба си, за да може пакъ лесно 

да ги употрtбятъ. 

Своитt жени и по-малки тt оставатъ обик

новено въ по-низко положенитt кра!!ща. По· 

ради това, женитt много рtдко се явяватъ 

по стръмнитt ледници. а по-младитt - въоб

ще не. Даже и мжжетt - както предпола-

Планинарьтъ 

rатъ известни учени - напускатъ своя сту

денъ домъ щомъ си намtрятъ партньорка 

(другарка). Въ такъвъ случай, следъ много 

кратко време, клинцитt падатъ и планинскитt 

бълхи не изпущатъ вече вжжета. 

Планинскитt бълхи не еж вредни. Tt обаче 
еж отъ полза за ония, които построяватъ 

планински хижи по скалит!,, кждето лесно се 

намиратъ. Алкохолни питиета не поглеждат ь, 

а поrълщатъ rолtrли количества чай и млtко 

и при това се държатъ съвсемъ прилично. 

Прев. Л. 

сн. П. Шандурковъ 
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ЧЕРНО МОРЕ 

Отъ Георги Н. Георгиевъ 

Другитt народи иматъ своитt морета и 

океани, владtятъ и използуватъ безбрtжни 

водни пространства. Ние българитt имаме 

само Черно море. И отъ брtговата линия на 

това малко Черно море владtемъ нищожна 

часть - 300 клм. 
Цtли 13 вtка нашитt предци еж живtли 

край него и не еж го опознали. Може би 

тt еж заставали предъ него въ захласъ, сто

яли еж съ часове, онtмtли предъ необятната 

водна ширь, но никога не еж го почувству

вали като свое, като прародина. Tt се чув

ствували сшши на сушата. Тtхната стихия е 

билъ влажниятъ и рохкавъ черноземъ. И за

това не еж смtели да нагазятъ морето, баяли 

се отъ него. 

Едвали се събужда родовата паметь и у 

днешния българинъ - ултрамодерниятъ чо

вtкъ на ХХ вtкъ - когато той застане край 

. морето. Защото той познава всички холивуд
ски величия, прекрасно рита топки, а не по· 
знава още своето хубаво море. 

Финикийцитt, тtзи .микроби на морето", 
еж познавали Черно море 26 вtка пр. Р. Хр. 
А най-старитt жители на неговитt брtгове 

еж или кимерийцитt. Най-старото име, оба

че, засега е останало отъ скититt. Tt го 

наричали .А к ш а е на" (Ах ш е на)- тъмно

цвtтно. Старитt гърци го наричали Аксей

носъ (Негостоприемно), а по-късно презъ 

VII в. преди Хр., Евксейносъ (Гостоприемно). 

Нtкои стари писатели го наричали още Скит

ско море, Майка на моретата (заедно съ 

Азовско море). Най-Изf!естното име е Пон

тосъ Евксиносъ (Гостоприемно море), Пон

тийско море или само Понтъ. Нtкои го на

ричали Диталасосъ (двуморие - раздtлено 

на две: Черно и Азовско морета). Презъ 

VIII-X в. сл. Хр. арабитt го наричали Ней

тосъ (Сурово море), Римско море, Славянско 

море, море на българитt, руситt, печене

rитt и маджаритt., Бонтасъ и др. По късно 

е наричано Судакско море, Сурожско море 

Турцитt го наричали Bahri Eswed. Наричано 
е още Велико море, Mer Grecnor, Маври па
ласа и др. 

Сегашното му име се е появило въ срtд

нитt вtк_ове. Наричали еж го Черно море 

въ смисълъ на .бурливо•, ,опасно•, .лошо• 
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за корабоплуването. Името му не се оправ

дава, защото то не е толкова лошо и него

строприемно. Напротивъ, въ него ставатъ 

най-малко корабокрушения. 

Началото си води отъ третично време. Се

гашно Черно море е останка отъ праисто

рическото Сарматско море. Дълго време Чер

но море е било самостоятелно и по-слабосо

лено. Едва презъ ледниково време (дилуви

ума) се съединява чрезъ Босфора и Дар

данелитt съ Срtдиземно море. 

Черно море е издънка, единъ rолtмъ за

ливъ на Срtциземно море. Намира се въ из

точната часть на Европа и мие брtrоветt 

на България, Ромъния, Русия и Турция. То

ва е грамадна водна ширь съ порвъхность 

424,000 кв. клм. и обемъ около 496,000 куб. 

клм. Повръхностьта му е съ около 1 метъръ 
по-висока отъ тази на Мраморно и Егейско 

морета. Срtдната му дълбочина е 1,650 м., 

а най-rолtмата му дълбочина е 2,244 м. (въ 

нашитt учебници· е дадена погрtшно 2,618 
м.). Около българския брtrъ минава тъй на

реченото „Дяволско течение", което започва 

отъ делтата на Дунава и Азовско море съ 

посока къмъ Босфора. Дължи се на голtмия 

приливъ на вода отъ вливащитt се рtки и 

по-слабото · изпарение. Тази е причината и за 
по-високото му ниво отъ това на Мраморно 

и Егейско морета. · 

Българскияrъ брtrъ е слабо начлененъ. 

Острови въ истинския смисълъ на думата 

нtм~:. Има 5 островчета (крайбрtжни <:кали 

и пtсъчни насипи): Св. Анаr.тасия, Св. Иванъ 

(най-голtмо), Св. Петъръ, Св. Кирикъ и Св. 

Тодоръ. Крайбрtжието ни не е богато и съ 

езера. По-важни еж Варненското и Гебеджен

ското езера, които еж лимани. (Доскоро тtзи 

езера се наричаха поrрtшно Девненски). 

Други еж Анхиалската лагуна (крайморско 

блато) и бургаскитt езера: Атанаскьойско, 

Ваякьойско и Мандренско, които еж.що еж 

лимани (удавени рtчни долини). 

Дъното на Черно море е покрито главно 

съ тъй наречената континентална тиня -
синкава или сивосинкава. Въ северната му 

часть rолtми пространства еж покрити съ 

грамадни натрупвания отъ живитt водорасли 



.филофора" и образуватъ подводно фило
форно поле, 

Черно море е слабосолено. Отнасятъ го 

къмъ сръдносоленитв морета. Сръдната му 

соленость е около 18°/оо, а въ дълбочинитв 

е до 22%0. Отъ солитв му 2/з-3/4 е готварска 
соль {NaCI). Има маrнезиевъ хлоридъ, ка

лиевъ хлоридъ, магнезиевъ сулфатъ, маrне

зиевъ карбонатъ, модни и бромни соли. Око

ло нашия брtгъ соленостыа му е 16-17°/00• 

Има още органични вещества, а въ дълбо

чинитв отъ 180 м. до дъното има сi;роводо

родъ (H2S). Може би то е единственото мо

ре, въ дълбочинигв на което има постоянно 

сtроводородъ. За произхода на H,S има раз
лични обяснения. Най-приемливо е, че раз

творениятъ въ водата rипсъ подъ влияние 

на анаеробни бактерии {напр. Микроспира) се 

разлага и дава отровния съроводородъ• 

Слабата соленость се обяснява съ rолъмия 

притокъ на сладка рtчна вода. 

Цвtтътъ на водата му е свtтлозеленъ до 

тъмносинъ, а прозрачностыа достига 6-15 м. 
Покрай нашитt бръrове е 7-14 м. 

Както геологически, така и биологически 

Черно море е самостоятелно море. Въ своитв 

физикоrеоrрафски условия то се различава 

отъ друrитi; морета. Животътъ въ него е 

сравнително беденъ отъ този на Мраморнои 

Егейско морета. Причината за това е, че 
Черно море е студено море. Освенъ това отъ 

180-200 м. до дъното нtма никакъвъ жи
вотъ. Причината за това е с1,роводородътъ 

и липсата на растителенъ планктонъ. 

Черно море има самостоятеленъ, своеобра

зенъ, ръдко отличаващъ се отъ другитi; мо

рета животъ. Той е остатъкъ отъ Сарматско 

време, обоrатенъ съ пришелци отъ Сръди

земно море. Има около 300 вида растения. 

Отъ тtхъ водораслитв еж най-много - 221 
вида: 54 вида зелени, 64 в. кафяви, 103 вида 
червени и десетина вида синьозелени. Една 

отъ най-разпространенитъ е кафявата водо

расла Цистозира (дълга до l ·5 м.). Други еж 

морската салата, Дазия, Порфира, Калитам

нионъ и др. Има и морски треви: Зостера, 

Потамогетонъ и Рупия. Много оrъ растени

ята вирtятъ на rолъми пространства въ плит

китi; крайбръжия и образуватъ чудни под

водни поляни. 

Отъ животинското царство имо около 500 
вида. Заст.жпени еж най-низшитi; животни 

- първаци : коренокожни и инфузории. 

Особено интересна отъ тъхъ е морската 

вi;стулка, наречена Ноктилука милиарисъ, 

(нощосвътка, нощносвi;тци). На нея се дъл

жи чудноватото фосфорисциране, свътене на 

вооата ноще презъ авrустъ - ноемврий. Свt

тенето на морската вода нощемъ се дължи 

още на низсшитi; организми Пророцентрумъ 

микансъ. 

Има още хидромедузи, медузи (разпро

странена е медузата Аурелия аурита (Aurelia 
aurita), актинии, rжби - животни, морски 

червеи, черна мида, мидитt каменопробивачи, 

мидата дървоядъ (дървоядецъ, Тередо [нава

лисъ), която причинява rолъми вреди на 

лодкитъ, rемиитв и пристанищата. Има стри

ди, разни. охлюви (интересно е малкото ох

лювче Наса ретикулата (Nassa reticulata), въ 
черупкитi; на чийто умръли индивиди живtе 

малкиятъ ракъ - пустинникъ Диоrенесъ ва

риансъ (Diogenes varians), много ракообразни: 
морски желждъ (Balanus), скариди, криви 

раци, омари. Има сжщо и асцидии. 

Въ Черно море живъятъ около 122 вида 
риби : 80 вида чисто морски, 17 преселени, 

17 устеви и 7 разновидни. Отъ тtх·ь зна

чение за риболовството иматъ около 60 ви

да : хамсия, скомбрия, кефалъ, паламудъ. 

калканъ, барбунъ, нараrьозъ, сардела, ле

феръ, ставридъ, сафридъ, смарида, леврекъ, 

попчета, есетровитi; (моруновитt) риби: мо

руна, пъструга, есетра, сторионъ. Най-изо

билни еж : хамсия, скомбрия (която пролъть 

се лови подъ името чирозъ), кефалъ, кал

канъ. 

Други риби еж морската лисица (Raja cla
vata) и отровнитв риби: драконъ (Trachinus 
draco), морски скорпионъ (Scorpaena porcus) 
и морска котка Trygon pastinaca). Има още 

морска игла, писия, морска кучка, морска 

мишка, морско конче. 

Въ Черно море има и два вида акули, 

достигащи до 60-70 см. Тъ не еж опасни 

за чов13ка. Раждатъ малкитъ си живи. Заради 

хищничеството имъ rи наричатъ морски ку

чета. Край бръrоветв се сръщатъ много чай

ки и други морски птици. Живъятъ с.жщо и 

бозайници. Такъвъ е делфинътъ. Има три 

вида делфини : обикновенъ (бi;локоременъ), 

най-разпространенъ и най•rолъмъ-- 2·5-3 м., 
черенъ и пъхтунъ - сръща се близо до 

бръrоветв, най-малъкъ - 1 ·5-2 м. Всичкитв 
делфини се наричатъ отъ прибръжното на

селени домусъ-балж (риба-свиня, морска сви-
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ня). Напоследъкъ нашитt смtли моряци хо· 

дятъ съ десетки километри навжтре въ мо

рето на ловъ за делфини съ моторници и 

пушки. Биятъ rи най-вече заради тлъстина

та имъ. 

Срtща се много нарtдко и единъ видъ 

тюленъ, нареченъ Фокъ. Обитава край ска

литt на Месемвр~,tя и Зейтинъ-бурунъ. Дел

финитt и акулитt еж най-rолtмитt неприя

тели на рибитt. 

За изучаване живота на Черно море има 

въ Варна Черноморска биологична станция 

съ аквариумъ, числяща се къмъ Универ

ситета. Построена като аквариумъ презъ 1910 
rод., тя едва въ 1932 rод. е открита за нау

ката. Подъ вещото ржководство на нейния 

директоръ тя е обзаведена много добре и 

представлява една rордость на младата бъл

гарска наука. Станцията създава прекрасни 

условия за работа на много наши и чужди 

учени. Презъ нея минаватъ и всички учите

ли - естественици и (млади) студенти-есте

ственици. За широката публика пъкъ е съз

даденъ аквариумътъ съ чудноватитt морски 

животни. 

За изучаване на морето е създадена и 

Опитна ихтолоrична станция въ rp. Созополъ, 
Задено съ рускитt биологични станции тt ще 

изиrраятъ rолtма роля при изучаването и 

опознаването на Черно море. 

Черно море има rолtмо икономическо 

значение. За съжаление, богатствата, които 

то предлага, не се използуватъ всички. То 

е богато съ риба и соль и дава препитание 

на хиляди българи. Може да даде много по· 

вече риба, отколкото се лови сега. Има сол

ници край Бурrасъ и Поморие (Анхиало). 

Вратата на България къмъ свtта е Черно 

море. Чрезъ него България е въ връзка съ 

културнитt народи. Всtки день въ неrовитt 

пристанища влизатъ и излизатъ параходи, 

които еж бродили по всички краища на 

свtта. 

Съ своята грамадна водна ширь морето 

влияе и върху климата ни. Прави по-мекъ 
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климата край брtговетt, като оказва вляиние 

навжтре въ сушата до 30-35 клм. 
Най-после Черно море има и лtчебно дей

ствие. Съ своя въздухъ, съ прохладата си, 

съ лжчитt, водата, съ пtсъка, съ калыа и 

химическитt си соли то е чародеенъ лtчитель. 

Този малъкъ кжсъ отъ бptra на това море 

трtбва да се octe съ хиляди вили и почивни 
станции, та да могатъ по този начинъ стоти

ли хиляди българи да лtкуватъ :болнитt си 

изтошели организми, да успокояватъ нервитt 

и истрадалитt си души, хиляди деца да ук

репватъ и събиратъ нови сили. 

Ненагледно е нашето море! 

Седнетt на брtга му и гледайте тази глад

ка, безбрtжна смараrдена ширь. Вие може 

да стоите съ часове, да се забравите . . • Из
лtзте сутринь рано съ лодка. Оrромниятъ 

свtтълъ дискъ на слънцето се показва вели

чествено изъ тъмнитi; води и морето пламва 

огнено и кърваво. После то става оранжево, 

а следъ това ясно-синьо. Голtмото кълбо на 

слънцете се издига високо и протtга своя 

огнено- златенъ пжть задъ спокойната ширъ. 

Хиляда дребни хамсии като живи брилянти 

трептятъ около лодката и чунятъ синьозеле

ната прозрачна вода. Величествената тишина 

се нарушава отъ нtкакъвъ ~страненъ плt

съкъ. Стадо риби минава наблизо. Тамъ кж

дето минава, водата трепти, каточе ври. От

време-навреме се подхвърли надъ водата като 

парче стъкло нtкоя риба. Врящата диря на 

стадото се изгубва. 

. • . На обtдъ морето става синьо-зелено, 

бtезбрi;жно, украсено съ бtлитi; крила на 

пладноходкит1; и чайкитt . • . Привечерь то 

става още по-чудно. Става меко-сиво, без

крайно-нi;жно, слива се съ небето. Толкова 

фино и нtжно, че душата се стопява въ 

чистия му блtсъкъ и излиза възродена, об

новена, подмладена, за да поеме сребърния 

пжть до младата луна, или да литне къмъ 

приказно-свtтлия океански параходъ, който 

бавно и тържествено отпжтува за далечнитt 

незнайни страни. 



САМОТНИКЪТЪ НА ВЪРХА АКОНКАГУА 
Отъ Иорге Линкъ 

Бtше нуждно • . . . да се изкачишъ на 

върха Аконкагуа, така само за ..• спортно 
желание, струва да се каже за тоя рtдъкъ 

случай. Безъ никакъвъ интересъ. И нtмското 

желание започна да орrанизирва системати

чески начина за реализирване на тоя излетъ. 

Иорге Линкъ се приготви за експедиция. 

Събра нtкаква икономисана сума отъ своята 

чиновническа скромна заплата, започна да се 

• тренирва" интензивно, събира нуждни хра

нителни припаси, полезни научни пособия, 

съ една дума потрtбности за изживяване 

на истинско „Донкихотство', Напоследъкъ 

успя даже да убеди двама свой приятели да 

го придружаватъ въ намислената експедиция. 

И единъ день всичко бtше готово. 

Тогава Иорrе Линкъ замина за Андитt, 

съ своитt приятели и своя товаръ, съ ми

съльта да триумфиратъ или да заrинатъ ..• 
Компанията е въ акцията си: приятелитt 

му не се явиха въ уречения день. Тогава 

младиятъ германецъ не спря и не изостави 

своята епопея; и най,свtтлото въ тая сме

лость на смелия пжтникъ е, че той победи 

снtговетt, силнитt вtтрове и стржмнитt 

скалисти пжтеки. 

Линкъ се искачи съ своята малка кучка 

Кашилита на фамозния върхъ Аконкагуа. 

За rолtмо щастие на Списанието „Ка

расъ и каретасъ" срtщата съ Линкъ бtше 

~дна радость и много естествена и проста. 

Смълиятъ алпинисть бtше rотовъ и съ 

радость да разказва за своето славно при

ключение: 

Имамъ 38 години и на 22 мартъ 1936 г., 

успtхъ да се искача на върха Аканкаrуа. 

И когато nостигнахъ до истинската висо· 

чина •.. Говорихъ на високъ гласъ, отпра

вяйки поздрави на моята жена, на моята 

малка дъщеря Елфрида, на моитt приятели 

и на всички отсжтствующи - и започнахъ 

да плача като дете. Бtкъ абсолютно сами

чекъ • · . 
Тоя подвигъ бt за първи пжть извър

шенъ отъ единъ самотникъ безъ пжть, безъ 

опитность. Много пжтешествениuи еж сти

гали до тая височина преди Линкъ, но ни

кога сами, безъ компания и безъ услуги. 

Следъ малко разведряване на мtстото, 

кждето земята и небето изглеждатъ, че се 

събиратъ въ единъ свtтъ, следъ туристи

ческото опиянение и успокояване и следъ 

мжчното дишане отъ рi;дкия въздухъ, Линкъ 

започна да прибира трофей. 

Два часа бtхъ тамъ горе заеть да оби

калямъ малкитt цве равнини, намиращи се 

горе на 70 метра отъ дветt страни. Тамъ 

има изронени камъни, размъсени съ голtми 

снъжни блокове. После събрахъ спомени •.• 
изоставяни отъ други алпинисти. И забихъ 

на височината Арrентинското и Германски 
знамена. 

На южната часть има една издиrнапша 
въ видъ на върхъ около 2000 м. Тръбваше 

да слъза отъ къмъ северната часть, тръб

ваше да скачамъ отъ камъкъ на камъкъ до 

като стигна здраво мtсто. Тамъ духатъ вът

рове съ rолъма сила, за нещастие никога не

стихващи; има моменти, когато върхътъ се 

покрива съ облаци и мжгла. 

Тамъ небето е чудно синьо и дълбоко. 
Облацитt минаватъ всъки моментъ, искаЯки 

да ме взематъ съ себе си, въ едно чудно 

мъсто на поетически сънь ... Понъкоrа тия 
облаци се намираха на нъколко хиляди метра 

по-долу отъ менъ. 

Преизпълненъ съ чувство, поставихъ 

върху купчината камъни на пирамидата, една 

книга съ цвътоветt на Олимпиядата, петtхъ 

класически пръстени: - синьо, жълто, черно, 

зелено и червено, - и на книгата поставихъ 

написано: .lch rufe die Jugend der Welt' 
(азъ поздравявамъ младежитt отъ цълъ 

свtтъ). заедно съ Олимпийската камбана, 

гравирана на дебелъ картонъ; написахъ 

датата : Недъля 22 мартъ 1936 r. и се под
писахъ. Поставихъ книгата, обвихъ въ не· 

препускаема хартия и я мушнахъ между 

камънитъ ... После отседнахъ да си почина. 
Както знаете, обичай е между алпини

ститъ да взематъ знамената и споменитt, 

изоставени отъ лредишнитъ туристи, съ 

които еж се короняса,ш на върха, И азъ 

изпълнихъ тоя обичай и тоя звконъ. 

Донесохъ пикела на Федерико Щрасеръ отъ 

Монтевидео, Урагвай, който 61, се изкачилъ 
миналата година. Следъ това свалихъ Ита

лиянското и Урагвайското знамена и една 
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плака отъ католическия конrресъ въ Б. 

Айресъ. Всички тия нtща бtia много добре 
запазени. Послtднитt бtха намtрени на 

една могилка, поставени тамъ .отъ поручикъ 

Никола Рантамуро отъ 16 пех. полкъ, rp. 
Мендоза - Аржентина. Взехъ си една мета· 

лическа плака, гравирана съ името на Jlyи 

Анселми, французинъ и Ламзе, чиленецъ. 

Тази плака бtше обвита съ цвtтоветt на 

Франция и Чили. Намtрихъ и единъ чифтъ 

снtжни очила, изоставени тамъ отъ една 

полска експедиция, която достигна върха на 

8 мартъ 1934 rод., малко по рано отъ Ита

лиянската експедиция. 

Може би отъ тази експедиция е останалъ 

единъ портретъ на хубава жена, забравенъ 

отъ нtкой алпинистъ. На гърба на тая фото

графия има написано следното: .Solo il sogпa 
е musica е !а realta caduca materia che si cor
rompe е muta. (lп memoria de !а nostra prima 
giovinezza) Cordialmente Pina". 

Последнитt 200 метра еж най-трудни за 
изкачване. Нtма възможность кжде да се 

заловишъ за нищо. Мtстото е формирано 

отъ rо11tми блокове подвижни камъни. На 

всtка стжпка си застрашенъ отъ тия камъни 

да не те притиснатъ и смажатъ. 

Отъ 6425 метра до 7030 нормалното време 
за изкачване е около 12 часа. Азъ го взехъ 
за 7 часа. На върха липсва въздухъ и сърд
цето започва да страда дори до спиране. 

Затова, следъ всtки стотина метра спирахъ 

да почивамъ, после тръбваше да намалявамъ 

по на 10 метра, да се спирамъ за да се под
крепвамъ. Тръбваше да дишамъ много дъл

боко, защото всичко зависи отъ сърцето. 

На върха нъма никакъвъ животъ ни на 

животни, ни на птици. Орлитъ и кондоритъ 

не се изкачватъ надъ 5000 метра. 
Най-опасното и най-страшното е да не за

спишъ. Сънътъ налъга силно на очитъ: тамъ 

горе се чувства една силна нужда отъ отпо

чиване .•• И ако си позволишъ тая нужда, то 
ще заспишъ на въки до второто пришествие. 

Нуждно е постоянно движение ; да правишъ 

каквото и да е, да иrраешъ, да скачашъ, да 

търкаляшъ камъни и да викашъ. Въ никоя 

часть на свъта смъртыа не е тъй близка 

както тамъ. 

Въ германското сърдце на Линкъ винаги 

има едно мъсто за пъсень и той говори за 

блtсъка и красотата на звездитt, гледани 
нощемъ отъ върха на Аконкагуа. 
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Къмъ 5 часа следъ обедъ отъ изкачване-
• 

то на такава височина испитахъ страхъ и 

започнахъ да мисля за отпочиване и да бър

замъ да слизамъ както можехъ. Не взехъ 

съ себе си нищо при тоя последенъ етапъ 

на изкачване. 

Тичайки, слизахъ отъ горе и въ тая бър

зина сrрешихъ пжтя за моята палатка. На 

6100 метра ме свари нощыа и нъмаше 

друго средство освенъ да се опомня малко 

време и да взема решение какво можехъ и 

мога да сторя, за да се ориентирамъ_. Започ

нахъ наново да се изкачвамъ ... Вътърътъ 
и студътъ бъха непоносими , . . До 11 часа 
се мжчихъ безъ да напредна въ изкачване. 

Въ т11я часове студътъ стана страшенъ. Оr

радихъ се малко съ камъни, за да се за

пазя отъ силнин вятъръ. Тукъ прекарахъ 

цълата нощь. Правейки всички движения, 

за да не заспя и да дочакамъ зазоряването, 

която зора като че ли никога не идваше. 

Къмъ 4 1/ 2 сутриныа се забеляза на хоризон

та слаба червенина отъ зазоряване. Успо

коихъ се малко и чакахъ радостенъ. Въ 5 
часа се показаха първитъ слънчеви лжчи •.• 
и безъ губене време, следъ като се ориен

тирахъ, видъхъ че се намирамъ на 300 мет
ра по високо отъ моята палатка. Слъзохъ 

бързо и тичахъ като дяволъ да я достигна. 

Пристиrнахъ тамъ и взехъ да избира~ъ мъ

ста по тихо и съ по-силно оrръване отъ 

слънцето. Спръхъ се на Северната часть, 

кждето оrръва сJ1ънцето чакъ до объдъ, и 

азъ можахъ да имамъ слънчева баня и да се 

затопля отъ цълонощното ми мръзнене. 

Сжщиятъ день успъхъ да слъза 3,000 ме
тра, прекарвайки една нощь подъ палатката 

си, завитъ съ пухената си покривка. Спахъ 

отъ 9 ч. вечерыа до 6 сутриныа безъ да се 
пробудя. Умората ми бъше силна, трtбва да 

си призная. 

Вторникъ тръгнахъ по направление къмъ 

моста на Инка. 

После Линкъ спира, поема дъхъ. Съ пог

ледъ вдълбоченъ, сtкашъ скача отъ върхъ 

на върхъ въ височинитt. Йорrе Линкъ е 
единъ скроменъ кавалеръ на планинитъ. Спо-

собенъ да извърши и издържи всичко, за да 

достигне триумфа, като тоя, който извърши 

сега, съ едничката илюзия за романтичната 

неизвестность. 

П р е в. Н. Ки с о в ъ 



... 

... 
• 



БУРЯ НАДЪ „ПАСКАЛЪ" 

Отъ В. Джемилевъ 

Напраздно опитниятъ нюх:ъ на водача ни 

предупреждаваше, че перестеститi; облаци, 

чийто пурпуръ бъше озарилъ челата на „Гъ

лжбецъ" и .Баба·, предвещаваха буря. 

Сжботниятъ следобtдъ бtше слънчевъ, 

блъсъкътъ на мекия снъrъ обилно кжпtше 

голото чело на в .• Паскалъ" и ние решихме
въпръки късния часъ-да идемъ на неговата 

хижа и тамъ да отпразднуваме разлжката съ 

приятеля - туристъ, чийто работа налагаше 

да се прости съ прелеститi; на Сръдноrорие

то и Балкана и се пресели въ единъ метохъ 

на Рилската света обитель да търси ефект;ь 

и приложение на своята агрономическа наука, 

кжпейки се въ чара и мистиката на рилскитi; 

гори и езера. 

Въ пъстра смi;сена компания, оставила 

официалноститt въ града, трудниятъ пжть 

къмъ върха се изкачва леко, особено ко

гато всtки метъръ надъ морското равнище 

се измърва съ цената на много майтапи и 

смi;хъ. 

Когато зимната привечерь простираше трау

ренъ крепъ надъ земята, ние вече отдавна 

бъхме изминали камениститi; южни склонове 

на Балкана, навлъзохме въ прошарената бу

кова гора, изъ чийто снъrъ, вмъсто очерта

нията на познатитt ни пжтеки, проличаваха 

прtснитt дири на глутница вълци - нtщо 

което предразположи духовития ни водачъ и 

председатель на туриститi; - Ал. Пушкаровъ 

- да започне разнищването на своя широкъ 
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репертоаръ отъ лични преживtлици и оnитъ, 

като туристъ и ловецъ. 

* * * 
Преминахме rолtмитt прtспи отъ снtrъ, 

които вtтърътъ бtше смъкналъ отъ върха и 

натрупалъ около хижата. Отъ верандата на 

еж.щата се откри дивна панорама на юrъ: 

коридорътъ отъ плодни поля отъ ,Гължбецъ" 

до .Козница• почиваше обаянъ отъ зимната 

лунна вечерь, а димящитt комини на сели

щата преплитаха своитt тъмни ивици изъ 

пурпурния атласъ на , нереститt облаци, кои

то бавно ее свличаха насамъ и шарtха чи

стата синева на небето. Пирдопъ съ своето 

освtтление приличаше на пъстра елипса, пре

плетена съ свtтлина и димъ, а надъ града 

красиво ни приветствуваше туристическиятъ 

павилионъ, кацналъ кокетно всрtдъ паркъ отъ 

борова гора, създаденъ по идея и планъ на 

инж. лесовъда r. Василевъ. 
Но време за любуване и мечти нtма, за

щото студениятъ вtтъръ до кости пронизва 

снаrитt ни и ние покорно изпълняваме по

велята на водача да приrотвимъ дърва за цt

лото денонощие, 

* * * 
Предъ насвtтлената печка на хижата и 

богато задоволения апетитъ на изгладнtли

тt, доброто настроение само се поражда и 

дава нескончаемъ избликъ на шеги, пtсни 

и смtхъ ... 
Вечерыа премина въ бдение, докато съныъ 

надви и укроти всички ни, а остави на постъ 

само бледото пламъче на туристическото фе

нерче, обесено нз връвь въ срtдата на тавана 

като полюлей. 

Сутриныа ни пробуди страшна буря, която 

пронизваше стенитt на хижата, разклащаше 

капацитt на прозорцитt и съ своя страхотенъ 

тънтежъ всtваше ужасъ ! По-далечъ отъ 

стълбището на верандата - нищо не се виж

даше ! Бурни облаци отъ снtженъ прахъ 

прииждаха, подгонени съ лудъ устремъ отъ 

върха, опасваха хижата и се разбиваха въ 

скърцащитt клони на гората. Чешмата е само 
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на 5 - 6 крачки отъ насъ, а малцина се ре
шаватъ да се измиятъ и донесатъ вода. Ония, 

които се опитваха да излtзатъ, се връщаха 

зачервени отъ безмилостнитt и студени ласки 

на снtжния прахъ отъ бурята ... 
Изведнажъ настроението сякашъ се ттро

мtни, защото подобно нtщо повечето не бtхме 

виждали, а по-старитъ предвещаваха траrи

ченъ изходъ ! 
Но ..• дървата бtха на привършване, хра

ната недостатъчна, пжтуването на приятеля 

ни неотложно и ние трtбваше бързо да ре

ш;шаме. Познавачи на метеорологията излизаха 

навънъ, .,проучаваха • и се връщаха клюм

нали, тъй като изгледи за прекратяването на 

бурята нtмало 

Направихме набързо обtда, къмъ 11. часа 
изоставихме всичко излишно и екипирани съ 

всичко, що имахме, решихме да отпочнемъ 

борба за връщане. Грижата, що ни създаваше 

придружаващото ни 5-6 годишно дете, смt
ло я отстранихме, тъй като нему отредихме 

най-сигурния и подходящъ за случая подслонъ 

- на гърба на своя баша, задtнато въ най

rолtмата раница! 

Отправяйки последни молитви и nоr,1едъ, 

захванати единъ за друrъ, подобно на жер

твитв на Българоубиеца, ние поехме съ за

таенъ дъхъ пжтя надолу, следвайки стжпкитt 

на водача, а бурята бtсно налиташе, поваляше 

ни и разRtваше одеалата, съ които бtха дооб

лtчени дамитt, подобно на фереджетата на 

старитt и любими герои на Пиеръ Лоти ... 
Борбата съ снtжната буря и прtсnи бt 

rолtма, но следъ много усилия ние се на

мtрихме на заветъ въ гората, кждето прt

сниятъ снtrъ бt празднично обкичилъ дър

ветата съ гирлянди отъ скрежъ, чийто красо· 

та сякашъ съ радость ни обrали и поръси 

душитt ни съ копнежъ и отмора ... 
Когато настигнахме лолитt, мека зимна 

мараня погалваше челата, сякашъ бtхме на 

излетъ презъ първитt дни на пролtтыа ! 
А r оре - снtжнитt облаци пакъ про

дължаваха да обвиватъ хижата и да разнасятъ 

страхотната пtсень и мощь на разсърдения 

властелинъ ! 



ПЛАНИНАРСТВО И НАУКА 

Отъ Георги Ст. Георгиевъ 

Ала все пакъ, между всички наблюда

телни науки, геологията си остава най

тъсно свързана съ планинарството. И то 

не само защото страхотнитъ процеси, пре. 

дизвиквани отъ външнитъ и вжтрешнитъ 

rеоложски деятели чрезъ бавно разруше

ние, продължаватъ неспирно да прекроя

ватъ презъ въковетъ повръшната форма 

на земната снага и нейнит!; старчt<ски 

бръчки - планинитъ. Връзката между 

геологията и планинарството се проявява 

преди всичко въ rолъмата любовь, съ коя

то и геолоrътъ и планинарьтъ се отнасятъ 

1<ъмъ п JI а н и н а т а с а м а з а с е б е с и. 

И двамата се интересуватъ преди всич-

ко отъ нейнитъ форми, опростени до обе
ми и линии и освободени отъ фантастич

н}~тъ очертания, които временно имъ при

дзватъ снъговетt, мъглитt и зеленитъ 

покривки на проJ1tгьта и лtтото. Отъ то

ва гледище планинската система може да 

се оприличи на художествено произведе

ние, съ тая само разни1;tа, че докато въ 

скулптурна творба пластичната маса, отъ 

която е направена, е безъ какво и да е 

значение, защото чрезr: нея еж материа

,шзирани само идеитъ на художника, при 

планинскитt системи е тъкмо обратното : 
тукъ всичко се заключава въ п,1астичната 

маса, защото скулпторътъ, който моделира 
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формитt на планинитt - вtковната ерозия 

- е единъ и сжщъ и навсtкждс действува 

съ една и сжща техника. Последицитt, които 

произлизатъ отъ дейностыа на външнитt 

геологически деятели (водитt и атмосферата) 

никога не може да се смtтатъ като засти

нали моменти въ космичната дейность на 

природата. Сжщо така тt никога не проти

чатъ гладко и спокойно, а винаги въ посто

янна борба и противоречия и то не изоли

рано, а въ тtсна връзка и взаимодействие 

съ други явления и процеси. Поради това 

земната кора въ всtки миrъ се намира, като 

че ли; въ нtкакво състояние на п о д в и ж

н о равно в е с и е, което непрестанно се 

нарушава отъ външнитt или вжтрешнитt 

геологически деятели. При това външни

т t с или действуватъ непрекжснато, но 

бавно или еволюционно, а в ж т р е ш н и т i; 

с или (вулкански явления, земетръси, нагъ

вания на пластове и други тектонски при

чини) действуватъ рtдко, но внезапно, енер

гично и революционно. Най-често последнитt 

унищожаватъ и заличаватъ резултатитt отъ 

действието на външнитt сили и създаватъ 

условия за нова дейность на външнитt сили 

(слънчевата топлина, движенията на . атмо
сферата, текущитt води и атмосфералнитt, 

срутванията, отнасянията, отложенията и пр.) 

За отбелязване е, че нито едно отъ тия 

эвления не носи случаенъ характеръ. Tt 
всички еж последици отъ опредt.11ени при

чини и взаимодействия, които се свъ·рзватъ 

помежду си въ единъ общъ обликъ. И тъкмо 
въ отпечатъка на тоя обликъ опитното око 

на любознателния планинарь може да отчита 

еднакво ясно както историята и ороrенезиса 

на една планинска система, тъй и процеса на 

нейното бавно, но неспирно разрушение. Отъ 

тукъ е ясно колко по-живи и по-интересни 

ставатъ природнитt скулптурни произведе

ния за всtки, който може да чете и разбира 

великата книга на природата и нейния мно

гоrласенъ rоворъ. Защото вtчно живата и 

промtнлива форма на планинитt и тtхното 

безкра.йно многообразие опредtлятъ съ най

rолtми подробности тая часть отъ земната 

кора, която изключително интересува пла

нинарството, като отразява въ себе си rо

-лtма часть отъ преживtнитt отъ земята 

събития презъ течение на нейната дълrо

лtтна история. Но дори и при повръхност

f!ОТО наблюдение пъстротата и формитt на 
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нашитt високи планини Пиринъ и Рила, ста

ва явно, че съвокупното действие на при

роднитt сили тамъ е насочено къмъ раз

рушен и е на n л а ни на та, т. е. къмъ 

бавно заличаване остритt контрасти на по

връшнитt форми, които контрасти въ сжщ

ность и създаватъ тtхната ве.~ичествена и 

дива красота. 

При навлизане въ високитt пояси на 

Пиринъ и Рила все повече правятъ впеча

тление пороищата, рtчнитt бързеи, свлtче

питt рушевипи и дивитt води, които осо

бено много се срtщатъ по теменнитt части 

и високитt долини. Тtзи еж днесъ rлавнитt 

разрушителни агенти, които постоянно пре

крояватъ външния релефъ на планинската 

снага и ro правятъ вtчно живъ. Планина

ритt, които често посещаватъ едни и сжщи 

дtлове, лесно моrатъ да забележатъ nромt

нитъ, макаръ и едва доловими, които съба

рянето на върховетt, свличанията на лави

нит-в и rол-вмит-в срутвания и подвижность

т а на теренит-в постоянно nричиняватъ,съ

rласно nринципит-в на метафизическата за

коном-врность. Ония пъкъ планинари, които 

си служатъ и съ катерачната техника, иматъ 

възможность да наблюдаватъ какъ често се 

заnълватъ скалнит-в коридори отъ изсипа

нит-в като градушка скални рушевини и 

какъ се nрит.жпяватъ и даже съвсемъ зали

чаваtъ скални ръбове, които · имъ еж слу

жили като опора при катеренето. Н-вкои ви

соки върхове еж образувани отъ раздробени 

скални блокове (напр. в. Каменица въ цир

кусъ Белемето, Пиринъ), надвесени единъ 

надъ друrъ, които лесно rубятъ равновесието 

си отъ тежестыа на сн-вжни nр-вспи или 

щ1же отъ ударит-в на силни в-втрове, и не

очаквано се сrромолясватъ съ страшенъ 

тр-всъкъ въ дълбокит-в пропасти. Н а б л ю

д е ни ето какъ ерозивнитt сили 

р а б о т я т ъ п р е д ъ о ч и т 1, н и и у н и

щ о ж а ват ъ планинския релефъ е 

д о с т ж п н о з а в с 1, к о л ю б о з н а т е л

н о ок о. Отъ това гледище nороит-в, бър

зеит-в, срутванията и свличанията не с.ж 

само характерни белези на нашия високо

планински пейсажъ, но въ еж.щото време 

nредставляватъ и постоянни явления, на 

чиято неспирна дейность се дължатъ и не

rовит-в съвременни nовръшни форми. 

Нашит-в rол-вми планински системи (Ри
ла, Пиринъ, Стара планина и Родопит-в) на-



истина не достигатъ днешната височина на 

л е д н и к о в и т i; я в лен и я, които се срi;

щатъ така изобилно въ високитi; пояси на 

Алпитi; и други планини и съставляватъ 

едно специфично препятствие за преодоля

ване отъ планинаритi;, Макаръ днесъ по те

меннитi; части на нито една наша планина 

да не се срi;щатъ вi;чнитi; ледени рi;ки, 

обаче опитното око лесно открива въ Пи

рина и Рила следитi; на тi;хната нi;когашна 

деятелность презъ периода на така нарече

ното в у р м с к о д и л у в и а л н о за л е д я

в а не. Твърде много еж характернитi; ре

лефни подробности въ високитi; пояси на 

Пиринъ и Рила, които еж рожба прi;ко или 

косвено на работата на н1;когашнитi; лед· 

ници, защото последнитi; еж били твърде 

а~тивни деятели на ерозията и еж взимали 

живо участие въ прекрояването на тi;хнитi; 

високи повръшни части. Нуждата отъ съзна

телно отнасяне къмъ тия останки отъ едно 

доста далечно минало налага на п.1анинаря 

познаването н на така наречената лед ни

к о в а м о р ф о л о г и я. 

Споредъ общоприетото научно схващане, 
фирновата ледена маса презъ ледниковия 

периодъ е създала и въ Пиринъ и Рила осо

бени формови съкровища, наречени ц и р

к у с и, дъната на които еж запълнени съ 

редица планински езера, окржжени подко

вообразно отъ гранитни циркусни стени, 

надъ които се издигатъ въ безмълвно уса

мотение величествени пирамидални върхове. 

Въ отлика отъ Алпитt, съ които нашитi; 

високи планини иматъ почти еднаква въз. 

расть, тукъ не се срi;щатъ езера въ низкитi; 

околовръстни части на Пиринъ и Рила, как

вито, напр., еж голi;митi; швейцарски, ита

лиански и френски езера. Следъ промi;ната 

на ледниковитi; климатически условия, въ 

Пиринъ и Рила еж останали като безспорни 

следи отъ &i;когашната ледникова покривка 

и з д ъ л б а н и т i; и з а п ъ л н е н и п р о

с т р а н с т в а, каквито, отъ една страна, еж 

циркуснитi; и долинни (U образ
и и) форми, а, отъ друга - мор е н нит i; 
отложен и я. Въпрi;ки тi;сната геоложска 

и морфоложска връзка между Пиринъ и Рила, 

които се смi;татъ като остатъци отъ нi;ко

rашния В е л и к ъ т р а ки й с к и конти

н е н т ъ, формовитi; богатства на Пиринъ 

еж много по-типично очъртани и сгжстени 

и върху сравнително по-малко пространство 

представляватъ чувствително по-rолi;мо раз· 

нообразие отъ Рила. 

Но нi;ма съмнение, че доброто познаване 

на разнитi; видове скали и скални материали, 

както и тi;хниятъ съставъ и свойства отъ гле

дище на катерачната техника, е сжществено 

условие преди всичко за чисто практическа

та работа на планинаря. У спi;шното изпъл

нение на днешнитi; планинарски задачи е 

свързано съ познаването и на още много 

качества и свойства на скалнитi; материали, 

отнасящи се както до тi;хния съставъ, така 

и до тi;хната структура, твърдость, грапа

вина, масивность, напуканость, начинъ на 

цепене и т. н., които диктуватъ и съответни 

мi;рки за използуване или преодоляване на 

тия свойства. Къмъ. тоя предварителенъ за

пасъ отъ положителни знания изъ областьта 

на физическата география, геологията, и по

особено ·стратиrрафията, трi;бва да се при

съединятъ и личнитi; наблюдения и изслед

вания на планинаря презъ време на неrовитi; 

високопланински излети. Подобно изискано 

отношение къмъ планинарската дейность 

днесъ се налага много повече отъ вчера. 

По-старитi; планинари се радваха на едно 

важно предимство : тi; имаха предъ себе си 
още девствената снага на бълrарскитi; пла

нини, чиито върхове тi; завладяваха по най

~рi;китi; и лесни пжтища. Днесъ и у насъ 
всички обекти еж вече подчинени на пре

успi;лата воля. По-нататъшната борба съ 

тi;хъ трi;бва да се води по нови и неизпол

зувани досега пжтища : скални пукнатини, 
улеи, кулоари, площадки, ржбове и редица 

новооткрити подстжпи, свързани съ много 

по-rолi;ми обективни опасности. По-трудната 

и рискована борба изисква и по-съвършени 

срi;дства, които съвременнЗ'Га катерачна и 

ледникова алпийска техника предлаrатъ въ 

изобилие. 

Но планинарската дейность, която се раз

вива при по-суровитi; и пълни съ внезапни 

капризи и изненади условия на високата 

планина, се поставя често въ пълна зависи

мость отъ климата или състоянието на .вре

мето• въ високопланинскитi; пояси. А тъй 

като всi;ко влошаване на времето тамъ може 

да носи по-rолi;ми или по-малки опасности 

за планинаря или да затрудни чувствително 

неговата работа, явно е, че той, както моряка 

или земедi;леца, трi;бва да свикне да пред· 

вижда бждещитi; метеорологически явления 
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най-често по нtкои външни белези. Отъ 

тукъ се явява нуждата и отъ нtкои систе

матични метеорологични познания върху 

сложната съвокупность отъ елементи, които 

обуславятъ климата на дадено мtсто. Пре

ходнитt атмосферни явления, чието появя

ване предизвиква промtни въ времето, про

явяватъ еднакво своето влияние както въ 

планинитt, така и въ равнинитt и примор

скитt мtста. Наистина мtстната конфигу

рация указва нtкои по-голtми или по-малки 

измtнения, но тt еж отъ такова естество, 

че въабще могатъ да се предвиждатъ. Не

обходимо' е само общитt предвиждания на 
службата за времето, които се оповестяватъ 

ежедневно у насъ, да се съпоставятъ съ 

климатическитt особености на дадено мtсто 

и да се нагаждатъ съответно за това мtсто, 

за която цель се искатъ елементарни метео

рологически познания . . 
Когато планинарыъ, насочвайки се къмъ 

шеметнитt върхове, се стреми да преодоля

ва физическитt препятствия отъ най-разно

образно естество, въ неговото съзнание про

тича единъ. твърде сложенъ мисловенъ про

цесъ на съобразяване и смtтки, крайната 

цель на които е да се откриятъ най-удоб

нитt подходи, които водятъ къмъ разреше

нието на поставената задача. Голtмитt и 

сложни обекти, които не могатъ да се обхва
натъ отъ оrраниченитt възможности на чо

вtшкото око, често изискватъ много време 

и трудъ, за да се обходятъ отъ разни стра

ни и се проучатъ всичкитt имъ особености. 

Понtкога тия предварителни проучвания 

могатъ да траятъ седмици и месеци, порад!{ 

нуждата отъ (многократни посещения и ог

леждане на мtстата, свързани съ голъми 

разходи, загуба на време и енергия, Нtма 

никакво съмнение, че практическата работа 

въ планината може да се улесни много, ако 

планинарътъ има възможность да прави 

нtкои предварителни проучвания още въ 

кжщи както ~на маршрутитt си, така и на 

обектитt за завладяване. Данни за една по

добна осведомителна работа могатъ да се 

почерпятъ отъ разни източници, по-важнитt 

отъ които еж : а) лични спомени и впечат
ления отъ по-раншни посещения; б) научни, 

пжтево.ани или художествени описания на 

мtста.а, които ни интересуватъ, и в) к ар

т и н н и и л и r р а ф и ч е с к и и з о б р а ж е
н и я на тия мъста. Отъ планинарско 
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г л е д и щ е п о с л е д н а т а г р у п а из

т очни ц и еж най-ценнитъ. Но вед

нага трtбва да се подчертае, че тукъ иматъ 

значение само ония картинни или графи

чески образи, които даватъ абсолютно 

в t р на п р е д с т а в а за общия характеръ 

и отдtлнитt подробности на изобразеното 

мtсто. Картинитt на художницитt, които 

даватъ само повече или по-малко синтетич

ни образи, не могатъ да се използуватъ за 

практически планинарски цели. 

Могатъ да служатъ като осведомителни 

източници само следнитt видове изобра

жения: 

а) Фото r р а ф ни снимки, направе

ни отъ земята или нtкое високо мtсто, 

които представляватъ п а но р а ми ч н и 

или д е т а й л н и и з г л е д и на дадено мt

сто. Тtхниятъ общъ неµ.остатъкъ е, че тt 

възпроизвеждатъ природата отъ опредtлена 

гледна точка, отдето много мtстни пред

мети и подробности оставатъ скрити задъ 

преднитt планове. 

б) В е р тик а л н и т t и л и л е р с п е к

т и в нит t а е р о фото r р а ф ни с н·и М· 

ки. Tt представляватъ още по-ценни източ
ници за сведения, защото обхващатъ въ зри

телното поле на снимката обширни зони отъ 

земната повръхность, заедно съ всички най

дребни подробности. Освенъ това тукъ липсва 

пълното закриване на едни предмети отъ 

други, когато снимкат.а е вертикална, или 

пъкъ това закриване е много малко въ пер

спективнитt или наклоненитt снимки. 

в) Г р а ф и ч е с к и и з о б р а ж е н и я на 

земната повръхнина, наречени к ар ти или 

п л а но в е, въ които земниятъ релефъ и под

робноститt еж изобразени въ вертикална . 

проекция, т. е. пакъ отъ „птича перспек

тива•, но по правилата на геодезията или 

топографията. Въ картитt и плановетt еж 

нанесени съ особени условни знаци н е 

в с и ч к и з е м н и п о д р о б н о с т и, а само 

ония, които иматъ отношение къмъ целыа, 

за която еж начертани, 

По начало, топографнитt карти и пла

нове служатъ за изучаване на части отъ 

земната повръхнина, безъ да се ходи на са

мото мtсто. Сжщо така по топографни карти 

и планове може да се съставяrъ предвари

телно разни проекти и съображения, въ за· 

висимость отъ изобразената мtсrность. Отъ 

тукъ е ясно голtмото значение на картиrt 



и плановетt и за планинарската дейность, 

стига, обаче, тt да обладаватъ едно важно 

качество: да бждатъ точни. Точностыа се 

смtта винаги като основно качество на 

всtка топографна работа, въ която нtма 

мtсто за импровизации, а всичко трtбва да 

почива на добро с ъ в t с т но с т ь т а. Не 

безъ основание нtкога се е съзJ~;ала макси

мата, която намира пълно оправдание и 

днесъ :~ топографията е училище за честность. 
Сжщата никога не трtбва да се влияе отъ 

естествената склонность на човtка да пре

увеличава собственитt си достижения, а да 

бжде подчинена на п о с r о я н на т а с а

м ок о н т рола, защото винаги мълчали· 

виятъ и безстрастенъ теренъ въ сжщото 

време е и безпощаденъ изобличитель, който 

рано или късно разкрива недобросъвtст

ната и порочна работа. 

Стремежътъ къмъ опростяване на топо

rрафнитt работи и увеличение на тtхната 

точность доведе до използуване на нtкои цен

ни свойства на фотографната снимка. Върху 

базата на това сътрудничество изникна особе

на отрасла, наречена фотото по r р а фия, 
съ важни поддtления: ф о т о r р а м е т р и я, 
с т е р е о ф от о r р а м е т р и я и а е р о с т е
р е о ф от о r р а ме т р и я, които позволя

ватъ да се състави точенъ планъ или карта 

на дадена мtстность само възъ основа на 

фотографни снимки, по особени правила. 

Стереофотоrрафнитt. методи отъ земята, а 

особено отъ въздуха, въ последно време се 

налагатъ все повече съ своитt rолtми пре

димства въ бързина и разходи и бързо 11з

тикватъ старитt топографни методи, особе

но въ голtмитt научни експедиции въ не

познати и неизследвани земи, дето бързи

ната въ работата е отъ първостепенно зна

чение. Въ Германо-руската научна експеди

ция въ Алай-Памиръ презъ 1928 само за 3 
лtтни месеци е картирана обширна планин

ска мtстность отъ около 10,000 кв. клм. съ 
височини, достигащи 7000 м., само съ помощь-

та на стереофотограмеrричнитt методи отъ 

земята. Експедициитt въ Хималаитt, Корди

лиеритt, Андитt, Каракорумъ и другаде отъ 

по-ново време еж обзаведени винаги съ не

обходимитt стереофотоrраметрични уреди и 

подготвенъ персоналъ за извършване бързи 

картографии работи. Макаръ още планин

скитt великани, като: Еверестъ, Кангченгд

зюнга, Нанrа Парбатъ и др., да не еж за

владtни отъ несломимия човtшки духъ, но 

благодарение rероичнитt усилия на беле

жити люде, като напр. швейцарския плани

нарь и картоrрафъ Марселъ Курцъ, съчетани 

съ възможноститt на стереофотограметрията 

и особено аеростереофотограметрията, днесъ 

ние притежаваме точни и подробни карти 

на нtкои отъ тия върхове и тtхнитt околни 

зони, въ мtрка 1 : 33,333, отговарящи напъл
но на нуждитt на научния и практически 

алпинизъмъ, които улесняватъ борбата за 

окончателното имъ завладяване. Новата кар

тография открива блестящи перспективи за 

бждещи научни и алпийски завоевания и 

трtбва да се надtваме, че и съ нейно съ

действие въ бждеще ще могатъ да се раз

решатъ практически го11tмитt планинарски 

проблеми. 

Топоrрафнитt знания и навикътъ за пол

зуване отъ карти еж сжществена необходи

мость на съзнателния планинарь. Нека не 

се забравя, че въ излетната дейность кар

тата не служи само за ориентиране. Дори и 

въ напълно познатитt мtста тя ни открива 

много неизвестни нtща, които изострятъ не

престанно нашето планинарско чувство, и ни 

открива нови възможности да виждаме по

вече и да разбираме по-дълбоко фантасти

ката на винаги загадъчния планински свtтъ. 

Затова добрата карта никога не трtбва да 

липсва отъ нашето планинарско снаряжение, 

защото ползата и значението и не е по-малко 

отъ това на подкованитt обуща, пикела и 

раницата. 

(Следва) 
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АЛЕКО КОНСТ АНТИНОВЪ 

Отъ Екатерина проф. Ем. Иванова 

2. ВЪ БЪЛГ АРИЯ. НЕЩАСТНИЯТЪ ГО

ДЕЖЪ НА ЕЛЕНА. СМЪРТЫА НА НАЙ
МАЛКАТА АЛЕКОВА СЕСТРА - ЛЮБА И 

НА МАЙКА МУ. 

Завършила учението си съ сребъренъ 

медалъ, тя се завърна въ обичната си Бъл

гария, съ голъмъ з;~логъ за пълно щастие. 

Въ България, както и въ Русия, тя бър

зо обърна внимание върху себе си и скоро 

бъше заставена да избере младия си съграж

данинъ Д-ръ В. за rоденикъ. Млади и ща

стливи, двамата, тъ биха могли да бждатъ 

образецъ на най·строгия вкусъ на нъкой 

ваятель или живог.исецъ _; биха могли да бж

датъ предметъ на възхитени погледи, а, мо

же-би, и на скрита зависть. Защото, наисти

на, тt бъха една двойка за завиждане. И 

какво би могло да попръчи на тъхното ща

стие ? Не еж ли тt вече съединени чрезъ 

взаимното влъчение на тъхнитt сърдца, от

дадени единъ другиму за всtкога? Какво би 

могло да ги раздъли, когато за нищо на 

свъта не биха искали да се раздtлятъ. И тt 

дишаха само съ надеждата за своето свътло 

бждеще и мълв-!;ха съ любовь имената си, 

когато бъха раздtлени единъ отъ другъ. 

По това време се обявява сръбско-бъл

гарската война и младиятъ докторъ е билъ 

повиканъ да изпълни своя дългъ. Елена се 

утешаваше съ мисълыа, че презъ време на 

отсжтствието му ще има възможность да се 

погрижи по-добре за попълване бждещето 

си домакинство. Тя довършваше, унесена въ 

мечти, своят-в инициали върху вече пригот

веното и бельо, радваше се на сребърнитъ 

сждове съ бащиния и монограмъ, опредъленъ 

отъ него за нейната маса, съ една речь, ста . 

раеше се всичко да бжде изящно, за да из

ненада своя rоденикъ. 

Въ столицата на България 11О това време 

кипъше животъ: изпращаха войски и посръ

щаха ранени. Всички вземаха участие въ 

войната: мжжетt даваха живота си, а жени

тъ се притекоха въ болницитъ, за да моrатъ 

да възвърнатъ съ грижитъ си живота на тt

зи, които бtха честити да се отърватъ отъ 

ноктитъ на смъртыа. 

Младиятъ докторъ бъше тукъ заобико-
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ленъ отъ много милосердни сестри изъ от

браното столично общество. Една отъ тtхъ, 

за честь на българкитъ, чужденка съ лека 

съвъсть и романтично минало, обаяна отъ 

хубостыа на новопоявилия се лъкарь, по

стави въ действие, заедно съ ми;юсердната 

си деятелность, примкитъ на изхабеното си 

сърдце. Сръдства не и липсваха : тя съпер
ничеше по красота, разкошество на формитъ 

и интелигентность на скромната прелесть на 

чистата Елена. 

Времето течеше, а заедно съ него и на

деждитt растtха. Примирието изпълни съ 

радость българскитъ сърдца и щастливата 

годеница си отдъхна, възхитена, че скоро ще 

види най-после обичния си годеникъ. Но ... 
той не бързаше. Чернитt ог!fени очи на 

смtлата болнична сестра държаха въ своята 

власть нещастния годеникъ и правъха да 

се отдалечаватъ все повече отъ него синитъ 

очи на Е11ена. Писмата му ставаха по-ръдки 

и по кратки. Елена, която знаеruе отъ по-ра

но неговата нетърпелива привързаность и 

нtжность, не можеше да не забележи тази 

загадъчна промъна. Сърдцето и изтръпна 

предъ горчивото предчувствие. Най-после тя 

получи писмо, последното му писмо, въ кое

то той се отказваше отъ предстоящата же

нитба, понеже здравето му било разстроено 

- страдалъ отъ неи'злъчима болесть и не 
искалъ да направи Елена нещастна за презъ 

цtлия животъ ... 

Най-rолъмъ ударъ за едно младо момиче 

е, когато се разбиятъ първитъ му мечти, ко

гато се помрачи първата му най-голъма, най

свътпа, тъй дълго галена въ сърдцето въл

шебна радость. А когато този ударъ идва не

надейно, когато поводътъ за това е отъ стра

на на момъка - тогава това е позоръ за 

момичето, а за честолюбивата аристократка 

Елена бъ равносилно съ смърть. И, наисти

на, Елена вече не мислъше за нищо друго, 

освенъ само едно: да умре! Когато, облtна 

въ сълзи, роднини и приятелки . се мжчеха 

да я утешаватъ, тя безутешно повтаряше: 

.На легло бихъ го гледала боленъ цt.лъ жи

вотъ, само да не бихъ преживъла това• ..• 
Тя оплакваше разбития си идеалъ и нищо не 



можеше да запълни вече тази пропасть въ 

душата й. Поругана свътлата й въра въ бж

дещето и свъта, Елена вече пренебрегваше 

всичко. Кандидатитъ единъ следъ другъ се 

явяваха да свържатъ живота си съ нея, но 

тя си остана непримирима. Освенъ това, за

почнаха едно следъ друго нещастията въ 

родната й кжща, Малката Люба най-напредъ 

стана жертва на смъртыа, която следъ това 

каточели заседна въ това семейство . . . Не 
следъ много я последва и майка и . 

•• 
3. АЛЕКОВИЯТЪ БАЩА НАПУЩА СВИ

ЩОВЪ И СЕ ПРЕСЕЛВА ВЪ СОФИЯ. 

СМЪРТЫА НА БАЩА МУ И НА ЕЛЕНА. 

Следъ нещастния годежъ на Елена и 

смъртыа на сестра й и майка и, бащата ре

шава да напустнатъ родния си rp. Свишовъ, 
като дветъ му дъщери отидатъ при Алеко въ 

София. Подиръ нъколко месеца, обаче, при

стига и той, съ намърение окончателно да 

се установи при децата си. И така, богатата 

кжща· биде разтурена, както бъ прокудено и 

щастието отъ нея. Нъкои скжпи килими и 

луксозни предмети, поизвехтъли свидетели на 

минало величие, бъха пренесени въ София . 

Нъкогашниятъ боляринъ въ Ромъния не ис

каше да даде видъ на беденъ и веднага, още 

при решението си да се премъсти, бъше по

ржчалъ да му намърятъ кжща, която да ку

пи. Въ хубавата и просторна кжща, купена 

отъ Алеко, която се намираше тогава на 

единъ отъ жглитъ на булевардъ Дондуковъ, 

се приключи оная страшна семейна драма -
унищожението на Алековото семейство, за

едно съ привършването и на сръдствата за' 

живъене. Широкиятъ салонъ, предназначенъ 

за сватби и годежи, стана и тукъ гробище 

на още две сжщества: бащата, съсипанъ, из

тощенъ, наскоро ги остави, за да ro послед
ва на другата година и отчаяната Елена. 

Тежкитъ загуби подействуваха убийствено 

върху кръхкия организъмъ на тази хубавица. 

Тъ усилиха въ нея желанието да забрави за

винаги призрацитъ на постигналитъ я неща

стия. Тя явно търсъше смъртыа : излагаше 

се на простуда, умишлено излизаше въ най

мразовити дни едва облъчена. И заболъ най

после ! Силна пневмония се загнъзди въ 

гърдитъ и и се обърна въ скоротечна тубер

кулоза. По съветитъ на лъкаритъ, пратиха я 

на лътовище въ Драгалевския манастиръ. 

Колко страдалци еж станали още по-зле 

отъ неговата въчна влага, въченъ дъждъ и 

и тъй рано залъзващо слънце! Тамъ сериоз

но болнитъ не можеха да намtрятъ никаква 

помощь и бъха длъжни да се.аятъ повече въ 

стаитъ си. Но за слаби и здрави хора въз

действието му, може-би, е ползотворно. Тамъ, 

въ това зелено планинско rнъздо, при пt

снитt на славеитъ, при постоянния ромонъ 

на горската ръка, отнесоха и Елена, за да 

черпи сили и животъ. Но вмъсто благосло

вия, устата й проклинаха това мъсто, гдето 

я бtха отдълили, за да се съкратятъ по-ско

ро днитъ и. Здравето и се влошаваше, хуба

вата й снага се топъше, и когато се върна 

въ града, отъ нея бъше останало само една 

сtнка. О, небеса! Въ този видъ ли е било 

сжцено да я видя за пръвъ пжть, следъ тол

кова год11шна раздъла ? Нейниятъ вуйчо -
моятъ rоденикъ, знаейки вече моята обичь 
къмъ нея, не е искадъ да ме огорчава и ни

що не ми е споменавалъ за бо.~естыа и. 

Първото ми жедание, следъ пристигането ни 

въ София, като младоженци, бъше да я видя. 

Мжжътъ ми отлагаше посещението подъ 

разни предлози. Но Алеко, научилъ за на

шето пристигане, бъше пратилъ покана за 

обtдъ. 

Когато той ме видt у тъхъ, вече добре 

израстнала, цъвтеща отъ здраве и щ:~стие, 

остана поразенъ : .Какъ, това ли е мъничко
то детенце съ рtзанитъ косички и чернитt 

очички, което тичаше съ Веселина въ пан

сиона въ Одеса? •.• • И той съ възторrъ ми 
разправяше какъ вуйчо му предполагалъ, че 

съмъ 23-24 годишна, когато се сгодилъ и 

какъ Алеко му казвалъ: • Какво разправяшъ, 
бе брате, това дете нъма повече отъ 18-19 
години." Сега моятъ солиденъ ръстъ го бъше 

учудилъ. Сестра му Веселина, моята съуче

ничка отъ пансиона, бъше останала дребнич

ко, слабичко момиченце, на което не може

ше да · се даде повече отъ 14 години. Азъ 
слушахъ весела неговитъ възторжени слова 

и не подозирахъ каква картина ще се пред

стави скоро предъ очитt ми, задъ една само · 

затворена врата. Елена поискала да ме види 

и чрезъ слугинята пратила да ме повика. 

Младиятъ ми съпруrъ, отъ страхъ за мене, 

тихо ме предупреди: • Не я цълувай само, 

моля . те•. Но азъ, засмъна, учудено го по

гледнахъ и му дадохъ да разбере, че е не

възможно да изпълня искането му. Следъ 
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толкова години да видя милата Елена и да 

не я приrърна ••. Това ми се виждаше пре

стжпление. 

Когато влtзохъ зъ съседната стая, видъхъ 

насреща си легло, върху което лежеше живъ 

трупъ. Смутена пристжпихъ къмъ нея и я 

цtлунахъ по изпитата буза. Отъ хубавото 

нъкоrа лице стърчеше само единъ правиленъ 

носъ, а подъ обтеrнатитъ и мрътвешко бле

ди устни лъснаха бълитъ и хубави зжби. Ду

митъ ми замръха на устата, азъ едва се въз

държахъ и тежко дишахъ. Нейнитъ сълзи 

изпревариха моитъ: .,Ти знаешъ, Катя, майка 

ми умръ •.• баща ми еж.що", простена тя и 
едри горещи сълзи се търколиха по безжиз

неното и лице. Чудно бъше какъ имаше тя 

още сила да плаче, отъ кжде се взимаха тъ

зи сълзи ... Тя поиска да се поизвие, да от
върне лицето си, за да не я . rледамъ, но бо

лезнено изохка: ,Ахъ, тази коса. . • каточе
ли отъ сърдцето ми се дърпа, не мога да я 

търпя . .. мжчатъ ме съ нея, за да бжда ху
бава, когато умра. Катя, бжди ми ти сестра ... 
Отърви ме отъ нея . • . отръжи я поне ти, 

никой не ме слуша ..• • И тя ночна нервно 
да се оплаква отъ Алеко и прислужницитъ. 

Азъ станахъ да и помогна да намъсти почти 

детинското си свито тъло, но тя повтаряше 

все еж.щото: ,Дай ножицитъ •. 81, недоуме

ни1:.то си влъзохъ въ салона да поговоря съ 

Алеко, но прислужницата и ми кимна съ гла

ва да не изпълнявамъ же11анието на умира

щата. Бедниятъ Алеко повдигна рамене въ 

недоумение и каза : • Колко се мжча да и 

угодя, но тя винаги е недоволна отъ мене. 

Нищо не мога да кажа, но прави, каквото 

мислишъ, че е добре". Последната воля на 

Елена бъше за мене света. Но ножици ни

кой не даваше, нарочно rи ·криеха. Чувству

вахъ, че моето бавене я раздразняваше, за

това настояхъ да се намърятъ и пристжпихъ 

къмъ печалното легло. Дългата и руса коса 

бtше спластена подъ нея и нъмаше възмож

ность да се разчеше вече. Тази операция бъ 

тъй жална, щото азъ се забъркахъ съвсемъ 

и попитахъ Елена развълнувано: .Какъ да 

я отрежа ? . . . - • Не знаешъ ли какъ се 

реже? Чакъ до rope .•. нервно отвърна тя•. 
Вижда се, че и тя бързаше да се свърши 

по-скоро тази мжчителна работа съ най·ХУ· 

·бавото и доскоро украшение на главата. Тя 

се чувствуваше въ положението на осжде

ния на смърть, който не жали вече нищо и 
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иска само едно: по-скоро, по-скоро да се 

свърши всичко. Сърдцето ми се кжсаше, азъ 

събрахъ въ ржцетъ си тази забъркана коса 

и виждахъ, че не тръбва м се колебая по

вече ... 
Оставихъ отръзаната коса тамъ и искахъ 

да изхвръкна по-скоро при друrитъ въ салона, 

но въ този моментъ се разнесе страшенъ 

викъ. Упжтихъ се по посока, отъ кждето дой

де викътъ, и намtрихъ задъ тежката завеса 

на прозореца Веселина, \оято отчаяно ри

даеше. Елена разбра скритата мжка на се

стра си и сърдцераздирателно извика: .Беса, 

мила Веселина, какъ ще те оставя 1' Тъзи 

думи усилиха още повече неудържимия плачъ 

задъ завесата и стори ми се, че тъ идъха 

отъ кръста на страданието на Голгота, гдето 

прикованиятъ страдалецъ въздикна: • Боже, 
Боже, защото си ме оставилъ !" Разплакана 
и си1шо натжжена, излъзохъ отъ тая стая на 

страшна печаль ... 

* * * 

Въ долния етажъ объдътъ бъше rотовъ 

и тръбваше да отиваме. Моятъ мжжъ ме хва

на настрана и ми напомняше да умия рж

цетъ си по-бърже, но ми бtше неловко · предъ 

Алеко и сестра му да показвамъ страха си, 

когато тt еж изложени на постоянния допиръ 

съ болната и не искахъ да обръщамъ внима

нието имъ. ,Но тогава да отидемъ въ кух

нята, тамъ нtма да те забележатъ• ... настоя
ваше мжжътъ ми. Като видtхъ, че тръбва 

да се бърза за объдъ, последвахъ ro. Дома

кинството имъ се водtше отъ две чужди жени, 

и дветt рускини, червени отъ пиене и без

контролни въ действията си. 

Веселина не се отдtляше отъ болната. 

Алеко даваше само пари и не търсtше смът

ка. Всtки можеше да си представи какъвъ 

редъ е имало тамъ. Но кой жали малкото 

предъ rолtмата загуба ? Безкористниятъ Алеко 
най-малко мислtше за това, а неопитната Ве

селина бъше съвсемъ загубила глава отъ 

скръбь. Чудихъ се какъ еж се сътили още 

да ни канятъ на объдъ въ този домъ на бо

лести и скърби! Готвачката бtше добре сгот

вила, но азъ чувствувахъ rризение на съвt

стыа : тукъ долу при насъ - изобилие и здра

ве, а rope ... 

Беднитъ две сирачета ! Тъ толкова бъха 

предадени на болната си сестра, щото не по-



мисляха за себе си и не вземаха особени 

предпазителни мърки. 
Това бъше първото ми и последно виж

дане на онова нtкога чудесно божие творе

ние, на оня ангелъ по красота и душа, който 

не можа да понесе тежкото бреме на живота 

и следъ месецъ отиде да запълни още единъ 

гробъ въ старитъ Софийски гробища, за да 

се заб~::ави завинаги тукъ на земята, Не е 

ли жална ирония животътъ? Не е ли без

ценна утеха за ~ивитi; върата въ небесното 

блаженство, когато не го намtримъ на зе

мята: .,Блажени върващитt• •.• Елена ще е 

най-лж.чезарниятъ ангелъ предъ Бога, който 

ще моли за прощение на гръховетt на оня, 

който я свали въ гроба. Доколко е била 

честолюбива тази многос-~:радална душа, говори 

фактътъ, че тя презъ време на болестыа си 

не е искала никого да приеме, за да не я 

съжаляватъ, за да не виждатъ страшното опу

стошение, което болестыа бt наложила на 

тъй блtстящото й по-рано изваяно лице, Че

столюбие, което я рж.ководи цtлия и жи

вотъ. Качеството, което води къмъ слава, но .•. 
и къмъ гроба. . . 

4. ДВЕТ1:, СИРАЧЕТА - ВЕСЕЛИНА 

И АЛЕКО 

Веселина, това нtжно създание, безъ малко 

не изгуби ума си отъ толкова силни душевни 

сътресения, отъ загубата на толкова мили 

сж.щества. Когато Елена угасна и цtла въ 

бtло лежеше на смъртно легло въ салона, 

изпълненъ съ хора, тя безмълвна, като ка

менна статуя, седtше сврtна въ единъ ж.rълъ 

задъ вратата. Студениятъ видъ на смъртыа 

я бt сразилъ на мtсто. Величината на не

щастието и тъмнината на бж.дещето бtха 
парализирали мислителната и способность до 

явно затж.пяване. Нищо не е могло да я из

вади отъ безчувствената и окаменtлость, коя

то плашеше околнитt. Моето появяване съ

вършено неочаквано възвърна деятелность

та на мозъка и. Трtбвало е силно впечатле

ние, за да се размърда заспалата и чувстви

телность. Боязлива, не видtла до тогава поч

ти покойникъ, азъ, при дълбоката си покър

тителность о'rъ случката, изпитахъ едно нерв

но треперене на цtлото си сжщество и нt· 

махъ смtлостыа да вдигна очитt си, за да 

видя бледото смрътно лице на Елена. Нtмахъ 

смtлостыа да влtза даже въ печалната стая 

и унила до нtмайкж.де, съ наведена, съкру

шена глава, незабелязано се сгушихъ нъ пред

ната стая - кабинета. Алеко ме забеляза при 

едно минаване и умолително проговори: ,, Иди 
при Веселина•. Още не бtхъ я виждала и не 

ми даваше сърдце да я видя, защото знаехr, 

че само ще увелича и подновя нейнитt съл

зи. Но сега автоматически се запж.тихъ да 

я намtря. Отведнажъ стаята се изпълни отъ 

единъ викъ: .Катя!" И единъ страшенъ исте

риченъ смtхъ разтърси цtлото тtло на Весе

лина, която увисна на рж.цетt ми. Поразител

ностыа на този контрастъ, съ гробната ти

шина наоколо, смрази всички присж.тствуващи, 

а азъ се почувствувахъ като светотатъ, който 

смути вtчния !JОКой на това светилище. Спу

стнаха се нtкои да ме отстранятъ отъ нея, за 

да спратъ този зловещъ истериченъ смtхъ, и 

азъ се скрихъ пакъ; но при това забъркване 
случайно очитt ми паднаха върху лицето на 

прострtната покойница и се учудихъ на онова, 

което видtхъ: тя бtше двойно по-хубава, 

хубостыа и каточе се бtше възвърнала 110дъ 

нейната булченска премtна. Неволно минаха 

презъ ума ми думитt и, които тя съ ирония 

произнесе, кагато не ми позволяваха • да от

рtжа косата и: .,За да бжда хубава, когато 

умра•. Да ! ти си хубава и сега, бедна Елен о, 
но н·е привличашъ, а отблъсквашъ съ твоята 
восъчно ледна нtжность ! • · .. Следъ малко 

я изнесоха завинаги отъ кж.щи. Това пов

торно стресна осиротtлото момиче - ,,Сама, 

сама е вече тя•. Тази мисъль прорtза нейния 

замъгленъ мозъкъ и тя като тигрица се 

хвърли навънъ и улови съ дветt си рж.це 

rлав:па на милата си сестра - майка. Тъй я 

стискаше тя презъ цtлия пжть и ту и говорt

ше, ту се смtеше. Никой не можеше да я от

дtли отъ милата, но и никой не смtташе да 

настоява, като знаеха колко малко време 

остава още . . . Тази дълбоко потресна кар
тина караше всички присжтствуващи да про· 

ливатъ сълзи. Не искамъ да описвамъ всич

китъ подробности на печалната церемония, 

която е · обикновено тъй убийствена за близ
китt на починалия. Носенето въ църква, сърд· 

цераздирателнитt викове при изнасянето, сбо

гуването на околнитt съ довчерашния милъ 

човtкъ, съоболезнованията - всичко това 

кж.са сърдцето до примиране, вмtсто да влtе 

утеха. И ~зъ винаги съмъ си мислила при 

подобни тежки сцени, защо е нуждна тази 

страшна церемония, тази адска мж.ка? Не е 
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ли по-добре, както вече правятъ това, напри

мtръ, въ Англия - да взематъ изгасналото 

тtло отъ кжщи хора чужди, специални мърт

вокопачи, които да ro предадатъ на черната 
земя. По тоя начинъ ще избавятъ домашнитt 

да се излаrатъ на мжки и терзания и ще за

пазятъ сегашния нервенъ свътъ отъ из

лишни сътресения. Но. • • какво ще кажатъ 
хората ! • . . За хатъра на хората половината 
свtтъ страда. Какъвъ ужасъ е, напримtръ, 

когато чувашъ удара на хвърляната пръсть, 

която затрупва мило,о сжщество •.. За да 

запазятъ и Веселина отъ тtзи последни стра

дания, които каратъ живия да иска да легне 

наредъ съ изгубения ск.жпъ покойникъ, Але

ко и единъ неrовъ друrарь се пом.жчиха да 

я задържатъ надалеко отъ -зиналия rробъ, 

като я държаха здраво подъ р.жка. По молба 

на Алеко и боейки се отъ предстоящото, азъ 

останахъ с.жщо при тъхъ. За да я отстранятъ 

отъ тая страшна сцена, бtха ни казали, че 

довършватъ друго погребение и ние трi!бва 
да почакаме. Но като се огледа наоколо и 

в1щъ усамотението ни, тя почна да се дърпа, 

за да стигне мi!стото, отъ гдето се чуваше 

тихото пtене на свешеницитъ. Като затворенъ 

лъвъ тя се ми.чеше да се изтръгне отъ яки

тъ р.жце на своитt м.жчители. Въ единъ удо

бенъ моментъ на тази трагична борба тя 

грабна отъ ржцетъ ми чадъра и като го за

въртt надъ rлавитt ни, заплашително се из

скубна и полетi! като стрела къмъ тази, коя

то се rотвtха вече да скриятъ завинаги. 

Тамъ борбата съ нея е била по-ужасна, тя 

съ нечовtшка сила е блъскала всички, за да 

може да полети въ земята. Азъ нtмахъ смt

лостыа да се приближа и горчиво ридаехъ 

съ високъ rласъ, скрита задъ едно дърво и 

отдалечена. Не искахъ сжщо да се върна при 

Веселина, юпо да отида въ печалната к.жща. 

Тогава мжжътъ ми побърза да ме качи въ 

една кола, която ни отведе у дома. 

Цtла недi!.1я не можахъ да се реша да 

приети.пя прага на нещастния домъ. Пустнали 

се бi!ха слухове, че Веселина се побъркала. 

Това увеличи страха ми. Алеко, който бtше 

останалъ единственъ отъ семейството, трtб

ваше да се грижи за всичко. Следъ като си 

е блъскалъ главата какъ да спаси бедното 
момиче отъ ужасната самотия и скръбь, той 

дойде единъ день у насъ. При друrитi! му 

грижи бtше и безпаричието, понеже бtше 

напустналъ службата, защото не искаше да 
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направи компромисъ съ съвi!стыа си като 

сждия. Първиятъ ми въпросъ бt за Веселина. 

- Ахъ, защо нtмамъ пари, да я взема и 

отведа на край свъта •.• Само едно пжте

шествие дълго, кр.жгосвi!тско, би могло да я 

накара да позабрави всичко. А сега . • . слу

шай, Катя, внезапно се въодушеви той, азъ 

заrубихъ умната си сестра, но ти ще я замt

стишъ. Ти можешъ да спасишъ беднитt си

роти, стига да поискашъ, ти съ една своя 

дума ще накарашъ вуйчо да склони на всич

ко, но стига да искашъ ... Катя, елате да жи
вtете у дома, ще ви дамъ цtлата rолi!ма 

к.жща съ малъкъ наемъ, а ние ще се прибе

ремъ съ Веселина въ кулата*). Но само дс1 

не сме сами, ... главното Веселина да може 
да б.жде съ тебе, А сега тя си е премtстила 

леглото на ех.щото мtсто, дето лежа Елена, 

спустнала е пердетата на цtлата кжща-жи

ва погребана. Ти ще я ободришъ, ще я въз

върнешъ къмъ животъ. 

Азъ мълчахъ смутена, цtлаrа ми снага 

треперtше отъ смtсено чувство, което ме 

вълнуваше. Едва сдържахъ накипtлия 

плачъ, когато изказваше молбата си, при ми

сълыа на всичката велика тtхна скръбь, но 

с.жщевременно едно друго чувство - ,чув

ството на самосъхранение и дълбоката ми 

чувствителность къмъ сломенитt за почина

лата ме въздържаше да му дамъ изведнажъ 

отrоворъ. Обещахъ само да поговоря по то

ва съ м.жжа си .• Чудно ми е, чудно, мислtхъ 

си азъ следъ заминаването на Алеко, какъ да 

не съзнава величината на оная жертва, която 

иска отъ менъ." Първо кжщата, пок.жщнината 

могатъ да вдъхнатъ страхъ отъ зараза, а вто

ро, най-главното, нtмаше да мога да влi!за 

тъй скоро тамъ, дето витаеше още Елениниятъ 

духъ и дето всичко щtше да изтръгва у мене 

печални спомени, въздишки и неволенъ ужасъ 

отъ смъртыа. 

Мжжъ ми се смая с.жщо отъ това пред

ложение. Жалко ми бtше, но азъ с.жобщихъ 

следъ нtколко дена на Алеко главната при
чина, която ни възспира да приемемъ най-вели

кодушно предложеното ни жилище. Разбира 

ра се, че не казахъ ни дума за опасностыа 

отъ ужасната болесть, за да не му всi!я страхъ. 

Извинихъ се с.жщо и съ контракта, който ни 

*) Въ сжщия дворъ имаше още една кж• 

ща, на три етажа, съ по една стая, прилична 

на кула. 



свързваше за една година с1, току-що наетата 

кжща. 

- "Не е то, не е, ами отъ български 
еrоизъмъ : да не бжде добре и на другитt., 

а само на щастJшвитt. младоженци•, - каза 

тvй съ подигравателна усмивка. 

Стана ми неловко и пакъ въ ума ми се 

появи въпросътъ: дали, наистина, той не 

схващаше положението, или нещастието ro 
заслt.пяваше до такава степень? Сега си об

яснявамъ тази му постжпка съ безгрижието 

къмъ живота, съ веселото гледане на нt.ща

та, нt.що, което го е карало да вижда само 

хубавата страна на медала. Той е искалъ да 

види кжщата си пакъ оживена, въ която щt.

ше да намt.ри винаги подслонъ около свои 

хора, а на всичко друго е rледалъ съ ле

костыа на жизнерадостното си сърдце. 

- • И тъй, не -искате да приберете кржг
литъ сироти•, заключи той и си взе сбоrомъ. 

Можете да си представите какво тежко 

чувство изпълняше душата ми при тази не

гова горчива ирония. Следъ пропадането на 

този планъ, тoJI решава да даде сестра си 

въ французкия пансионъ, но понеже трt.б

ваха срt.дства за това, намислилъ да се отър

ве отъ кжщата, която продалъ на този, отъ 

когото е била купена. Прибралъ се въ от

дt.лната сграда - кулат.д и си устройва ха

зайство. Дветt. прислужници - рускини отъ 

голt.мата кжща бt.ха замt.нени съ две тур

кини въ фереджи, две нещастни жени - бt.

жанки, майка и дъщеря, които бt.ше при

бралъ въ приземнитt. стаи, за да изпълняватъ 

кжщнитъ длъжности. Тамъ той е минавалъ 

съ другари сиротскитt. си дни, като rи е 

rощавалъ съ турски ястия. ОстанаJ1ъ почти 

беденъ, той пакъ е преrлеждалъ още по

беднитt.. 

5. АЛЕКО ВЪ ДОМАШЕНЪ ПРИЯТЕЛСКИ 
КРЖГЬ И МУЗИКАТА 

Но скоро едно обстоятелство спомогна 

да се позапълни неrовиятъ животъ отъ оная 

страна, откъмъ която той най-много стра

даше - липсата отъ свои. Пристигна за по

стоянно мt.стожителство въ София една отъ 

сестритt. на майка му, съ дветt. си деца. Тамъ, 

при обичната си леля Анастаса, почна да 

ходи той почти ежедневно, като намираше 

най-rолt.мо развлt.чение въ веселия интименъ 

кржrъ на малкитt. си братовчеди: Мила и 

Романъ. Малко по-малко той прехвърляше 

тамъ при т:!;хъ отъ своята покжщнина, кж

дето му стана по-добре отъ собствената кула, 

докато единъ день окончателно се прости 

съ нея. 

Той живt.еше, безъ да споменава неща

стието си, безъ да съжалява или натяква. 

Приемаше живота съ отворени обятия и му 

се радваше винаги, когато можеше да на

мъри приятна компания. Освенъ приятел

ския кржrъ извънъ кжщи, той обичаше най

много роднинския интименъ домашенъ жи

вотъ при своитt. близки, на които служеше 

като съединително звено. Безгрижниятъ духъ 

на rолt.мия му вуйчо Ангелъ и мжжътъ на 

леля му Анастаса спомогнаха за устройване 

на веселби, на които Алеко бi; roJ1t.мъ лю

битель. Той търсt.ше като че ли да се въз

награди за мноrобройнитt. загуби, които ro 
бt.ха калили съ своята жестокость и ro бt.ха 
направили, тъй да се каже, философъ ••• 
Мразt.ше мрачното, черното, а обичаше само 

свътлото, хубавото, радостното. Музиката бt. 

най-главната часть на веселитt. събрания, 

които нt.какъ-си естествено ставаха въ на

шата кжща. На това помагаше пианото. Трi;б

ва да спомена, че първата моя и на мжжа 

ми мечта, като поуредихме нашето младо до

макинство, бtше да се снабдимъ съ пиано, 

къмъ което чувствувахме . и двамата rолt.мо 

влt.чение. А моитъ пt.сни особено страдаха, 

като очакваха да се разнасятъ по-пълно и 

по-хармонично, заедно съ потрtбния съпро

водъ. Усамотението, въ което оставахъ почти 

презъ цtлия день въ отсжтствието на мжжа 

ми, заставаше внимателния ми съпруrъ да 

побърза по-скоро да ми достави тази радость. 

Тъкмо по това време Алеко пренасяше своя

та покжщнина, следъ като бt.ше настанилъ 

Веселина въ пансионъ. Той се нуждаеше 

твърде много отъ сръдства. Пияното на се

стритъ му, доставено не много отдавна, бt. 

осиротt.ло, сжщо като Алеко. 

- Братко, не можешъ ли, вмtсто да ку

пувашъ пияно, да се възползувашъ отъ на

шето? - запита той мжжа ми. 

- Добре, но само ако ми го дадешъ 

подъ наемъ, както щt.хъ да направя вре

менно, докато изпиша ново, отrоворилъ вуй

чо му, като не му е далъ да разбере причи

ната на измислената комбинация. Този слу

чай бtще удобна причина да се помогне мал-
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ко неусt.тно на безгрижния безкористникъ 

съ една ежемесечна сума. 

Пренасянето на любимия инструментъ у 

насъ отъ заглъхналата кжща съживи, заедно 

съ нашето тихо гнt.здо, и Алековото сърдце. 

Той донасяше сеrизъ-тогизъ по нt.кое отъ 

любимитt. парчета на Елена, която, както въ 

всичко, тъй и въ музиката, е била усърдна 

изпълнителка, -и ми казваше: .Я се опитай, 

Катя•. И когато нt.коя часть не излизаше, 

той съ ржце, съ крака и съ свирене на уста 

ме упжтваше, докато излt.зе тъй, както го е 

чувалъ подъ пръстит1; на загубената си сестра. 

Азъ се радвахъ, че можехъ да му доста

вямъ отъ страна забава, която го увличаше, 

но сжщевременно чувствувахъ образа на 

Елена при всt.ка една забележка на учител

ката и по ноти и, вмt.сто чувство на наслада, 

усt.щахъ едно неволно стt.снение, горчива 

скръбь, която ми rоворt.ше за нищожеството 

на този свt.тъ .•• 
- Бедната, бедната Елена, казахъ · зами

слено! Тя лежи въ земята, а ние свиримъ, 

не е ли грt.шно това? .•. 
- Музиката никога не е грt.хъ, възразя

ваше Алеко, азъ карахъ Веселина да свири 

следъ смъртьта, защото музиката униса сърд

цето, тя IIJJaчe заедно съ него, тя го утеша-
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ва и развеселява. И за да разгони печални

тt. мисли, веднага съ енергиченъ тонъ до

даваше: - Ами я дай ;отъ ония романси, 

които ти ги е пратила началницата на пан

сиона, азъ ще карамъ втория rласъ ..• 
По так:ьвъ начинъ, вмt.сто азъ да го уте

шавамъ, той правt.ше обратното, като отвли

чаше вниманието ми 01ъ невеселитt. спомени. 

Обичахъ пt.енето твърде много и на пиа

ното rледахъ повече на спомагателно срt.д

ство, защото пt.сеньта действува по-силно 

на сърдцето, отколкото езикътъ на чисто ин

струменталната музика. Може би, защото 

тукъ не се изисква строгото разбиране на 

музиката или nъкъ защото усt.щаме живия 

гласъ да предава понятно всичкитt. чувства. 

Затова пt.енето ще си остане завинаги най

любиятъ, най-хубавиятъ божи даръ, съ който 

се краси младостьта. 

Тъй и Алеко, при всичкитt. си минали не· 

щастия, пакъ имаше сила да пt.е, та и азъ, 

младата 18·rодишна щастлива домакиня, ми

навахъ 01ъ пt.сень на пt.сень, като отъ цвt.тъ 

на цвt.тъ. Младостъта има крила, тя иска да 

хвърчи, да стигне небесата, а това се пости

га чрезъ полето на звучната пt.сень, която 

блика чрезъ порива на младия животъ. 

(Следва) 



СВОБОДНА ТРИБУНА 

ЗА ОБЕДИНЕНИЕТО 

Младежьта у насъ има свой общественъ 
животъ. Тази младежка общественость, обаче, 
винаги досега се е развивала настрана отъ 

гражданската общественость въ страната ни. 
Може би поради факта, че на младежкото 

творчество у насъ винаги се е гледало съ 

недовърие, а може би и fПОради други при
чини, гениална творческа проява у младежь

та ни не е била константирана отъ освобож
дението - до днесъ. 

Единствената младежка организация у насъ, 
която презъ 1911 година се роди като резул
татъ на безгранична любовь и неутолима жаж
да на нашата младежь къмъ роднитi; планини, 
това е Юношескиятъ туристически съюзъ, кой
то преди две години само отпразднува блъ
скаво своя двадесеть и петь rодишенъ сре

бъренъ юбилей. Пжтьтъ, по който днесъ върви 
Ю. Т. С., е сжщиятъ пжть, следванъ и въ 
миналото отъ десетки хиляди млади, ентусиа· 

зирани сърдца, обгорени отъ пламъка на най
възвишенъ идеализъмъ . 

Въпрtки това, членоветъ, които се вербу
ватъ въ редоветъ на Съюза днесъ, не еж тtзи 
отъ вчера. Новото време, което се характе
ризира съ своята нервна динамика, създаде 

uъло едно ново поколъние, чийто историче
ски образъ е релефно издълбанъ върху фона 
на нашия политико - общественъ животъ. 
Въ него преобладава духътъ на активизма, 
неговото самочувство е доста повишено, а 

върата въ собственитъ му сили е най-rолi;
миятъ стимулъ на непрестанния му стремежъ 

къмъ творчество. Ето защо, действителность
та, въ която живi;е и се развива днесъ Ю.Т.С., 
е отпечатила този новъ духъ и у неговитi; 
ч11енове. Оrтамъ възникватъ и редица нераз
решени въпроси, които не преставатъ да 

бждатъ постояненъ обектъ на внимание От
тамъ се ражда понtкога и онова униние, оная 
отпадналость у най-разпаленитi;, които оби
чатъ безпредълно съюза такъвъ, какъвто с;: 
е, но все пакъ оставатъ рожби на своето 
време и на условията, при които творятъ. 

Следователно, налага се днесъ известенъ 
корективъ, не въ идеологията на Ю. Т. С., 
която си остава незамънима, а въ начина на 
действие, на организация и на сръдствата, 
които ще иматъ за основа едно правилно раз-

биране на условията, при което ще може да 
се постигне по-разноликъ, по-активенъ духо

венъ животъ и по-всестранна проява на твор

чество. Наложителни еж преди всичко бързи 
реформи отъ финансовъ характеръ, защото, 
нека не бжде тайна за никого, не е изклю
чена за съюза угрозата отъ фалитъ, който би 

настжпилъ при днешната слаба материална 
мощь на неrовитъ членове, болшинството уче· 
ниuи. Но да не се плашимъ ! Той и въ мина
лото е билъ често пжти изправенъ предъ та
зи бездна, но никога досега не е падалъ въ 
нея, благодарение на духа и волята на своитi; 
ржководители, които стиrатъ до себежертва. 

Реформитъ,за които става дума, знамъ, че еж 
трудно изпълними. Знамъ, че сжществуватъ 
много пръчки, нъкои сериозни - други отъ 
романтиченъ характеръ. Но предстоящото фор
миране на специална Дирекция на туризма, 
надi;вамъ се, ще допринесе твърде много за 
по-лекото изглаждане на нъкои по-rолъми 
трудности. Що се касае, отъ една страна, за 
запазването на едно четвъртвъковно твор
чество и, отъ друга, за регламентирането на 

туристическото движение у насъ, което да 

придобие характера на едно мощно общест
вено движение. както това е на западъ, то, 

естествено е, че еж необходими и известни 
ком11ромиси. Ноне идеологически компромиси, 
които могатъ да бждатъ само вредни, а ком· 
промиси въ кржга на разума и на възможно

ститъ, които ни се откриватъ. 
Такъвъ единъ компромисъ е и отдавна за

мисленото о б е д II н е н и е на двата съюза на 
разни начала. Отъ едно такова обединение 
ще има полза както Ю. Т. С., така и Б. Т. С. 
Колкото за сжщината на Ю. Т. С., като чисто 
младежка орrанизаuия, тя съ нищо не ще бжде 
накърнена, защото все пакъ младежьта е и 

си остава нервътъ на живота, който като свежа 
струя дава устремъ и вдъхновение. 

Ю. Т. С., обединенъ съ Б. Т. С, ще пред
представляватъ заедно българския туризъмъ 
и неrовитi; творчески прояви въ културния, 

стопански и наuионаленъ животъ на българ
ската общественость. 

Дим. Буревъ 
бившъ редакторъ на 

.Младъ Туристъ. 
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КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТОПАНСКИ J'УРИЗЪМЪ 

По инициативата на Главната дирекция на 
Б. д. ж. и пристанища, на 22 - 23 януарий 
т. г. б-в свикана конференция по стопански 
туризъмъ, на която, между представителит-в 
на държавата и общинскит-в власти, еж при
сжтствували и членътъ на ЦН на БТС, г. 
Т. Тодоровъ, и председателътъ на ЮТС г. 
Ил. Минчевъ. Конференцията е била открита 
и председателствувана отъ началника на Сто
панския отд-влъ при Главната дирекция на 
жел-взницит-в г. д-ръ Иосифъ Петковъ. Въ 
писменъ докладъ началникътъ на "Службата 
за стопански туризъмъ • г. Ковачевъ е раз
гледалъ предъ присжтствуващит-в всички въ
проси отъ дневния редъ на конференцията. 
Въ доклада си той е изтъкналъ, че масовото 
развитие на туризма поставя на преденъ 

планъ множество въпроси, чието разрешение 

не може да се постигне съ оскжднит-в срtд
ства на • Службата за стопански туризъмъ •. 
Въ развилит-в се следъ това дебати всички 
говоривши еж изтъкнали, че еж нуждни много 

ср-вдства, за да се създадатъ уаобства за по
сещението на хубавит-в курортни м-вста и 
туристически обекти въ страната, привличащи 
не само българи, но и множество чужденци. 
Следователно, налага се държавата да вземе 
дейно участие въ разрешаването на този въ

просъ, като предвиди повече ср-вдства, съз
даде законъ за туризма и пр. По сжщата 
логика е изникналъ и въпросътъ за създава

не на отд-влна Дирекция за стопански тури
зъмъ, предложенъ отъ нашия представитель 

и приетъ отъ конференцията като предло
жение, вписано въ т. 3-а на взетата резо
пюция. 

Конференцията е приключИJrа работата си 
съ следната резолюция, одобрена отъ мини
стра на жел-взницит-в r. В. Аврамоэъ: 

1. Да се благодари на Главната дирекция 
на жел-взницитt за нейната твърде навремен
на инициатива- за свикването на тази крайно 
необходима за времето и страната конфе
ренция. 

2. Че е наложително създаването на за
конъ за стопанския туризъмъ, който ц-влостно 
да уреди материята на стопанския туризъмъ 

у насъ, по подобие на създаденит-в такива 
въ повечето държави. 

3. Въ този законъ да леrнатъ следнит-в 
основни положения: 

а) създаване на институтъ, който да цен
трализира всички грижи и инициативи относ

но стопанския туризъмъ, да ржководи и ор

ганизира сжщит-в въ ц-влата страна ; 
б) да дава напжтствия за благоустрояване 

на курортитt, които въ това отношение еж 
въ твърде лошо положение, съ малки иsклю

чения, а именно, постройка на водопроводи, 
канализация, хотели, обзавеждане на л-вчебни 
заведения, създаване на игрища, м-вста за 
удоволствия и пр. ; 
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в) съдействуване за уреждане на съобще
нията отъ и до м-встата, обекти на стопан
ския туризъмъ. Упражняване надзоръ върху 
организирането на пжтуванията ; 

r) пропагандата на природнитt кргсоти, 
л-вчебни и исторически м-вста, да се извършва 
подъ ржководството и надзора на казания ин

ститутъ; 

д) въ м-встата, -@бектъ на стопански тури
зъмъ, да се създаде особенъ режимъ относно 
експлоатацията на хотелит-в, частнигв курортни 
квартири, ресторантит-в и др. л-втовищни за- • 
ведения, както и относно упражняването на 

професиит-в, свързани съ стопанския тури
зъмъ; 

е) регламентиране на обектит-в за стопан
ския туризъмъ, които да бжа:атъ разгра
ничени съобразно условията на такива за 
международенъ и други за вжтрешенъ стопан

ски туризъмъ : 
ж) на общинскит-в управи въ м-встата, 

опред-влени за стопански туризъмъ, да се да
датъ особени права за правилното експлоа
тиране на съответнит-в курортни м-вста. 

з) уреждане отъ Б. н. банка на споразу
мения съ чужди девизни власти относно де

визнитt улеснения на чужденцит-в, посеща
ващи България, като туристи или л-втовници; 

и) поощряване и подпомагане построява

нето и обзавеждането на нови образцови хо
тели, ресторанти и м-вста за развл-вчения, 
като имъ се даватъ фискални и кредитни об
лекчения, тъй като стопанскиятъ туризъмъ е 
национална индустрия; 

к) да действува за субсидиране, при въз
можность, на общини, признати, че иматъ 
условия да се разю1ятъ като първостепенни 

обекти за стопански туризъмъ. 

л) за осжществяване на горната деl!ностъ 
да се предвидятъ въ закона особени приходи, 
като туристически марки, върху: } ) ув-врения 
за безплатни и съ намаление пжтувания, 2) 
удостов-врения за напускане страната, 3) по
лицейски изходни визи на български подда
ници, 4) удостов-врени;; за чужди девизи, а 
така сжщо процентъ върху курортнит-в такси 
и върху ценит-в на стаитъ и даванит-в квар· 
тири въ курортни и исторически м-вста и др., 
и отъ субсидии отъ стопански и финансови 
институти. . 

4) Тъй като условията за създаването на 
законъ за стопански туризъмъ въ България 
еж назр-вли, да се изготви въ най-скоро време 
законопроектъ въ окончателна форма, като 
се взематъ предвидъ и гореизложенит-в мне
ния. 

5. Конференцията одобрява досегашната 
дейностъ на Службата за стопански туризъмъ 
при Б. д. ж. и препоржчва на сжщата да 
действува за ос.жществяването на rорепосо

ченит-в положения по надлежния редъ. 



СЪЮЗЕНЪ ЖИВОТЪ 

Витошкиятъ паркъ 

По инициатива на члена отъ Централно
то настоятелство r. Тодоръ Тодоровъ, на 
23 февруарий т. г. се състоя конференция 
отъ представители на Централнитt. настоя
телства на БТС и ЮТС и клоноветt. имъ въ 
София. Uелыа на конференцията бt. да 
обсжди детайлно .Правилника за народния 
паркъ Витоша•, за да направи подходящи 
препоржки и искания предъ управителя на 

парка въ връзка съ ония постановления, 

които засt.гатъ и реrламентиратъ интереситt. 
на двата сродни съюза. 

Конференцията приключи успt.шно ра
ботата си и съ специално писмо отъ името 
на БТС до управителя на парка еж предя
вени следнитt препоржки и искания: 

1. Да се резреши на клоноветt отъ БТС 
и ЮТС, които иматъ хижи на Витоша, да 
събиратъ дървенъ rоривенъ материалъ за 
нуждитt. на хижитt имъ. 

2. Сжщитt. да получаватъ при нужда дъµ· 
венъ строителенъ материалъ за ремонтиране, 

украсяване и особено ограждане на дворни
тt. мtста на хижитt., което се изисква въ 
часть Ш, § 5 на правилника. 

3. Да се опредtли като скиорски пжть и 
пжтыъ : Черни връхъ, Лъвчето, Срtдецъ, 
Кумата, както и пжтыъ Боерица-хижа Фон
фонъ. Изобщо да се избtrва точното опре
дtляне на скиорскитt. пжтища, като управ
лението на парка опредtли само забранени 
зони. 

4. Да се ограничи строежътъ на нови хи
жи въ Витоша, предимно въ rраницитt. на 
парка, особено. когато последнитt. се строятъ 
отъ нетуристически орг11ниэации. 

5. Да се позволи и на членоветt. на ЮТС, 
респективно на клоноветt му, да съставятъ 
актове на нарушителитt. на правилника, като 
сжщевременно се дадатъ указания въ тази 

насока. 

М-ръ Баrряновъ за туризма 

За да подпомогне туризма, което ще бж
де отъ rолt.мо национално значение за на
шата страна, защото българското гражданство 
ще опознае, ще обикне и ще се научи да 
пази българската природа, а особено бъл
гарскитt. гори, м-рътъ на земедtлието г. Ив. 
Багряновъ е намалилъ rодишнитt наеми за 
мtстата на туристическитt хижи и двороветt 
имъ, както сдедва: 1. За кв. метъръ застрое
на площь до 150 кв. м. по 0·10 лв. 2. За де
каръ дворно мt.сто за хижа до 2 декара-на 
декаръ по 5 лв. Ако площыа на хижата или 
двора il надминаватъ пuсоченитt граници, за 

застроената площь ще се плаща по 2 лв. на 
кв. м., а за дворно мtсто по 30 лв. на де· 
каръ, както досега. 

По този начинъ се прави разумно поо
щрение на туризма, многостраннитt ползи 

отъ който еж признати както въ чужбина, 
така и у насъ, Опознаването пъкъ на гори
тt. отъ страна на българското гражданство 
ще бжде отъ rолt.ма полза за горското ни 
стопанство. При този контактъ всt.ки туристъ 
непринудено ще може да се запознае съ без

шумното творческо стопанско дt.ло, което 
днесъ се върши въ българскитt. гори. 

Ц е НТ р ал НО ТО На СТОЯТеЛСТВО е приело 
възобновения клонъ ,Патле!lна" въ гр. Пре
славъ, който е избралъ дейно настоятелство 
и обещава да развие много добра организа
ционна и излетна дейность презъ настояща
та година 

Германскиятъ алпийски съюзъ е 
пожелалъ да му бждатъ изпратени диапозитиви 
отъ красиви обекти изъ българrкитt плани
ни, за да ги направи достояние на любите
литt. на природата въ Германия. 

Централното настоятелство е започнало 
изготвянето на специални диапозитиви, които 

въ скоро време ще бждатъ изпратени на Гер
манския алпийски съюзъ. 

ОБЩО ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА БЪЛ

ГАРСКАТА ТУРИСТИЧЕСКА КО

ОПЕРАЦИЯ 

Общото годишно събрание ,на Българска
та туристическа кооперация се състоя на 21 
мартъ 1939 r., 7 часа вечерыа, въ салона 
на Българския туристически съюзъ въ при
сжтствието на rолt.мъ брой членове-коопе
ратори. Като представители ю1. Българската 
земл. и коопер. банка на събранието при
сж.тствуваха началникътъ на Кооперативния 
отдtлъ при ех.щата г. Иванъ Димитровъ и 
инспекторътъ г. Пешевъ. 

Следъ откриване на събранието председа
телыъ г. Миланъ Кузовъ даде думата на r. 
Ив. Димитровъ, който въ сбита и много ху
бава речь начерта развоя и напредъка на 
кооперативното дt.ло въ България. 

При развилитt се дебати по отчета и ба
ланса за изтеклата година, по който се из
ка'заха много отъ присжтствуващитt. коопе
ратори, сжщиятъ биде приетъ съ акламации. 
При избора за попълване на У. С. бt.ха пре
избрани г. г. Павелъ Павловъ и Борисъ 
Uвt.тковъ, а за К. К. бt.ха избрани r. r. 
Иванъ Кутинчевъ, Любенъ Кръстевъ и Ра
фаилъ Рафаиловъ. 
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клоновъ животъ 

На 26 февруарий т. r. се състоя общото 
годишно събрание на клон а „Б е л ме -
к е н ъ" въ Пазарджикъ. Събранието бtше 
твърде добре посетено. Главнитt разисквания 
станаха върху отчета на настоятелството за 

миналогодишната му дейность, която се съ

стои главно въ следното: 

Дружеството обединява 158 члена, отъ 
които редовно отчетени 124 члена - увели
чение въ сравнение съ 1937 rод. съ 14 от• 
четени члена. Излетната дейность еж.що е 
засилена, въ сравнение съ минали години, и 

въобще добре застжпена: направени еж 28 
официа1ши излети, вънъ отъ множество дру

ги, организирани отъ отдtлни членове на 
дружеството. Посетени еж най-разнообразни 
близки и далечни планински обекти. Участву
вали еж мжже и жени въ съотношение 3: 1. 

Културно-просвtтната дейность презъ 1938 
г. е провеждана съ задоволителни резултати: 

чествувана е годишнината на Алеко съ ·по
добаваща тържественость; изнесени еж две 
сказки съ оратори отъ София: г. r. Ст. По
повъ и Тодоръ Тодоровъ и учителката отъ 
мtстната гимназия г-ца Люба Войводова; 
устроенъ е балъ на дружеството съ отлично 
посещение. 

Финансово дружеството е било доста за
труднено, поради тежащия върху му дълrъ 

по построения паметникъ на Алеко Констан
тиновъ въ градския островъ и въпрtки срав
НJ,tтелно rолtмия оборотъ на суми въ касата 
му, то не е могло да задоволи други свои 

потрtби, освенъ плащания по паметника. 
Главната насока, въ която ще следва да 

се насочи строителната програма 'Занапредъ, 

е маркировката на опредtленъ етапъ въ Ро
допитt, което ще стане по планъ и рж.ко
водство отъ Българския туристически съюзъ. 
Друга строителна програма на дружеството 
ще бжде подобрение паметника на Алеко на 
лобното мtсто - 9-ия клм. по шосето за 
Пещера и обзавеждане паркъ на еж.щото мt
сто; обзавеждане паркъ около паметника на 
Алеко въ градския островъ и др. 

Въ бждещата дейность на дружеството се 
предвиждатъ повече културно-просвtтни 
прояви, акция за увеличение числения съ

ставъ на дружеството и устройване редовно 
популярни и други из.~ети. Сжщо да бжде 
представено дружеството достойно на тазго

дишния юбилеенъ туристически съборъ и 
изложба на БТС въ София по случай 40-
годишнината на туризъма въ България. 

Следъ произвеждане изборъ за члено
нове на настоятелството на мtстото на из
лизащитt, новата управа се конституира въ 
следния съставъ: настоятелство : председа

тель Вл. Т. Мумджиевъ, подпредседатель Ни
ко1111 Мариновъ, секретарь Илия Илиевъ, ка
сиеръ Иванъ Петровъ, пом. касиеръ Никола 
Ат. Стоиловъ, завеждащъ излетитt Симеонъ 
Симеоновъ; съветници : Дина Николова и 
Жакъ Бехаръ ; контролна комисия : Георги 
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Абаджиевъ, Ангелъ Клисурски и Андонъ Ал. 
Поповъ. · 

На 12 февруарий т. г. Дрtновскиятъ 
клонъ • Бачо Киро" е ималъ своето годишно 
събрание, на което дрtновскитt туристи, 
следъ представения отчетъ, съ акламации еж 

преизбрали и за 1939 г. еж.щото настоятел
ство, възнаграждавайки го по този начинъ за 

богатата му и плодотворна дейность. Съста
вътъ на настоятелството е: председатель Ган
чо Миневъ, подпр. r. Ганчевъ, секретарь Н. 
Бончевъ, касиеръ К. Маревъ, домакинъ Ст. 
Крусевъ ; членове: Ив. Илиевъ, Г. Катран
джиевъ и И. Рачиковъ ; контролна комисия: 
Ив. Божиновъ, Ст. Бучуковски, П. Батановъ. 

Отъ представения отчетъ е видно, че презъ 
изтеклата година усилията на настоятелството 

еж били насочени най-вече къмъ обзавежда
не на интересната IJeщepa край Дрtново, за 
чието поддържане, подобрение и запазване 
дрtновскиятъ клонъ е натоваренъ отъ На
родния археологически музей, Въ това от
ношение е направено наистина твърде много : 
централниятъ й входъ е снабденъ съ елек
рическо освtтление, подътъ е изчистенъ и 
постланъ съ дребенъ чакълъ, направени еж 
подпорни стени и стжпала и желtзни пара
пети; буренясалиятъ хълмъ предъ пещерата 
е прочистенъ и покритъ съ стжпала и алеи. 

Предвидъ на все повече увеличаващитt се 
посетители на пещерата, презъ настоящата 

година предстои да се направятъ още много 

подобрения - до пълното и и модерно обза
веждане. 

Общото годишно събрание на клона .Ка
лояновъ връхъ" въ Пловдивъ е избрало ново 
настоятелство въ следния съставъ: председа· 

тель Стоянъ Атанасовъ, подпредседатель Ал. 
П. Геновъ, секретарь Асенъ Ал. Христовъ, 
касиеръ Огнянъ И. Георгиевъ, домакинъ
библиотекарь Василъ Ст. Лиловъ; съветници: 
Хр. Буневъ, Сп. Теневъ, Ив. М. Казаковъ; 
провtрите11енъ съветъ : Д. Николовъ~ Н. 
Душковъ и Д. Чакъровъ. 

Карнобатскиятъ клонъ ,Чалж 
кавак ъ" е избралъ на общото си годишно 
събрание ново настоятелство. На еж.щото съ
брание единодушно и съ акламации е билъ 
провъзгласенъ за почетенъ председатель до

сеrашниятъ действителенъ такъвъ r. Ат. Игн. 
Караивановъ. Чрезъ това карнобатскитt ту
ристи еж дали мораленъ изразъ на уваже

нието и любовыа, които хранятъ къмъ г. 
Караиванова, който е посветилъ rолtма часть 
отъ живота си въ служба на туристическитi! 
идеали, а и сега остава като незамtнимъ 
идеологъ и баща на туристическото движение 
въ града. 

Новото настоятелство има следния съ
ставъ: председатель Т. Поповъ, подпредсе• 
датель Б. Желtзовъ, секретарь Т. Ангеловъ, 



касиеръ Ст. Боевъ, домакинъ Ст. Христовъ ; 
съветници: Д. Николовъ, В. Колева и Н. Хар
даловъ; контролна комисия: Г. Маноловъ, 
П. Станчева и Т. Поповъ. 

Въ общото си годишно събрание клонътъ 
.Чукаръ" въ с. Долна Орt.ховица, 
Горно-Орt.ховско, е избралъ ново настоятел
ство, което се е конституирало както следва : 
nредседатель Т. Петровъ, nодпредседатель 
Ст. Димитровъ, секретарь Ив. Ивановъ, ка
сиеръ Г. Хр. Хаджиевъ, домакинъ Г. П. Гай
даровъ; съветници : Ил. Т. Корчевъ, Б. Мол
ловъ; контролна комисия: Ив. Гайдаровъ, 
Ив. Станевъ, Н. Бояджиевъ. 

На 9 т. м. се е състояло VШ-то редовно 
годишно събрание на клона • План и не цъ •. 
Отчетътъ на настоятелството е билъ одобренъ 
съ акламации. Дали се ценни nреnор.жки за 
б.ждещата дейность на дружеството. Презъ 
настжпващия строителенъ сезонъ ще се раз

реши и дострои хижа „Планинецъ• въ Ви
тоша и око1Iчателно завърши хижа .Плани
нецъ• въ Стара-планина. За да се постигне 
това, разчита се на съдействието на всички 
планинци, а най-вече на обществената под
крепа. 

Новото настоятелство се е конституирало 

така: преде. Илия Грънчаровъ, nодпред. Геор
ги Катрановъ, секр. Димитъръ Талевъ, кае. 
Славчо Станевъ, дом. Георги Томеровъ, пом. 
дом. Ив. Петковъ, зав. излетитt. Василъ Гър
личковъ, библиотекарь Кирилъ Антоновъ, 
медицински съветникъ Д-ръ Лазаръ Стан
чевъ и съв. Стоянъ Фекелджиевъ. 

Новото настоятелство на клона .де в -
ненски извори• въ Варна, избрано 
недавна на общото годишно събрание, се е 
конституирало както следва: nредседатель 

Асенъ Петровъ, подпредседатели Любенъ Бъ
чваровъ и Жива Попова, секретарь Стефанъ 
Савовъ, касиеръ Христо Станчевъ, домакинъ 
Петко Ковачевъ; съветници: Илия Чолаковъ, 
Стефанъ Тодоровъ; стопански комитетъ:Иванъ 
Бъчваровъ, Димитъръ Капитановъ и Иванъ 
Ненковъ; контролна комисия: Иванъ Бон
чевъ, Борисъ Т. Воденичаровъ и Петко Хри
стовъ. 

Отъ приходитt. на нt.колкото туристиче
ски вечери с.ж били закупени 16 пружинени 
легла, съ което е поставено началото за удоб
ното обзавеждане на хижа „Руенъ". Като 
се има nредвидъ, че и nрезъ зимния сезонъ 

хижата се посещава твърде много и интере

сътъ на южнобълrарскитt. туристи къмъ нея 

все повече нараства, нейното пълно обзаве
ждане на по-модерни начала става все nо

наложително. 

Въ общитt. си ГОДИШНИ събрания КЛОНО· 
ветt „Безово" въ Асеновrрадъ и 
,,Р о с и на" в ъ Сух и н дол ъ с.ж избрали но
ви настоятелства, които еж се конституира

ли така: АСЕНОВГРАДЪ: nредседатель Д. 
Басмаджиевъ, nодпредседатель Ал. Тодор1-1-
новъ, секретарь Г. Славовъ, касиеръ, А. n. 
Ангеловъ, домакинъ Г. Обущаровъ, пом. ка
сиеръ Ив. Юрдановъ; съветници: д-ръ С. 
Янкова, К. Коджабашевъ, Вл. Петровъ и Ат. 
Стойчевъ; контролна комисия: Ив. Райчевъ, 
Ат. Константиновъ, А. Ковачевъ. Въ СУ
ХИНДОЛЪ: председатель др-ъ П. Алтъновъ, 
nодпредседтель А. М. Вачковъ, секретарь Ив. 
П. Поповъ, касиеръ Ст. Н. Вачковъ; дома
кинъ Н. Ив. Касабовъ; съветници : д-ръ И. 
Илиевъ, Т. Челневъ, Г. Острова. 

Настоятелството на Асеновrрадския клонъ 
си е поставило за задача да продължи съ 

още nо-rолtми усилия плодотворната дей
ность на бившето настоятелство, като отдt
ли особени грижи за обзавеждането и сто
панисването на хижа „Руенъ", а сухиндол• 
скитt туристи - да разширятъ и довършатъ 
всички инициативи, предприети отъ тtхнитt 
предшественици. 

Казанлъшкиятъ клонъ „Орлово 
r н t з до" е избралъ на общото си годишно 
събрание ново настоятелство съ председа
тель Манолъ Черневъ, nодпредседатель Ган
чо Фъсовъ, секретарь Димитъръ Венковъ, 
касиеръ Коста Бtловъ, домакинъ Коста Те
невъ; съветници: г-ца Анка Димитрова, инж. 
Нанчо Нанчевъ и Никола Спасовъ ; контрол
на комисия: Дечко Христовъ, Тодоръ Кечед
жиевъ и Коста Маленовъ. 

Харманлийски я т ъ к л о нъ „Р о -
д о п и• сжщо е избралъ на общото си rо
дИШН() събрание ново настаятелство, което 
се е конституирало така: nредседатель Мар
ко Сокорски, nодnредседатель Манолъ Пет
ковъ, касиеръ Др. Несторовъ, секретарь
домакинъ Дим. Гарвановъ, съветници: Ц. Цо
ковъ, Дим. Атанасовъ и Н. Янковъ; кон
тролна комисия : К. Вълчановъ, И. Колевъ, 
и Ив. Янакиевъ. 

Новитt настоятелства на двата клона съ 
още по-rолtма ревность ще продъ.~жатъ дt
лото на своитt предшественици, стремейки 
се къмъ все nо-rолtми и всестранни успtхи. 
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КНИЖНИНА 

Б от а ни ч е ски из у ч вани я на п л. 
О ли м п ъ в ъ Те с а ли я, отъ Н. Стояновъ 
и Д. Иордановъ. 

(Годишникъ на Софийския Университетъ, 
физика-математически факултетъ, томъ 
XXXIV, кн.3, естествена история, 1937/1938 г., 
стр. 147-249). 

Презъ л1пото на 1937 год. (19-28 юлий) 
нашит'!; отлични ботаници професоръ Нико
лай Стояновъ и асистентътъ Даки Иорда
новъ, придружени отъ лепидоптеролога 

д-ръ Кр. Тулешковъ, асистентъ при ,Цар
скитt научни институти, посетиха гръцката 
планина Олимпъ. 

Досега планината на древнитt богове е 
посещавана за треJи пжть отъ българи. 
Първитt българи, посетили Олимпъ, еж 
д-ръ Кр. Тулешковъ, Д. Папазовъ - аси
стенти при Царскит1; научни институти, и 
В. Шахтъ - ипспекторъ при царскитt гра
дини. Посетили еж. планината въ началото 
на юлий 1936 г. съ научна цель. Презъ 
сжщия месеuъ (края на юлий 1936 год.) еж. 
посетили Олимпъ и голtмитt ни планинари 
- скиори д-ръ Л. Телчаровъ и д-ръ Еману
илъ Шаранковъ. Съ научна цель планината 
се посещава за втори пжть отъ българи. 

Цельта на посещението на двамата бота
ници е да "уясни връзкитt, сжществуващи 
между растителностьта на тази планина съ 

бълrарскитt планини", по-специално съ Пи
ринъ и Али ботушъ. Южнитt ни планини 
иматъ юженъ характеръ. Особено Али бо
тушъ, която 11ма субмедитерански (преходенъ 
къмъ срtдиземноморския, медитеранския) 
характеръ. Отдавна се налагаше едно съпо
ставяне на растителностьта на южнитt ни 

планини съ тази на rръцкитt, за да се уяс

нятъ връзкитt между тtхъ. Посещението 
на Олимпъ отъ българскитt ботаници до
принася много за това. 

Резултатитt отъ посещението еж публи
кувани на вtмски, а на края е дадено ре
зюме на български. Презъ !О-дневния си 
прест-ой въ Олимпъ Н. Стояновъ и Д. Иор
дановъ еж. събрали 523 вида растения, отъ 
които 128 вида, 47 вариетети, 7 подвида и 
15 форми еж нови за флората на Олимпъ; 
13 вида нови за Гърция, а 3 вида, 3 подвида, 
13 вариетети и 10 форми еж. нови за нау
ката. Нtма да се спираме на тtхъ. Tt 
представляватъ интересъ за специалиститt. 

Нашитt учени еж. направили обиколкитt 
си съвмtстно съ българския ботаникъ О. 

Гребенщиковъ и българскитъ туристи Бу
даковъ и Жуковски. 

Авторитъ см1патъ, че еж извършили 
ориентировачни изучвания на алпийската 
зона на Олимпъ. По източнит1; склонове на 
планината т1; опред1;лятъ 6 доста ясно 
очертани растителни пояси: 1) ивица на 
морското крайбрi;жие и частно на крайбр1;ж
нит1; п1;съци съ доста развита флора на ха
лофити и псамофити; 2) поясъ на низината 
въ подножието на Олимпъ; 3) поясъ на мак
висит1; (в1;чнозеленит1; храсталаци), който е 
такъвъ и на маслинит1; и на смокинит1;; 
4) поясъ на черния боръ [Piпus nigra Arn. 
ssp. pallasiana (Lamb.)], достигащъ до 1000 м. 
н. в., 5) поясъ на черната мура (Piпus leu
codermis Апt., Pinus heldreichii CrisЦ, до
стиrащъ до 2,400 м.; 6) горенъ безлесенъ ви
сокопланински поясъ съ ксерофитни растения. 

Планината въ високит1; си ·части е отъ 
варовикъ. Тя е безводна, карстова планина. 
Въ високит1; си отд1;ли прилича на карсто
вия д1;лъ на Пиринъ и на Али ботушъ, са
мо че е по-стръмна и по-скалиста отъ тtхъ. 
Планината е покрита съ иглолистни гори. 
Безводниятъ й карстовъ теренъ създава 
условия за вирtене на черъ боръ (въ по
низкитt части) и _на черна мура (по-високо, 
горната часть на горит1;). 

Рtдкиятъ и твърде интересенъ боръ, на
реченъ черна мура (Pinus Ieucodermis), който 
въ Европа се ср1;ща само въ Пиринъ, Али 
ботушъ, Албанскит1; планини и Олимпъ е 
едно отъ разпространенитt дървета по 
Олимпъ. Споредъ устнитt показания на проф. 
Н. Стояновъ, черни мури, дебели като Бай
кушевата мура въ Бъндерица (най-дебелото 
дърво въ Пиринъ) еж. обикновено нtщо. На 
Олимпъ има още по-голtми и по-дебели в1;
ковни черни мури. 

Къмъ студията еж. приложени велико
лепни снимки на рtдки олимпийски растения, 
направени най-вече отъ д-ръ Кр. Тулешковъ, 
които придаватъ още по-голtма цена на 
студията. 

Съ т1;эи изучвания проф. Николай Стоя
новъ и Даки Иордановъ внасятъ своя rо
л1;мъ . дtлъ къмъ флористичното опознаване 
на Олимпъ, обогатявайки научнитt данни за 
флората й съ още 20%. Споредъ авторитt, 
Олимпъ има характеръ на медитеранска 
(Срtдиземноморска) планина съ нетипиченъ 
медитерански характеръ. 

Георги К. Георги евъ 

СЪДЪРЖАН И Е на брой 2 и 3: Четиридесеть години български туриэъмъ - Д-ръ 

П. Козаровъ; Зиме между Амбарица и Купена - Г.; Нищо за морфологията и биологията 

на планинаритt - Я. Млакарь; Черно море - Георги К. Георгиевъ; Самотникътъ на 
върха Аконкагуа -- И. Линкъ; Буря надъ Паскалъ - В. Джемилевъ; Планинарство и 

наука - Г. Ст. Георгиевъ; Алеко Константиновъ - Екатерина проф. Ем. Иванова. 
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