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40 ГОДИНИ БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗЪ 

Да се пишатr, похвали за дейностьта на Бмгарския туристически съюзr, 
за почти полувtы<овното .му дrьло е излишно - тrьзи, които еж го изворшили, 
не ще се поласкаятr,, а тrьзи, които не го flознаватr,, не ще проу.мrьятr, него

вата голrь.мина. 

Дrьлото на Бмгарския туристически сr,юз1, принуждава само кr,.мr, пре

гледr, на онп,зи лични, обществени, държавни и народностни ценности, за които 
той допринесе така .много презr, тrьзи 40 години. Презr, това вре.ме .много схва
щания се про.мrьниха и .много нrьща бrьха преоценени. Накжсо казано, излетува
нето - omr, срrьдство за смилане на храната стана срrьдство за вr,зпитание и 
нераздrьлна часть omr, сыре.менната култура. 

Би било погрrьшно, обаче, да .мисли.мъ, че чрезъ излетуването се постигатr, 
.много zолrьми резултати. Напротивr,, вr,прrьки безспорнитrь и благодатни влия
ния на вr,здуха, сл1,нцето и движенията - основни елементи на излетуването 

- ние не .можемr, още да твr,рдимr,, че тп, еж придобивка и на широкитrь на
родни кржгове. Ние стои.мr, едва вr, началото на едно вре.ме, презr, което изле

туването ще окаже неоспоримо влияние вr,рху здравето на отдrьлнитrь люде и 
ще и.мr, даде вr,з.можность за дмбоки и полезни преживявания, които ще се от

разятr, ворху тrьхното душевно и духовно развитие! Не че и днесr, това не се 
признава и твърди. Br,npocr,mr, е, обаче, не да се признава и твr,рди, а вr,зду
хr,т1,, слънцето и движенията да се наложатr, дмбоко и нашироко вr, живота 
- при работника и чиновника, при стари и .млади, .мжже и жени; не само 
презъ празднични дни и ваканции, а презъ цrьлата година! Излетуването като 
свrьтогледr, да на.мrьри .мrьсто въ работилницата, канцеларията, фабриката и 
жилището, за да огрrье и та.мr, лжчr, omr, свrьтлина и чистr, вr,здухr,. 

Ако би .могло да се изчисли какво зависи omr, излетуването по отношение 
на здравето, то само това би било достатr,чно, за да ни даде представа за 
оная грамадна полза, която Бмгарскиятъ туристически сr,юзъ въ тrьзи 40 го
дини е извr,ршилr, не само за тrьлото, а чрезr, него и за сr,здаване най-сигурната 
основа, върху която се изгражда народно благополучие и дr,ржавна сигурность. 

Като оставяме, обаче, всичко това настрана, ние не .може.мr, да измrьри.мr, 
и друга една полза, която Бмгарскиятr, туристически съюзr, е допринесмr, -
да разкрива предr, всички нашата страна. Нека не се забравя, че при тrьзи по-
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сещения изr, страната чов,ькr, опознава населението, опознава неzовит,ь нужди 
и вr,обще нуждит,ь на страната. И така - вс,ьки, който се завr,рне вr, родното 
си .м,ьсто, и.ма единт, д,ьлr, omr, своята душа, който принадлежи на т,ьзи нужди. 
Не .може да се откаже, че така се яви необходи.мостьта omr, залесяване, про
карване на п,ктища, грижи за чистотата на селото, обл,ьклото на селянина 
и други начина/-lия, необходими и по стопанско и по националl-lо гледище -
всички не .могатr, да се изброятr,, защото тrь б,ьха дr,лzr, и на известни служебни 
лица. Но последнит,ь се нуждаеха omr, широка обществена подкрепа, за да на
ложатr, необходи.мостьта отъ .м,ьрки - за тая подкрепа допринесе твърде 
.много Бr,лzapcкurzmr, туристически сr,юзr,. 

Планината стои и сега .мr,лчалива, горда n величествена, както и преди 
четиридесеть години. Тоzава, когато за насr, тя не благоухаеше съ .мириса на 
своята окжпана вr, сл'Бнце снага и не познаваше с.Аt!Ьлия и zордъ б,ьzr, на скит,ь. 
Ще се с.Аt!Ьнятъ лжчисти утрини cr, ухаещи вечери, ще се елt,ьнятr, зеленина и 

СН!ЬZ'Ь и ще дойде времето, което ще зачете, като разбиращо се само по себе 
cn, значението на излетуването за пr,лното развитие на душевнит,ь и т,ьлесни 
сили на отд,ьлния чов,ькт, и на нравствекит,ь сили на 1-1,ацията. Това вре.ме ще 

отдаде вс,ьки.му заслуженото, а на труженицит,ь отъ Бr,лгарския туристи
чески сr,юзr, - зачитане, възхвала и почить. 

Да пребжде всеотдайната и вr,одушевена дейность на труженицит,ь отъ 
БТС, да пребм.де Бмzарскиятr, mypucmuчecl(U сr,юзr,, 
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ГЕОРГИ Г. КАРАИВАНОВЪ 

Главенъ инспектор'h по т,ьлесно възпитание при 
Министерството на народното просвп,щение 



Е11тепенски масивъ Сн. К. х. Радоновъ 

РОМАНТИКА ВЪ ПЛАНИНАРСТВОТО 

Отъ Петъръ Боевъ 

Когато си всрtдъ вълшебния свtтъ на 

планината, приобщилъ я къмъ своя собственъ 

свtтъ, ти я изживявашъ като сжщина близка 

и родствена, като с ж д б а . 
Но когато си далечъ отъ нея, въ стаята 

- клетка, изградена отъ тухли, желtзо и 

бетонъ, планината за тебъ е единъ к о п н ежъ. 

Единъ страненъ и могъщъ копнежъ, Кои еж 

скрититt импулси на тоя стремежъ, коя е 

първопричината на копнежа къмъ планината? 
Не е ли това романтиката на нашата душа, 

онова чувство, което при видз, дори само 

при спомена за нtщо тъй дълго очаквано и 

жадувано, ни облъхва съ струята на непоз

нато щастие? Романтиката лежи въ основата 
на нашата планинска вtра и на нашата пла

нинска душа като една вжтрешна сила, ви

наги дейна и устремена. 

Въ съзнанието на мнозина, обаче, роман· 

тиката се рисува като едно отживtло санти

ментално чувство, което е чуждо на днешния 

активенъ човtкъ и на реалистичния духъ на 

епохата, въ която живtемъ. Въ това разби-

ране нtма нищо вtрно, защото, макаръ ро

мантизмътъ като литературна школа да из

чезна, романтизмътъ като чувство за спра· 

ведливость и свобода, като копнежъ къмъ 

по-съвършеното, като непреклонна воля къмъ 

красота и висши възможности, какъвто и 

да е тръгизъмътъ на тая воля, ще пребжде 

въ вtковетt. 

Ние бихме могли да кажемъ даже, че въ 

развитието на западната култура романти• 

зъмътъ е почти единствената епоха, когато 

заглъхва самовластието на разсждъка, спир11 

идолопоклонството предъ формитt, за да се 

пробуди стихията на творческия духъ. Ро

мантицитt носtха въ душитt си скръбыа по 

единъ прекрасенъ нероденъ свtтъ и затж

гуваха по други, далечни земи. Особено бо· 

лезнено почувствуваха тt противоречиет() 

между блtнъ и действителность. Новалисъ. 

Хьолдерлингъ и Клайстъ решиха да заличатъ 

действителностыа отъ своето битие, понеже 

не се покриваше съ тtхния ицеалъ, и зажи· 

вtха въ свой собственъ свtтъ, За тtхъ свt-
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тьтъ имаше цена дотолкова, доколкото на

мираше отзвукъ въ сърдцето имъ. Затова 

Клайстъ се вслуша само въ ритъма на своето 

вtчно неспокойно сърдце - .единъ кжсъ все

лена, която живtе въ себе си·. Байронъ, 
чуждъ на хората, напуска като изгнаникъ 

родината си, за да намtри покой въ гордата 

самотность и да чезне въ виденията на ан

тичното минало въ Испания, Италия и Гър

ция и край блtнуванитt острови на Архипе

лага. 

Романтицитt нtмаха, разбира се, чаро· 

дейната сила да разтопятъ и излtятъ свtта 

въ формитt на своя идеалъ. Но това не на

малява ни най-малко смисъла на тtхното 

дtло. Подобно на Фауста, тt се огъваха между 

двата полюса на живота: блtнъ и действител

ность. Понtкога жаждата за опора тукъ 

на земята наддtлява надъ чувството къмъ без

крайното и желаното, дакато отново не ги 

откжсне мощниятъ зовъ за нtщо извънъ зем

нитt блага и закони. Недоволници, не намt

рили справедливость въ свtта, тt решаватъ 

сами да си я сътворятъ и при първия имъ 

опитъ да се откжснатъ, падатъ, Повтаря се 

вtчната сждба на Ефорионъ, който, тласканъ 

отъ своя хероиченъ поривъ къмъ красота 

и висши възможности, се въззема до най

голtми висоти и пада, когато опитва послед

ното - непостижимото, за да се възземе 

като легендарния Икаръ къмъ слънцето 1 

* * * 
Въ днешния вtкъ на технически и мате

риаленъ напредъкъ, когато цивилизацията до 

rолtма степень е механизирала самия човtкъ 

и го е превърнала въ робъ на предписания 

и условности, романтично чувство е особено 

необходимо, за да подхранва у него живител

нитt струи въ душата му. Въ rолtмото по

литическо, стопанско и духовно безредие, 

което е обхванало свtта, най-много се чув

ствува нуждата отъ жертви, отъ героизъмъ 

и подвигъ. А нима всtка жертва, всtки 

подвигъ не е романтизъмъ ? 
Но съвременната романтика не е възмож

на нито като литературно увлtчение по мод

ни идеи, нито въ ония форми, цели и идеи, 

съ които бtха закърмени първитt роман

тици. 

Съвременната романтика, за разлика отъ 

нtкогашната, е съобразена преди всичко съ 

живота и действителностыа, колкото и това 
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й качество нагледъ да противоречи на сжщ

ностыа и. 

Ецна отъ проявитt на съвременния ро· 
мантизъмъ, и то въ най-чистия му видъ, е 

п л а ни нар с т вот о. И намъ предстои да 

разкриемъ тъкмо ония особености на плани

нарството, които му придаватъ романтиченъ 

обликъ и чаръ. 

Първата и сжществена черта на плани

нарството като романтично чувство и идея е 

о б и ч ь т а к ъ м ъ п р и р о д а т а - но въ 

тая си обичь модерното планинарство ни 

най-малко не се вдъхновява отъ идиличния 

мирогледъ на Русо, Неговиятъ повикъ: .На

зацъ къмъ природата 1" не означава за насъ 
бtгство отъ живота, за да потърсимъ въ 

наивно-сантименталното уединяване »любовь, 

щастие, невинность ... ", а, напротивъ, ние 
отиваме въ природата, за да се върнемъ 

следъ това отново въ живота и да влtемъ въ 

него ония бодрость, здраве, сила и борческа 

жажда, каквито сме почерпили и прицобили 

въ планината, 

'По тоя начинъ присжщото нtкога на ро
мантизма бtгство отъ живота, странене отъ 

хората, въ планинарството се превъплъти въ 

положителни елементи: съвременниятъ пла

нинарь не страни отъ хората и не само че 

не бtга отъ живота, но, напротивъ, е неrо

виятъ най-възторженъ обожатель, Отъ него

вия погледъ, отъ обгорtлото му отъ слън

цето лице не лъха ли бодра вtра и жажда 

за животъ? 

А нашето .ехо", продължително и мощно, 
не е ли най-възторжениятъ зовъ на волята ни 

за просторъ, за волность и животъ ? 
Най-сетне нашата обичь къмъ хората, не

зависимо отъ социалната имъ принадлеж

ност&, не намира ли трогателенъ изразъ въ 

нашето другарство, изразено въ толкова сър

дечни, а нерtдко и въ героични прояви ? 
Нtкога самотностыа, тжгата, меланхолия

та бtха романтична черта, само че изразъ 

на единъ болезненъ индивидуализъмъ. Въ 

планинарството това усамотяване въ мину

титt за непосрtдствено свръхчувствено об· 

щунане съ планината, напротивъ, не носи 

тая особеность. То е една наистина роман

тична преживtлица, която, макаръ и лично 

изживяна, е социално обгорена, т. е. сподt· 

лена, 

Та нима незабравимитt планински вечери 

край огньоветt на хижитt не еж въ roлt· 



мата си чзсть едно сподtляне на всичко 

онова, което презъ деня всtки е изпитзлъ, 

почувствувзлъ и преживtлъ? Въ очарова

нието на тия вечери всрtдъ недрата на пла

нинитt, подъ звездното небе, всрtдъ дру· 

rзрскатз срtда, всрtдъ пtсни, шеги, смtхъ, 

въ огрtнитt отъ огъня лица и отъ рздость

та души се крие една отъ нзй-примамливитt 

прояви на планинарството. 

Нашата обичь къмъ хората и природата 

се обединява отъ общото ни и живо чу в

с т в о къмъ действителностыа. Ние 

Пир и нъ - Каменица 

изхождаме винаги отъ нея и какъвто и да е 

ромзнтичниятъ пзтосъ на нзшитt устре

ми, той има винаги за основа действител

ностыа. Тласкани отъ нашата романтична 

жажда да видимъ едни по-други хора и една 

по-друга действителность, лишена отъ бз

налнитt декори на ежедневието, ние се 

устремяваме къмъ безпредtлния свtтъ на 

планинитt и тъкмо тоя свtтъ е една дей

ствителность и то много по-естествена, по

красива и първична, отколкото всtкидневнз

та. Ето тък\!о тая черта на планинарството 

внася хармония между блtнъ и действител-

ность и ги слива въ оновз,1 което наричаме 
планинска преживtлица. 

Благодарение на това, че действителность

тз не е само теренъ на нашата дейность, но 

цель на нзшитt стремежи и източникъ на 

нашитt възторзи, душата на планинаря е 

толкова идеалистична, колкото и реалистич

на. Нtкога ромзнтицитt тжrувзха за единъ 

прекрасенъ и нероденъ свtтъ, отричайки 

сжществуващия, з днесъ планинаритt се 

радватъ тъкмо на сжществуващия свtтъ, 

безъ съ това приобщаване към1, действител-

Сн. Д. Рунтовъ 

ностыз да еж изгубили отъ романти"зта ю, 

душата си, 

Друга една не по-малко романтична проя

ва на планинарството е обич ь та към ъ 

с в о бод з т з. Но свободата за насъ не е 

една внушена социзлфилософска идея, нито 

нtкзквз висша етична категория или кон

цепция. Свободата за насъ е по-скоро едно 

чувство, една романтична жажда за волность, 

за просторъ, за въздухъ и свtтлинз. Тя се 

изразява въ едно освобождение отъ потиска

щата душата и тtлото условность на всtки

дневието, въ пълното рз.зтвзряне на гърдитt 
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33 въ3духъ, въ ра3криването на безпредtл

нитt простори за очитt, въ изостряне.то на 

слуха да долови всtка пtсенъ, всtко съзву

чие: отъ лекото докосване на вtтъра до треви

тt и листата, до 3вънливата пtсень на пtнли

вия потокъ и до трелит'h на крилатит'h пtвци. 

Това наше чувство всрtдъ планината не

И3мtнно се свързва съ друга една роман

тична проява: нестихващата жажда към ъ 

к расо та. Тая жажда 33 планинаря е пър

вична. Задоволяването на тая жажда вср1щъ 

планинската деfiствителность означава и на

сищането на нашата илюзионна потрtба, 

Но нима всtкидневната обстановка на жи· 

вота не е въ състояние да задоволи тая по· 

трtба на душата чре3ъ своитt черкви, му-

3еи, картинни галерии и всички други инсти

тути 33 укрепване на духа? Нима нашата 

жажда да се откжснемъ отъ всtкидневната 

потискаща условность на живота не се на

сища, макаръ и за моментъ, тамъ, кждето 

всрtдъ музика, танци и свtтлинни ефекти 

животътъ е забрава и праздникъ? Нtма съм

нение, че подобни институти осмислятъ жи

вота на творческия човtкъ, а карнавалнитt 

забави и праздненства го разнообразяватъ 

и иматъ своето значение и оправдание въ 

живота, Но нашиятъ поривъ къмъ неизвест

ното, недостжпното и неизпитаното не може 

единствено да се задоволи нито отъ тtхъ, 

нито чрезъ пъстроцвtтния миражъ на кино· 

то или театъра, нито чре3ъ · страницитt на 
нtкofi романъ. 

Нtкога, въ днитt на нашитt първи ро· 

мантични пробуди, ние обикаляхме земята 

ведно СЪ героя на Жулъ Вернъ, увличахме 
се въ борбитt съ червенокожитt и приклю

ченията на героитt на Майнъ Ридъ, четtхме 

Джекъ Лондонъ и мислено се носtхме по 

снtжнитt полета на Аляска, край брtговетt 

на Юконъ или край блtнуванитt острови на 

южнитt морета, Ние след'hхме моряцитt на 

Пиеръ Лоти въ тtхнитt скитания изъ чуж

дитt морета и екзотични страни. И това под· 

хранваше романтичното чувство въ нашитt 

юношески души. 

Днесъ киното не само ни предава една 

още по-вtрна представа за тия морета и зе

ми, но ние виждаме на екрана осжществени 

най-смtлитt човtшки фантазии, каквито Ори

ентътъ може да създ2де. 

И въпрtки това, нашата илюзионна по· 

трtба и нашиятъ копнежъ къмъ далечното, 
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непознатото и неизпитаното не само че не 

се насища, но повече разраства. Защото, кол

кото и красиви илюзии да създаватъ киното 

и романътъ, все пакъ тt не еж непосрtд

ствено задоволяващи и въ тtхъ ние не сме 

участници, а зрители или четци, И даже ко· 

гато тt възпроизвеждатъ не единъ недей

ствителенъ свtтъ, а самата деfiствителность, 

разликата въ най-добрия случай си остава 

тая, каквато е между единъ консервиранъ и 

единъ прtсно откжснатъ плодъ. 

Единъ филмъ, напр. на Луи Тренкеръ, 

който ни разкрива зимния чаръ на планинитt, 

служи не да насити и задоволи, а само да 

усили нашия копнежъ къмъ планината въ 

нейното снtжно сияние, кждеrо единствено 

тоя копнежъ може да бжде осжшественъ 

като рtдка и незабравима преживtлица. Ето 

защо една илюзи11, осжществена въ киното, 

театъра или другаде срещу цената на вход

ния билетъ, не носи нито смисъла, нито 

траfiностыа, нито непосрtдственото изжи

вяване на една мечта или копнежъ, осжще

ственъ въ планината съ цената на нtколко

часови усилия, опасности и напрежения. 

Тъкмо затова емоционалнитt прояви на 

планинаря винаги носятъ неизмtнния белегъ 

на жизненость и активность. За него опия

нението и съзерцанието се раждатъ не чрезъ 

затваряне въ себе си и примирение съ про

тиворечията въ свtта а, напротивъ, чрезъ 

преодоляване на реалния свtтъ, чрезъ една 

съгласувана външна и вжтрешна борба, въ 
която той впрtга цtлата си физическа и 

духовна енергия и издържливость, за да 

увtнчае устрема си съ успtхъ. 

И когато кракътъ му стжпи върху ка

менното чело на жел_ания връхъ, това озна

чава не само физическо преодоляване на 

едно препятствие, но едно възмогване надъ 

деfiствителностыа, едно издигане не само съ 

тtлото, но и съ чувството, съ мисълыа и 

волята надъ реалния свtтъ, 

Въ тошr постижение се крие не само 

една победа надъ бездушната материя, но 

едно ново свtторазбиране, което вижда сми

съла на живота въ вжтрешното удовлетво

рение, въ напрежението отъ борбата, въ ки

пежа на чувствата, въ неутолената жажда за 

красота, въ несломимата воля за преодоля

ване противоречията, въ нестихващия ус

тремъ нагоре къмъ върховетt и все по·на· 

горе къмъ висши възможности и красоти. 



ОТЪ ДАЛЕЧЕ ... 
Оrъ Ст. Поnовъ 

По законит-в на простата физика, съ уве

личаване на разстоянието предметит'h нама

ляватъ и най-после изчезватъ отъ нашит-в 

очи. По сложнитt закони за душата, обаче, 

е обратното ... 
Макаръ и да съмъ се1 ·а на хиляди кило

метри отъ България, отъ нейнитt планини и 

т'hхнит'h приятели, uсички тi; не само не еж 

изчезнали отъ моя взоръ. но взематъ непрекжс

нато по-rолi;ми разм'hри и еж застанали като 

огромно видение, отъ което не мога да се 

откжсна и което прави тжrата по тtхъ да 

се обърне на неотлжчна часть отъ общото 

настроение. 

Далеqъ нtкжде сега, на югъ, българскитi; 

планини сияятъ въ ранния си л'hтенъ блi;

съкъ II въ една малка улица, наричана По

зитано, въ съответно скромна обстановка, се 

суетятъ хората, които искатъ да обърнатъ 

влtчението къмъ планинитt въ постоянна 

религия, Наближава праздникъ: ще се че· 

ствува четиридесетгодишнина на българския 

туризъмъ. Намиращигв се палечъ отъ рало

стнит'h рамки на Родинзта биха искали и 

тъ да бждатъ наредъ съ всички шастливци 

въ тоя день, но животътъ понtкоrа стои 

надъ планинит'h и нацъ насъ, хората. И 

nм'hсто да изживяваме заедно съ друrаритt 

отъ планината общата радость, ще се задо

воляваме съ краткит'h съобщения на вест

шщит'h и нечуто ще промълвяме отъ да

лече .Здрав'hlоl ! " А като отмъщение ше пра
тимъ на друrаритt и нtкои нравоучи гелни 

слова . _. . 

Юбилейниятъ периодъ е твърде дълъrъ 

11 значителенъ, за да може да бжде пред

метъ само на нtколкодневно суетене въ 

столиц~та. Ние всички знаемъ дължината на 

изминатия пжть и оше по-добре тази на пред

стояшия. И затова именно сега ни се налага 

да се ЗАдържимъ съ мисълыа си около жиз

нени r'h въпроси на българското планинар

ств::> и опред'hлимъ възхода му до следващия 

юбилей, да въоржжимъ дейцитt си на близ· 

кото бждеще съ свtтла мисъль и творческо 

вдъхнсвение - това е важното, а колкото за 

следващия юбилей, все ще се намtрятъ хора 

д~ го чествуватъ. 

Ако е за казване и писане, струва ми се, 

че азъ казахъ и писахъ всичко около българ

ското планинарство и къмъ казаното едвали 

има вече да прибавя нtщо. И все пакъ ·
нали въ калейдоскопа на последнит'h съюз· 

ни години и моята личность се ср-вща съ 

мисъль и д'hло - иска ми се н'hщо да до

пълня и прибавя. 

За една планинарска идея - или все 

едно: за движението, което я носи и пред

ставлява - най-важното си остава какъ тя 

си представя обекта, въ слуqая планината. 

Отъ тази представа зависи духовниятъ и ръстъ, 

зависи и .размахътъ на материалното и твор

чество. Каточели има още н'hщо изъ нашит-в 

1шсания и слова, което издава неясность. 

Касае се, на първо мtсто, за разликата 

между природа и планина. 

Тукъ с и основата на - не силомъ ! -
прокарваната отъ мене разлика между тури

зъмъ и планинарство. Доскоро едно превъз

могнато вече схващане за сжщината на на

шата организация искаше да представи, че 

Б. Т. С. има за задача да разпространява 

туризма въ най-общата му и неопред'hлена 

форма: като поклонение къмъ природата. И 

подъ тази .природа· се разбираха еднакво 
планински и полски хубости, езера, пещери, 

та даже манастири II археологически находки. 

Нали все е природа ... И това е едно схва· 

щане и такава една организация може, та даже 

и тр'hбва, да има. Въпросътъ е дали Б. Т. С, 

е тази организапия или тя наистина е пла

нинарска организация. Думит'h и предста

вит'h задъ.~жаватъ, даже и когато не се упо

трtбяватъ отъ филолози. Щомъ кзто сме пла

нинарска организация, ще се зани~а!Jаме само 

съ nланинит'h ! Ако, обаче, нtкои мислятъ, 

че това не е правилно, че nодъ туризъмъ се 

разбира споменатото веqе отъ мене съдър

жание, не ще бжде зле да си изяснимъ вед

нажъ завинаги т'hзи н'hща. Съ това азъ не 

искамъ да ровя изчерпани вече въпроси, за

щото т'h действително не еж изчерпани и за

щото премълчаването е удобно при много 

случаи, но не и когато се касае за идеята на 

една организация. Разбира се, това не из

ключва случая много жители на полски гра-
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дове да иматъ по-мощенъ и по-дълбокъ сти

мулъ къмъ планината, отколкото жителит't 

на подбалканскит11 градовце. Това даже не 

изключва и нашит11 така наричани полски 

клонове да се занимаватъ съ широка стра

ю1чна де!!ность, която да н'tма нищо общо 

съ планината. Предметъ на конкретната ни 

дейность е едно, сжщность на идеята е дру· 

ro. Важното е да съзнаваме едното и другото. 
Друrъ е вече въпросътъ - какъ си я 

представяме собствено тази наша пла

нина. Отъ тази наша представа зависи дали 

ще бждемъ само една организация, връзката 

между членовет't на която ще бждатъ член

скит't списъци, ув'tренията за пжтуване, 

намаленията и изгодит11 или пъкъ ще бж

демъ едно планинарско общество, идеята на 

което стои надъ всичко и знамето на което 

не еж изrодит't и веселит11 екскурзии, Да 

си кажа право, азъ fle бихъ ималъ никаква 

охота да работя - ако такава повинност ь 

още ми предстои - въ една организация, 

въ която всtки влиза и излиза дотолкова, 

доколкото има см'tтка въ материалнит11 ползи 

и въ която общит't събрания, конrресит11, 

организационната суета или пъкъ .прият· 

нит't • компании въ планината изчерпватъ 
ц'tлото съдържание на живота. Иска ми се 

да в'tрвамъ, че ние вече надмогнахме про

стото и пусто схващане, че планината е само 

единъ бездушенъ теренъ съ малко красота 

за оч1ц1!, чистъ въздухъ за дробовет11 и про

грама за използуване на недtлната почивка, 

Тукъ никакво хитруване и умуване не по· 

мага - даже и демаrоrията, че по този на

чияъ ще привличаме повече членове и съ

мишленици. Чистиятъ въздухъ, красотата и 

пълнит't отъ радостъ гърди ние ги приемаме 

съ блаrодарностъ. Но за насъ планинар

ството все ще си остане - нека да не е ре

лигия: отъ нея рационзлистит11 много се 

плашатъ - единъ мироrледъ и единъ мо

ралъ. Трезво и разумно е да виждам!: въ 

планината само единъ резервоаръ за здраве 

и радостъ, но възвишено и достойно е да 

виждаме въ нейното лице единъ символъ, 

който тр'tбва да разберемъ и разrадаемъ съ 

цената на духовни стремежи и вълнения, 

Само така планинарството не ще предста

влява положителния добавъкъ на една циви

лизация, а ще бжде изразътъ и на една ду

ховна култура. 

П л а н и н а р с т в от о е б о р б а, в ъ 
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к о я т о л и ч н о с т ь та и з р а с т в а, а н е е 

п р о с т а ш к о у д о в о л с т в и е, в ъ к о е т о 

л и ч н о с т ь та с е r у б и. Това нека се раз
бере веднажъ завинаги: единъ народъ не 

отива много напредъ, когато гледа на исто

рията си като на удоволствие и удобства, а 

само когато я изживява като непрекжсната 

и мжчителна борба за вдъхновени и висши 

идеали. Сжщото е и планинарството : ако 

гледаме на планинит11 само като на дадени 

ни отъ Господа Бога rолtми санаториуми 

или увеселителни градини, н11е си издаваме 

много лошо свидетелство за духовното ни 

богатство, 

Бълrарскиятъ туристически съюзъ не 

може да призовава само въ името на добре 

прекаранитt недtли (предпоставка : хубаво 
време!) - това е именно отрицание на обще
ственость - да се принизяващъ до вкуса и 

интереситt на мнозинството. Или ще го во

дишъ по пжтя на културата и ще рискувашъ 

да останещъ дълго време неразбиранъ и не

оцененъ или пъкъ ще слtзешъ долу до раз

биранията и желанинта на тълпата (нашия 
неорrанизиранъ туризъмъ !) и ще се оста
вишъ тя да ти диктува иде!!нитt . насоки и 
скрижали. 

Проблемътъ за отношенето на нашия съ

юзъ къмъ неорганизирания туризъмъ, спо

редъ мене, е именно тукъ. Като речемъ да 

привл'tчемъ тtзи еженед'tлни екскурзиянти 

съ малъкъ членски вносъ, гол'tми изгоди по 

хижи и желtзници и пр. и пр., единъ день 

все ще имъ 11зл1lземъ на глава. 

Но какво ще е остана1ю тогава отъ ду

ховната сжщность на нашата црrанизация? 

- Единъ олтаръ, предъ който, вм'tсто бо· 

rомолци, кол'tничатъ китари и билници ! 
Истинска обществена задача е да нака

рашъ всички т'tзи хора, които вече еж си 

създали навика (само като навикъ !) да оти
ватъ въ планината, да виждатъ въ нея и на

миратъ чрезъ нея една по-висша идейна 

сжщность на цtлия си животъ. 

Ако ние сме наясно върху тази точка, 

много лесно ще се справимъ съ въпросит't 

за нашата литература, за опазване на пла

нинскит't цв'tтя и растения, за морала въ 

хижитt и най-после за самия видъ на пла

нинар)!. 

Въ първия случай хората замърсяватъ 

планината - въ втория планината пречиства 

хората : ето моралътъ отъ ц'tлата басня! 



ВАСИЛАШКОТО ЕЗЕРО снимка М. КРЪШНЯКЪ 



Четиридесеть години - колко дълъrъ пе

риодъ ! И какво ли не преживt България 

презъ него, а покрай нея и съюзътъ ни ? 
Та кжде собствено бtхме, да не казваме 

въ началото на този периодъ, а още само 

преди петнадесеть години? Въ цtлия Бал

канъ, Пиринъ, Родопитt, Осогово нtмаше 

нито една хижа, Въ Рила бt кацнала само 

,.Скакавица ", а въ Витоша само хижа • Алr:
ко" издаваше човtшката ржка. И веднажъ, 
на връхъ Никулдень, се . озовахме само два

ма души въ нея. Толкова бtхме на другия 

день на Черни връхъ, две следи имаше него 

день по cнtra на Витоша. А сега ? 
Но въ днитt на юбилея ще се намtрятъ 

и по-даровити и по-въодушевени хора да ве

личаятъ дtлото на българския туризъмъ. Знай

ни и незнайни наши приятели ще изпонаиз

лtзатъ по сцената и ще се надпреварватъ 

да ни убеждаватъ какъ винаги еж ценtли 

дtлото на българскитt туристи. Tt ще оти
датъ даже по-напредъ :. ще ни обяснятъ как
во представлява туризъмътъ, какви ·му еж 

връзкитt съ сроднитt организации, та даже 

ще ни опънатъ и ухото: ,,това бива и това 

не бива", А следъ юбилея ще си останемъ 
пакъ самички съ себе си и съ., . планинитt: 

И затова нека още отъ сега, вмtсто вtн

ци, да си размtнимъ обещания за бждещна 

дейность. Въ две насоки я виждамъ очертана. 

Погледнете немощыа днесъ на така на

ричанитt български писатели и художници 

- съ малки изключения ! - да описватъ и 

предаватъ планината. Вижте колко чужда имъ 

е тя, какъ не смtятъ да навлtзатъ въ ней

нитt гънки. Иде:rе на една художествена из

ложба и като я прегледате, се запитайте: 

„Само това ли намtриха нашитt художници 

отъ българскитt планини, само толкова ли 

ги познаватъ ?". Отворете разказитt и рома
нитt на нашитt писатели (не книжкитt, пи
сани за коледна разпродажба !) и се запи
тайте: "Толкова ли бледи и повръхностни 

еж впечатленията на тtзи хора отъ най-ве• 

личавия фонъ на българщината?" Сравнете 
тtхнитt емоции съ тtзи на Ботева, Вазова, 

Славейкова и Алеко: та онtзи хора, безъ 

никакви претенции на нtкакъвъ • измъ" успt
ха да предадатъ стихийно вtрно и величе· 

ствено Балкана, Рила , Родопитt и Пиринъ. 

На що се дължи всичко това ? Не ходятъ 
ли нашитt писатели и художници по плани-

нитt? - Ходятъ, разписватъ се и по хижи· 

тt, но и тt не се отличаватъ много, даже 

никакъ отъ тtзи, които цитирахъ малко по

горе, когато говорtхъ за неорганизирания 

туризъмъ. Творчеството имъ е изпълнено съ 

,,социална" проблематика, съ „свtтовни" въ
проси, съ евтинъ народенъ битъ, т. е. съ 

всичко друго, но не и съ търсене и нами

ране на свежи, вtрни и истински преживя

вания. И като речете да се запитате за при

чинитt на страшната криза въ нашето из

куство и култура, . ше си отговорите много 

лесно ... 
Ето поле за дей ность духовна на нашия 

съюзъ. П л а н и н ат а о щ е н е е с ъ с т а в

н а часть на нашата обшесrвена и 

н а ц и о н а л н а к у л ту р а, а т я т р t б в а 
да стан е, Това е много по-възвишена за

дача qтъ много други. Въ подробности не 

искамъ да влизамъ - и безъ това мнозина 

щt недоволствуватъ срещу тtзи редове. И това 

ще е доказателството, че съмъ казалъ исти

ната. 

Сега да се обърнемъ къмъ самитt насъ. 

Колкото и цtлата ни дейность да е единъ 

подвигъ, все пакъ не бива да си затваряме 

очитt предъ действителностыа. А тя е след

ната : ние нtмаме - на първо мtсто - си· 

стема въ хижитt. Досега успtхме само да 

наложимъ предвариrелно преглеждане на ш~а

новетt, формално разрешение за строежъ 

(което фактически не се спазва, защото всt
ки си строи както и когато иска) и едва
едва уеднаквени билети и такси. Отъ тамъ 

нататъкъ : обзавеждане и стопанисване на 

хижитt, хиженъ редъ, хижна политика за 

насочване посетители, пазачи и пр. и пр. -
всичко това още е една дейность, която ни 

предстои. Дошло е времето да посегнемъ къмъ 

разрешението на тtзи въпроси. Организа

ционната ни и планинарска култура не поз

воляватъ повече отлагане. 

На второ мtсто : ние нtмаме спално 

цtло. Съ голtми жертви нtкои наши кло

нове създаватъ и поддържатъ спални. Едни 

години еж отворени, други затворени, едни 

се знаятъ - други еж неизвестни, едни се 

посещаватъ - други не, и тукъ липсва си

стемность . И това повечt' не може да се тър· 

пи, най-малкото, за да не отиватъ много бла

городни усилия напраздно. Спалното дtло 

трtбва да се създаде ! 
с.~едва: не разполагаме съ свtсна и пъл-
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на сбирка пито отъ диапозитиви, нито отъ 

п11апинарски фотографии, нито отъ картини 

съ планински сюжети. Началото все се слага, 

кредити все се предвиждатъ и накрай н'hма 

още нищо завършено. И това не пива да 

продължава. Знамъ колко еж оскждни ср'hд

ствата на съюза : но това никога не е оправ
дание. И преди н'hко11ко години се разпра

вяше, че бюджетътъ ни не може11ъ да се 

увеличи - увеличихме го не, но и го удво

ихме и вс'hки знае въ това време колко по

лезни н'hща се извършиха. Важното е да си 

го поставимъ като задача: 11ичностит'h из

растватъ покрай задачит'h - ще се нам-ври 

кой да ги разреши. 

Ние стоимъ настрана отъ планинарската 

наука и не сме съум'h11и да изтъкнемъ п11а

нипарит'11 като творци въ това отношение. 

Но тукъ колегата r. Ст. Георгиевъ ще знае 
да каже по-хубави н'hща отъ мене. 

Азъ изброявамъ всичко това и то не зву

чи като обвинение срещу самитъ насъ. До

сега е направено (а то е огромно!) това, 
което чов'hшки е било възможно. 

Но като знаемъ точно какво искаме отъ 

Мальовица 
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близкото бждеще, като се въодушевимъ отъ 

кGнкретнит'h задачи, сигуренъ съмъ, ще се 

нам'hрятъ хора, които ще надминатъ нашит-в 

очаквания и единъ день ние ще стоимъ предъ 

т'hхното д'h110 сжщо така безмълвни и съ сва

лени шапки, както може би сега па юбилея 

мнозина бивши дейци ще стоятъ, които на 

времето не еж и посмt11и да мечтаятъ за по

цобни постижения, наричани отъ съюза сега 

С!JОИ• 

Къмъ тtзи бждещи дейци, които ще на

правятъ невъзможното възможно и ще пове

датъ съюза къмъ нови и свtт11и кржгозори, 

къмъ тtхъ отъ сега отправятъ всички по

г 11сдитt, пожеланията и б11агодарностит'h си. 

Нека тt сигурно разчитатъ на съдействието 

на всички ни : това е най-хубавото обещание, 
което моw.емъ да си размtнимъ по случай 

юбилея. 

Тукъ, далече отъ България, н'h~1а по-ху

баво чувство отъ това да знаешъ, че дt11ото 

на българския туризъмъ крачи по сигурни 

пжтища, въ сигурни ржце. 

Бер11инъ, юний 1939 г. 

Сн . r . Гешеuъ 



Хижа .Царичина• 

ПРИКАЗНА „ЦАРИЧИНА" 

Отъ Н. Петковъ 

Тамъ, кждето нtкоrа бързоноrата сърна, 

суриятъ еленъ и сивата мечка минаваха отъ 

дивитt старопланински усои на Царичина за 

романтичнитt гори на Въртопа, днесъ на 

сжщата вълшебна алпийска поляна се изди· 

ra кокетната клисурска хижа .Царичина •. 
Htкora, преди построяване на хижата, 

много малко туристи отъ Северна България 

се опитваха да стиrнатъ челото на Веженъ, 

главно поради липса на подслонъ за нощу

ване, защото малката rоведарска колиба на 

Uзричинз не всtкоrз можеше да даде иска

ната почивка, а нощуването на открито на 

2,000 метра височина често пж ти ставаше 

рисковано, а сжщо и опасно за пожаръ. Ве

женъ въ миналото се посещаваше повече отъ 

юrъ отъ лtтовницитt отъ Клисура, Коприв

щица и Пирдопъ. Днесъ, обаче, съ построя

ване на хижата, отъ ранни юнски дни до 

късно лtто, върволиJ.W любители на роднитt 

балкани крачзтъ отъ исички страни къмъ 

хижата и Веженъ. 

Рtдко челото на Веженъ с чисто отъ 

мъгли и спокойно отъ вtтъръ. Трtбва чо

вtкъ да се изкачи на него рано, преди из

rрtвъ слънце, за да обгърне С"}, поrледъ ши

рокия кржrозоръ, който се открива отъ вър

ха, защото мъrлитt отъ боровата гора на 

Царичина и отъ вtковнитt букови гори на 

Въртопа съ появяване на първитt слънчеви 

лжчи почватъ да пъплятъ къмъ Веженъ и 

закриватъ величествената гледка, която се 

открива отъ всичкитt му страни. Онзи, кой

то има щастието да се качи на Веженъ при 

хубаво време, вижда всичко наоколо отъ се

веръ, изтокъ и западъ да плува въ зеленина. 

Utлото Карловско поле, отъ Клисура къмъ 

Калоферъ, сякашъ е подъ нозетt ти, а rpe· 
бенитt на Стара-планина и Срtдна-rора се 

rубятъ къмъ Казанлъкъ и Ст. Загора. На 

северъ, на западъ, цtлиятъ релефъ на Ста· 

ра-планина е като на длань предъ очитt ти. 

Море отъ китни върхове се rубятъ по по

сока къмъ Троянъ, Ловечъ и Тетевенъ, а 

задъ тtхъ, на изтокъ, се очертаватъ силуе

титt на далечни планини .•• Казватъ, че въ 
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тихи безоблачни утрини, преди изгрtвъ 

слънце, въ далечината, по посока КЪ\!Ъ Плt

венъ, се очертава бtла ивица - Дунавъ. 

На юrъ, з:щъ релефа на приказна1·а 

Срtдна-гора, нtкж.де въ далечината се очер

таватъ Пловдивскитt тепета, погледътъ сво

бодно се движи изъ цtлото Пловдивско по

ле, а една ивица мъгла очертава изъ низи

нитt на полето р. Марица, задъ която се 

синtятъ дзлечнитt Родопи. 

Презъ годинитt 1934 и 1935, съ общи 

усилия и трудъ, клисурци построиха кра

сива и удобна хижа въ приказната мtстность 

Царичина въ северния скатъ на в. Веженъ. 

Uаричина ! Това е приказка, която сте 

слушали въ детинството си. Грамадни боро

ве съ шеметна височина, едни горди, побили 

чела въ небето, други - съборени, полег

нали, цtли обрасли съ лишеи и мъхове, 

образуватъ многобройни арки, презъ които 

въ ранна утринL или късна вечерь сплаше

ни еленъ или сърна боязливо минаватъ. 

Грамаднитt камъни, покрити цtли съ тъмно

зеленъ мъхъ, rирляндитt отъ лишеи, напад

нали вtчно зеленитt гиганти, тищината или 

случайното изпръщяване на съборено сухо 

клонче, прехвръкването на нtкоя горска 

птица, всичко това е приказната Uаричина. 

И всtко дърво, всtки покритъ съ разноцвtт
ни мъхове камъкъ, всtки кж.тъ отъ Цари

чина съставлява отдtлна приказка отъ гра

мадната книга на природата ... 
Хижата, издигната на една алпийска по

ляна на Царичина, е построена на два ета

жа съ 4 добре обзаведени стаи. Инвентарътъ 
й е въ състояние да задоволи rолtма група 

туристи и за по-продължително време. Образ

цово чиста, обзаведена съ най-необходимитt 

прибори и завивки, презъ тригодишното си 

сж.ществуване хижата е дала подслонъ на го

лtмъ брой туристи. Презъ 1936 r. тя е била 
посетена отъ 234 туристи, презъ 1937 r. отъ 
483, а презъ 1938 r. повече отъ 600 души еж. 
я посетили. Напоследъкъ хижата се посещава 

и зимно време отъ туристически групи, които 

иматъ рtдкото щастие да се наслаждаватъ отъ 

хижата на покрития съ снtгъ в. Веженъ и 

на великолепнитt гледки, коитu зимата от-
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крива отъ него. Отъ хижата до върха може 

да се отиде за половинъ часъ. Най-удобно 

отиване до хижата е отъ rp. Клисура - за 4 
часа, отъ курорта Рибарица за 4 ч., отъ Те

тевенската хижа на в. Братаница за 4 часа, 
отъ Пирдопската хижа Паскалъ - за 7 ча
са, отъ хижа Амбарица, презъ Козята стена 

- за 12 часа и отъ Копривщица за 6 часа. 
Отъ София се пж.тува четири часа съ авто

мобилъ до спасителния домъ на Козница, 

отъ която презъ Въртопа, край изворитt на 

р. Стрtма и по коларския пж.ть презъ Мо

ренитt се отива на хижата за около 3 часа. 
Едно отъ най-приятнитt пж.тувания за 

хижата е това отъ rp. Клисура - презъ 

р. Равна, Чалътъ, Рибаришката пж.тека, Ри

барица, Булаванджикъ, р. Заводна и презъ 

Тънката рътлина за Царичина - хижата. 

Почти двудневниятъ пжть открива предъ ту
риста вълшебни гледки. Изъ кристалнитt 

води на р, Равна бързо прекосяватъ пъстър

ви. а засаденитt край брtга й оранжеви ца

ричини срамежливо се оrлеждатъ въ водитt 

й. Презъ вtчно зеленитt алпийски поляни 

отъ Р· Равна се стига до Чалътъ. Отъ из

токъ предъ васъ се издиrатъ единъ следъ 

другъ: Чалътъ, Козята стена, Тикиl!скитt ви

сочини, Троянскиятъ балканъ, а задъ тtхъ, 

въ далечината, Амбарица, Купенътъ и други 
върхове. На западъ поr·ледътъ се губи изъ 

хы1мистата Царичина и Веженъ, отъ северt. 

височинитt на Васильовскатз планина ограж

датъ крж.гозора, а на югъ релефътъ на 

Срtдна-гора довършва пейзажа. 

Но ето и Рибарица ! Безчетни върхове и 
дълбоки долини, обрасли съ приказни боро

ве, а долу въ дълбочината безспирно шуми 

р. Рибарица. Полегналъ на меката трева край 

Рибаришката пж.тека, погледътъ ти се носи 

изъ море отъ върхове, обрасли съ борове, 

затваряшъ за миrъ очитt си, за да запазишъ 

въ паметьта си всички тtзи вълшебни глед

ки за по дълго време и пакъ се заглеждашъ 

нtкжде въ безкрайнитt родни балкани •.• 
Високо надъ непристж.пнитt скали на Ча

лътъ безшумно чертае царьтъ на въздуха 

своитt крж.гове ... Странно чувство вълнува 
гъдитt ти ... Колко е красива Родината ни ! 
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ЗА СПАСИТЕЛНАТА СЛУЖБА ВЪ ПЛАНИНАТА 

Отъ Д-ръ Ем. Шаранновъ 

Сега, презъ пролtтыа, планинската спа

сителна служба приключва своята работа за 

преминалата зимна планинарска година. 

Нtколкото ду~,ш, които следватъ по-долу, 

нека бждатъ една нечислова равносмtтка за 

стореното у насъ досега и частно за тази 

зима. 

Мисъльта за спасителна служба въ пла· 

нивата у насъ се зароди въ душитt на нt

колцина сърдцати планинари. Tt бtха чели, 

чули, а нtкои и видtли какъ въ други стра

ни се помага на пострадалъ събратъ въ пла

нината. 

Задъ тtхъ бtше пжтьтъ на по-старитt. 

Отъ по-старитt поеха съ лека ржка тежка

та раница и потеглиха нагоре. Планината бt 

отворена книга, далечина следъ друга, като 

жадно поглъщана страница, разкриваща пж

теки, поточета, зжбери, Бtлитt пъкъ полета 

на тtзи страници еж осtяни съ uвtтовце, 

бубулечици, птичета. Измежду редоветt се 

излжчва дъхътъ на планината, самата ти

шина. 

А пжтеката нагоре! По тази пжт€:ка на

зрtва въ младежа мисълыа за всtка духов·· 

на радость, добива чрезъ нея сто!!ность всt

ка височина, та.мъ се поражда надеждата за 

надмогване и недостижимото. На тази пж

тека назрtва мисълыа за всtка борба. Мо

же би по този пжть всичко е сурово, но 

всичко е така естествено, Може би тамъ 

всtко нtщо поотдtлно е така незначително, 

но наддtлява въ цtлостьта си всtка буря, 

Тамъ всtко нtщо мълчи. Всъко нъщо е то. 

Въ този пжть планинарьтъ се радва на 

своя животъ. Той ro узнава съ всъка нова 
стжпка, преизпълва се отъ него съ чувство

то на опиянение, родено въ смъсената ра

дость на душата и тtлото. Въ този пжть 

планинарыъ привиква и да се бори за своя 

животъ. За своя и за този на своя друrарь, 

на своя спжтникъ. Поrълнатъ нъкжде, за

rледанъ съ часове въ закрепило се на по

люшвано отъ вtтреца листенце пъстро бръм
барче или напраздно взиращъ "с_е въ плътна

та мъгла, кра!! ржба на заледена пропасть, 

планинарыъ еднакво е забравилъ и грани

цата на своето азъ, Съ духъ и съ тt1ю то!! 

диша, радва се и оспорва живота еднакво за 

себе си и аа този, следващъ стжпката му 

по пжтеката нагоре. Така негласно е ро

денъ законътъ на планината. Така безъ ду

ми въ мълчаливата борба за живота на най

близкия, една истина става необходима за 

всички, Вжжето отвлича понtкоrа и двамата, 

то може и да се скжса и да отнесе единия 

надолу. Но законътъ на планината не по

зволява то да се развързва или . срtзва за

ради своя животъ. Това може да стори само 

'политащиятъ, сиrуренъ въ своята rибель, за 

да запази живота на другия поне, този на 

своя другарь горе. 

Тази символна висша човtчность, изра

зена въ rотовность за мълчалива, мигновена 

и решителна саможертва, тръбва да бжде 

изградена въ душата томува, който се чув

ствува достоенъ за кръста на планинарь-спа

ситель. 

Ето, нtколко десетилътия минаватъ вече, 

какъ движението на планинаритъ у насъ се 

бори твърде упорито за право на животъ. 

Нtколко десетки години трtбваше това дви

жение да се бори: съ планината и съ хора

та, за да се направятъ днесъ и върховетt 

достжпни и дирени отъ хората и хората 

пъкъ готови да приематъ и да поематъ това 

дtло, 

И дtлото надви премного прtчки. Защо

то . стотина червени покриви се гушатъ днесъ 

всрtдъ долини и по върхове изъ кой не 

край на малкитt и голtмитt ни планини. 

Дtлото наддtлt толкова много спънки. 

Та нали днесъ съ хиляди следятъ знацитt 

по кръстопжтекитt, улавятъ една или друга 

отъ тtхъ, гонятъ безпогрtшно този връхъ 

или стигатъ онази хижа ? 
А планинската спасителна служба е едно 

отъ последнитt звена на rолtмата верига 

завоевания въ планината. 

Не е само сигурната пжтека, не еж само 

яснитt и точни знаци, нито само свtтливото 

прозорче щ1 хижата съ тревожния звънъ на 

камбаната. Не е и само твърдата стжпка и вtр• 

нота око на младия пжтпикъ. 

Настжпва тъмна нощь, припада мъгла, 
идва прtсна снtжна покривка, изчезва всt

ки знакъ, всtка следа. 

А и безъ туй отъ тукъ, отъ пжтеката 
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натамъ почва сжщинската, свободната пла

нина, почва пжтьтъ на свободното р-вене. 

И тукъ най-често, къмъ самия ржбъ на 

планинския rребенъ, близо до п-всеньта на 

свободния отъ прегради вtтъръ; тамъ, дето 

земята подъ краката се свършва и почва ши

рокиятъ свtтъ на окото, по т-взи мtста най

често се изпр-вчва и бедата. Тя идва неча

кана по време и мtсто, неуморимо бди за 

най-малка неrотовность, използува едва до

ловима тревога и колебание. 

И само бързата, навреме подадена ржка, 

би запазила единъ животъ, би предпазила 

отъ тъмна скръбь нtкои близки. 

Човtкъ може да вtрва въ своята сждба 

и може наистина да бжде закрилянъ отъ до

брия случай. 

А ето - не еж вече малко планинарит-в, 

които открито биха се провикнали, че тtх

ната добра сждба, че тtхниятъ щастливъ 

случай е била здравата и топлата ржка, по

дздена навреме отъ друrарь-спаситель въ 

планината. 

Всрtдъ ледена буря, полупремръзналъ, 

или въ тиха лtтна нощь, rубещъ кръвь 

всрtдъ скалитt, настръхналъ отъ болки, ко

гато незабелязано съ:1ерцанието на прос1ора 

дири да се слtе съ отвъдното, само обра· 

зътъ на съвременния братъ-самарянинъ въз

връща чезнещия духъ и тtло на неподози

ращитt нищо негови близки. 

Синит1; камъни - Комннитt 
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Самарянство, свързано съ героизъмъ. Съ

страдание, поднесено съ rотовностьта за са

можертва. Помощь на непознатъ другарь въ. 

планината, родена въ себеотрицателния по

ривъ на свързана крепко съ живота съвtсть, 

Въ преградитt, които буря, мрэкъ и не

пристжпность изrраждатъ, не се преодолява 

съ протегнатата въ планината ржка само 

опасностьта, не се насища единствено чув

ството на лично самозадоволение. 

Хората поrиватъ и безъ това, изчезватъ 

въ неизброими редици. 

Но съ тази работа въ полза на общество

то, съ тази помощь на отдtлното човtшко 

сжщество, безсилно да се бори въ изоставе

ность само за своя земенъ дtлъ, и друго се 

постига. 

Този пжть на служене е изразъ на висше 

човtшко служене. Този пжть изправя човt

ка предъ стихиитt, за да открие самъ себе 

си като СТИХИЯ· 

Първичната сила, първ!iчниятъ страхъ на 

земния ни праотецъ еж. преродени въ пла

мъкъ - една факла разкжсва мрака; тя но

си свtтлина за другия, тя дири страданието 

у другия. 

Тази свtтлина заплита невидимо вжже въ 

душитt на хората, И по него, много високо 

надъ земнитt скали, човtкътъ-планинарь 

дълбае стжпки къмъ самия ~.:ебе. 

Си. А. Дайровъ 



Синиг~ камъни - Кутелка Сн. А. Даiiровъ 

СИНИТ'В КАМЪНИ 

Отъ Петъръ Димитровъ 

Ти искашъ, драги приятелю, да ти пиша 

за Синитt камъни. Нека да призная - дълго 

се колебахъ, докато . реша да удовлетворя 

желанието ти. Г!онi,коrа, поразенъ отъ кра

сотата имъ, съмъ вземалъ перото, пожела

'l!алъ съмъ да опиша чудната имъ прелесть, 

.да дамъ непристоренъ изразъ на въодуше

влението, което еж разпалвали въ душата ми, 

но никога не ми се е отдавало описанието, 

И сега, когато трtбва да изпълня едно прия

телско задължение, азъ дължа да помоля за 

снизхождение. Защото нtмамъ срtдства да 

.дамъ сносенъ изразъ на чувствата си, а още 

по-малко да обхв~на необхватната красота на 

Синитt камъни, Мисля си : да пишешъ за 

красотата на Синитt камъни, та това е все 

едно да пишешъ за нр~вственото величие 

на Бога. Кое перо, коя четка, кое длето би 

могло да се възземе въ висинитt на безгра

ничното и замайващо разнообразие на фор

митt, въ които се излива божествената хар

мония на звукове, цвtтове, построения, на 

здравни и нравствено-етични въздействия? 
А какво друго бихъ моrълъ да опиша, 

освенъ дължината на масива, височината на 

върховетt, флората, фауната. Но това е опи

сано съ по-rолtма вещина и научно провt

гени данни отъ ученитt естествоизпитатели 

или географи, Може би ти искашъ да пиша 

импресия. Но импресията е единъ миrъ отъ 

вtчностыа, интимното изживяване на който 

не е отъ естеството на ония възприятия, 
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които моrатъ да бждатъ присаждани, Ти 

искашъ да ти пиша за красотата на Синитt 

камъни. А ето-азъ мисля, че rолtмата кра

сота не се описва; тя се изживява. Само 

непосрtдственото възприятие поражда тъй 

желаното магическо въздействие върху ду· 

шата. Затова : ако искашъ да почувствувашъ 
неизмtримото имъ величие, надtни раницата, 

изкачи се на островръхитt имъ чуkи и се 

заслушай въ моrжщата имъ пtсень, Тамъ пtе 

потокътъ, пtе птичката, пtе гората, пtе ска

лата, пtе въздухътъ. Ако сърдцето ти е от-

С.1JИвенъ - отъ Си1штi; камъни 

ворено за пtсень - ще я чуешъ. И чуешъ 

ли я - ти никога нtма да забравишъ и ни

кога нtма да почувству,вашъ досада, Защото 

пtсеныа на Синитt камъни поразява, но 

никога не се повтаря. 

Знаешъ ли, че тия Сини камъни еж пре

живtли вtковетt, че много народи еж свър· 

зали поминъка, сждбата си съ тtхъ, но 

никога не еж имали дързостыа да rоворятъ 

за красотата и цtлебното имъ въздействие, 

освенъ въ формата на символи. Тъй вtко

ветt еж ни завещавали легенда следъ леген-
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да за извори, върхове, пешери. И тъй, не 

трtбва да се учудвашъ, че понtкоrа па

радокситt еж най-дълбокомисленитt откро

вения на човtшката душа, Ето: реалнитt 

сили, необикновено мощното здравно въздей

ствие на Синитt камъни - еж намtрили 

най-одухотворения си образъ въ мистичнитt 

и реални фор:м11 и срtдства на легендата. 

Когато се заскиташъ изъ сипеитt и по остро

връхитt имъ скали, ти ще почувствувашъ 

колко бърже опнатитt нерви се успокояватъ, 

колко широко rърдитt се разтварятъ, какъ 

Сн. А. Дайровъ 

жадно сърдцето пие нови сили и тогава шё 

разберешъ защо народътъ вtрва, че който се 

препъне предъ .Халката· въ Синитt ка
мъни, се подмладява съ десеть години, а 

който се окжпе въ Кушбунарския изворъ 

(Орловъ кладенецъ) получава изцtление отъ 
всtкаква болесть. 

Ти искашъ, драги приятелю, да ти пиша 

за Синитt камъни, Повtрвай ми - за всичко 

друго бихъ писалъ, но не и за красотата 

имъ. Защото, който почувствува rолtмата имъ 

прелесть, счупва перото, четката и фото• 

графическата плака, 



КЖЩИЧКА ПОДЪ БРоЗИТ5 снимка Д-ръ Г. КЪНЧЕВЪ 
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РИЛА 

Отъ А~. Кюркчиевъ 

Рила е най-високиятъ дълъ на Македоно

родопския масивъ. 

Рила се намира въ центъра на Балканския 

полуостровъ - до Дунавъ 180 клм.; до Бъло 
море 160 клм.; до Адриатическо море 360 клм. 
и почти толкова до Черно море. 

Тя се свързва тъсно почти съ всички съ

седни планини : на северъ чрезъ Верила -
съ Витоша; на сев. изтокъ чрезъ Шипочан

ската седловина и Шумнатица - съ Ихти

манска Сръдна гора; на изтокъ чрезъ Кри

ворtчката седловина - съ Родопитt; на югъ 

чрезъ Предълската седловина - съ Пиринъ 

и на западъ чрезъ Бtли ридъ презъ доли

ната нар. Струма - съ , Осоговска планина 

Ясно е отъ това колко важенъ планински 

вжзелъ се явява Рила. 

Границитъ й еж строго опредълени : на 

северъ Дупнишкото поле, Клисурски проходъ, 

Самоковско поле, Костенската котловина; на 

изтокъ Крива ръка и Черна Места; на югъ 

р. Градевска (притокъ на Струма), Предъл

ската седловина, Разложска котловина ; на 

западъ долината на р. Струма между Дуп

нишко и Горно-Джумайско по.11ета. 

За размtритъ на планината може да се 

каже следното : дължина 80 кпм., ширина 60 
клм., абсолютна височина 2,925·40 м., сръдна 

височина 1,470 м., което показва, че, кактсr 

по абсолютна, така и по сръдна височина 

Рила е най-високата планина въ Балканския 

полуостровъ, а така сжщо и въ Юго-изт. 

Европа следъ връхъ Зомбликъ (3,080 м.) въ 

Австрийскитt Алпи. 

Пространството и е равно на 2,750 клм.2 

Като часть отъ Македоно-родопския ма
сивъ, подобно на Родопитt, Рила е стара и 

масивна планина. Първото и образуване се 

отнася къмъ архайската ера (хуронъ). Въ 

началото на палеозойската ера става изриг

ване на голъма гранитна ерупция (лаколитъ), 

който съставлява днесъ ядката на планината. 

Презъ палеозойската и мезозойска ери Рила не 

е претърпъла значителни тектонични промъ

ни, а само отъ денудацията и ерозията би

ватъ отнесени горнитt и части. Като само

стойна планина, Рила въ днешния си видъ 

и форма се отдъля въ терциера, когато хлът

ватъ околнит-в полета. Обаче за дооформя· 

ването й е допринесло много и дилувиалното 

заледяване, 

По строежъ Рила представлява хорстъ 

(купенъ), заграденъ отвс-вкжде съ котловини, 

чийто пла~::тове иматъ периклиналенъ строежъ, 

т. е. наведени на всички страни. 

Рила се състои отъ стари скали: криста

линни шисти, гнайси, стари еруптивни скали 

- гранитъ - най-rолъмата гранитна ядка въ 

Балканския полуостровъ, която има издънка 

и въ ср-вдната часть на Пиринъ. Младит-в 

материали еж предимно по периферията й 

Рила е най-величествената българска пла

нина; отъ Мусала се открива чудна гледка 

не само на самата нея, но и на околнит-в й 

планини. Въ нея има 25 върха съ височина 

отъ 2,500 до 2,700 м. и 12 върха надъ 2.700 
м., когато надъ тази височина се издигатъ 

само нъколко върхове въ Олимпъ, Пи

ринъ, Корабъ и Шаръ. 

Презъ ледниково време тя е била заледе

на, за което говорятъ заостренит-в, настръх

нали върхове, изгладенит-в и надраскани скали, 

94 циркуса, изпълнени съ 145 езера и мно
жество каменни сипеи, които еж запълнили 

8 езера, най-пр-всенъ примъръ отъ които пред
ставлява скоро засипаното едно отъ тритl. 

Марицини езера, така че сега Марица извира 

не отъ 3, а отъ 2 езера. Най-високото рил

ско езеро е Леденото, подъ Мусала, на 2,786 
м,, най-низкото на 2.070 м., а въобще най

низкото е Паничище на 1,375 м., което, обаче, 
има тектониченъ произходъ. Най· голъмо езе

ро е Смрадливото. Изобщо езерата еж съ 

различни размъри и форми; дълбочината имъ 

е отъ 1 до 30 метра ; цвътътъ имъ е сжщо 
много различенъ, предимно синъ, ето защо 

ги наричатъ „сини очи". Т-в черпятъ вода 

отъ циркуснитъ стени, снtжнит-в пръспи и 

утринната роса. По-високитъ езера иматъ по

низка температура. Съ изключение на Сухото 

езеро, всички се изтичатъ въ близкитъ ръки. 

Други ледникови останки еж множеството 

различни моренни материали по гърбищата 

и ръчнит~ долини. Днесъ въ Рила нъма лед

ници, понеже снъжната граница се намира 

надъ 2,900-3,000 м., а само многобройни 

снъжни пръспи, които се зздържатъ по усой

нитt мъста преэъ цълото лъто; тъ могатъ 
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да се взематъ като ембрионални ледници. Рила 
е не само планински, но и воденъ центъръ 

на Балканския полуостровъ. Отъ нея изви
ратъ: Марица на изтокъ, Места на юrъ, Ис

къръ на северъ и множество лъви притоци 

на Струма, които черпятъ водата си отъ езе

рата, прtспитi; и тресищата. 

Отъ която сrрана и да я поrледнемъ, Рила 

представлява единъ rолъмъ неразчлененъ ку

пенъ, но ако навлъземъ навжтре, ще видимъ. 

че тя е много разчJiенена и разпокжсана 

Отъ р. р. Рилска и Искъръ съ тi;хнитъ при

тоци Рила се дъли на 4 дъла: 1. Сръденъ 
- съ Анrеловъ връхъ, 2625 м., който е пла
нинскиятъ вжзелъ на цtлата планина; за

ключва се между ръкитt. Лъви и Бъли Искъръ, 

Рилска, Илийиа и Бълица (притокъ на Ме· 

ста). Най-важни клонове еж: на северъ -
Скакавцитъ, на сев-зап. Йозола и Сухи чалъ. 
На западъ Бричеборъ - Мермера. 2. -
Северо-западенъ - наричанъ поrръш

но досега Пашаница. Най-високъ Еленинъ 

връхъ, 2731 м.; зак.1ючва се между ръкитъ 

Рилска, Лъви и Черни Искъръ, Джерманъ и 

Струма. Главни клонове: Пашаница, Кабулъ

Сейменски ; чрезъ Кобилино бранище този 
дълъ се свързва съ Сръдния. 3. Ю r о· 
з а п ад е н ъ - най-високъ връхъ Ай-rидикъ, 

2,618 м.; заключва се между ръкитъ Илийна 
и Рилска, Струма, Градевска, Разложка и 

Бtлица; най-важни клонове - Дунава -
Ай-rидикъ и Ма1штъ брtrове - Аризманица. 

4. И з точен ъ или Му с ален ски съ 

най-високъ връхъ Мусала, 2925·40 м. ; заключ
ва се между Бъли Искъръ, Марица, Крива 

ръка и долината на р. Места. Най-важни кло

нове: Соколецъ, Чадъръ тепе, Ибъръ - Белме

кенски, Налбантски. 

Значението на Рила е rолъмо. 1. Охладя· 
ва околнитt земи и не позволява прониква

нето на по-топлото Сръдиземноморско влия

ние да прониква на северъ. На Мусала се 

построи надъ 2,900 м. най-високата метеоро
логична станция. 2. Макаръ и отъ юrъ лесно 
да се навлиза по долинитt на р. Струма и 

Места, неприятельтъ ще се спре подъ непри

стжпнитъ и л~сно браними склонове на Рила, 

която се издига като стражъ надъ Македо· 

ния, Тракия и Сръдна Западна България. 3. 
Голъмо е и стопанското значение на Рила. 

До 1,600 м. се намиратъ смtсенитt широко
листни гори ; оть 1,600 до 2,000 м. - ИГЛО· 
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листни гори, най-хубави по горното течение 

на р. р. Рилска и Илийна, които се използу

ватъ отъ .Горска индустрия•. Надъ 2000 м. 
еж алпийскитъ пасища. При с. Рила, с. Дос

пей, с. Симитли!!:, с. Костенецъ има лигнитни 

каменни вжrлища; желъзни руди при Само

ковъ, с. Радуилъ; въ пъсъка на всички ръ

ки има злато. Рила е богата на ка

менни кариери; околовръстъ има много тер

мални извори: Долна Баня, Костенецъ, Сепа

рево, Горна Баня, Бtлчинска баня и др. Ри

ла е богата и на множество води: за пиене, 

за двигатели на дъскоръзници и воденици; за 

добиване на електрическа енергия (Орионъ); 

р. Рилска се използува и за свличане на дър· 

венъ материалъ. Рила изобилствува съ боrатъ 

и многоброенъ дивечъ: мечки, глигани, ли

сици, вълци, диви котки, рисове, з.1атки, бъл

ки, сърни, елени, диви кози, царски орли, со

коли, диви пътли. Въ езерата и ръкитt изо

билствува особено пъстървата. По пасищата 

пасатъ многобройни стада отъ едъръ и дре

бенъ добитъкъ. Като много висока планина, 

Рила е пръчка за съобщенията, но при все 

това тя се пресича отъ много пжтеки и пж

тища. Най-важни шосета еж: Самоковъ-Раз
лоrъ; Дупница-Рилски манастиръ; Самоковъ 

-Рилски манастиръ. Една единствена ж. п. 

линия е тъснолинейката до Рилския манастиръ. 

Ако и недостжпна и мжчно проходима, Рила 
е била националенъ стражъ на българщина

та. Тукъ се е подвизавалъ Св. Ив. Рилски' 

при който навремето е ходилъ и царь Пе
търъ. Ако и богата на вода, дивечъ, строи

теленъ материалъ, Рила е бедна на селища, 

поради своята недостжпность и климатъ. Поч

ти всички селища еж изъ заравненитъ край

ни склонове и поли иа планината. Най-важни 

градове еж: Самоковъ - 11,000 ж., Дупни
ца 16,100 ж., Г. Джумая 10,000 ж. Най-важ

ни села - Рила, Кочериново, Радуилъ, се,~а

та Баня и Чамъ l(ория. Въ Рила се намиратъ 

и три царски дворци : Царска Бистрица, Сит
няково и Сарж-rьолъ. 

Изобщо Рила прави отечеството ни красиво. 

Ние се rордъемъ, че най-високиять връхъ се 

намира въ България. Съ своитt красиви мъ

ста и кжтове тя привлича много туристи, 

учени, лътовници презъ всички годишни вре

мена. Нейната омайваща царствена природа 

пленява завинаги сърдцата на ония, които 

я - посетятъ. 



ИЗЪ ЛАПОНСКИТЪ ПЛАНИНИ 

Отъ В. Врански 

Скандинавскиятъ полуостровъ се съединя

ва съ континента посрtдствомъ Финландия 

- страната на езерата, rоритt и бtлитt 

лилии. По пространство тя е близо четири 

пжти по-rолtма отъ България, съ население 

само отъ 3,8 милиона. Три четвърти отъ стра
ната лежи въ умtренитt широчини, докато 

една четвърть се намира задъ полярния кржrъ, 

стигайки до 70° северна ширина брtrоветt 
на Ледо11ития океанъ. Севернитt области отъ 

страната представляватъ часть отъ Лапония, 

подъ което име е известно европейското край

брtжие на Ледовития океанъ . Политически 

Лапония е подtлена между Норвегия, Фин

ландия и Русия и е още много рtдко насе

лена, Финска Лапония заема пространство 

почти равно на България, съ население само 
10,000 души, предимно лапонци. Като типъ 

лапонцитt се отличаватъ отъ финитt, Докато 

последнитt еж предимно много руси, синеоки 

и съ силно развити скули, лапонцитt еж съ 

напълно черни коси и мурrавъ цвtтъ на ко

жата. 

Utлa Финландия, или както финитt я на· 

ричатъ Суоми, е изпълнена съ пrиродни кра

соти, твърде различни отъ тtзи въ нашата 

страна. Финската природа може да се оха

рактеризира съ едно велико северно мълча

ние, смущавано само отъ глухия rрохотъ на 

огромни бързеи и водопади, Туристътъ яа

всtкжде върви между вtковни борови гори, 

край rолtми рtки и безкрайни системи отъ 

езера, изпълнени съ хиляди острови и ост

ровчета, 

Съ нетърпение ·преминахме Полша, Ле

тония и Естония и най-сетне единъ топълъ 

слънчевъ следобtдъ презъ срtдата на юлий 

параходътъ бавно спрt въ пристанището на 

Хелзинки - столицата на Финландия, който 

е много хубавъ, чистъ и модеренъ rрадъ. 

Отъ тукъ започнахме своята обиколка изъ 

страната, отправяйки се на северъ, по

неже бързахме да заваримъ хубавото време. 

Една отъ най-севернитt станции на френ

ската желtзнопжтна мрежа е градчето Рова

ниеми, наричано още столица на Лапония, 

макаръ че брои 6.500 жители, което лежи 

само 4 клм. южно отъ полярния кр~rъ, Лtте 
въ областитt около северния поляренъ кржrъ 

нощемъ не се стъмва, а само намалява свtт

лината, а като се отива на северъ слънцето 

изобщо не залtзва. Отъ Рованиеми започва 

едно шосе, дълго 531 клм., което достига брt· 
rоветt на северния Ледовитъ океанъ. Съоб

щенията по него се поддържатъ съ rолtми 

мощни автобуси, които се движатъ съ срtдна 

скорость 80-100 клм. въ часъ и изминаватъ 
цtлото разстояние наведнажъ, макаръ и съ 

много престои за 15 часа. Нtколко минути 

следъ тръгването отъ Рованиеми преминахме 

полярния кржгъ, като мtстото, кждето тази 

идеална линия присича шосето, е означено 

съ надписъ на четири езика, Въ околната 

природа промiша, разбира се, не настава; на· 

всtкжде се простиратъ безкрайни борови гори, 

тукъ-тамъ пресtчени отъ торфища, Отвреме 

навреме се виждатъ дървени кжщи и малки 

ниви, засtти съ ръжъ или картофи. Къмъ 

обtдъ стигнахме областьта на най-голtмитt 

езера въ Лапания - Инари, Скоро следъ 

това шосето тръгва по долината на rолtмата 

рtка Паатсйоки, която служи за граница 

между Норвегия и Финландия, безъ, обаче, 

да се види, въ продължение на повече отъ 

100 клм., никакъвъ постъ или войникъ. Къмъ 
9 часа пристигнахме въ Салмийерви, едно 

селце съ около 200 жители, разположено на 
самата граница, кждето еж открити преди 

две години и се експлоатиратъ най-богатитt 

никелови залежи въ Европа. Въ полунощь, 

съвършено по свtтло, стигаме брtга на Ле

довития океанъ при най-северното финско 

пристанище Лийнахамари, разположено въ 

дъното на фиорда Петсамовуоно, 

ЦdJла Лапания е изпълнена съ планини, 

които достиrатъ най-rолtма височина 1.324 
метра, Въпрtки това, по своя характеръ, 

растителность и структура, тt напомнятъ 

на нашитt високи планини. Шосето за 

северъ минава презъ срtднитt части 

на Лапонскитi! планини, които тукъ еж 

покрити съ безкрайни борови гори. Въ 

тази си часть планинитt иматъ съвършено 

заобленъ видъ, като много напомнятъ Родо

питt около Пер·сенкъ или Сюткя, До кждет() 

стига погледътъ подъ сравнително слабата~ 

свtтлина на северното слънце, се виждатъ 

само била, по-низкитi! отъ които еж покрити 
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:до горе съ гора. Въ туристическо отноше

uше тази часть на Лапонскитt планини не 
nредставлява особенъ интересъ, освенъ про

лtть съ своитt идеални терени за ски. 

Фиордътъ Петсамовуоно, въ дъното на 

който се намира туристическа хижа, се 

вдава на около десетина километра навж

тре въ планинитt, поради която причина 

брtговетt му еж скалисти и се издигатъ 

много стръмно, на мtста почти отвесно, 

надъ океана. 

На другия день следъ пристигането сут

риньта тръгнахме на излетъ къмъ едни отъ 

най-интереснитt части, изпълнени съ лед

никови езера и красиви скали, съ крайна 

цель да стигнемъ бptra на океана, Отъ хи

жата пжтьтъ върви отначало край брtга на 

фиорда, кждето е пристанището, но следъ 

около 2 клм. се отклонява на западъ и почва 
да се изкачва. Отначало край пжтеката има 
малко низки бtли брtзи, които много ни 

напомнятъ нtкои витошки пжтеки. Съ изкач

ването нагоре скоро се свършва всtка ра

стителность, съ изключение на тревата и нt

кои дребни цвtтя. Следъ около половинъ 

часъ вече вървимъ по края на едно про

странно торфише, подхранвано отъ множество 

езера въ по·високитt си части, които посте

пенно се откриватъ като се изкачваме нагоре. 

Неусtтно достигнахме единъ превалъ, кждето 

измtнихме малко първоначалния си планъ, 

като се отправихме за единъ връхъ, който 

се издига непосрtдствено надъ фиорда, Съ 

катерене по скалитt не следъ дълго · достиг
нахме върха, кждето констатирахме, че 

сме могли много по-лесно да се качимъ, като 

заобиколимъ малко. Гледката, която се от

крива отъ тукъ, е прекрасна. Наоколо цари 

абсолютна тишина, нарушавана само отвреме 

навреме отъ крtсъцитt на нtкоя птица, как

вито, подобни на нашитt чайки и гларуси, 

но доста по-rолtми, въ безбройни множества 

обитаватъ островитt. На северъ се простира 

Лсдовитиятъ океанъ, съвършено тихъ, освt

тенъ спокойно отъ слабитt лжчи на север

ното слънце, който въ далечината напълно 

се слива съ хоризонта безъ никаква граница. 

Въ фиорда подъ насъ плуватъ две-три ри

барски платноходки, насреща се издига почти 

на еднаква височина другиятъ брtгъ, сжщо 

така скалистъ, като между върховетt се виж

датъ множество езера, Въ дъното на фиорда 
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се бtлtе хижата, а на западъ се рсдуватъ 

безкрайни скалисти била, по-далечнитt отъ 

които се намиратъ въ Норвегия. Далечъ на 

югъ се губятъ въ хоризонта много заоблени 

върхове, покрити изцtло съ борови гори. 

Подъ насъ отъ всички страни се синtятъ 

десетки малки и голtми езера. Макаръ и 

само отъ триста метра височина, чувствуваме 

се като на Рупитt въ Рила, съ тази само раз

лика, че тукъ Лапонскитt планини не еж 

така стръмни, но въ замtна на това несрав

нено по диви. За да скжсимъ пжтя си, сли

заме отъ върха прав_о на северъ презъ ска

литt, което, разбира се, не върви особено бър

зо. Минаваме край множество по-голtми и по

малки езера, напълно прозрачни, сиво-сини, 

като цнtта на небето, На една скална пло

щадка намираме полуизгнили рога отъ се

веренъ еленъ, Малко по-надолу въ скална 

цепнатина се подаватъ сини камбанки, на 

голtмина, обаче, колкото виолетки. Слизаме 

все по-низко, докато бtхме неприятно из

ненадани отъ ята комари. Извадихме веднага 

приготвенитt за цельта мрежи за главитt, а 

ржцетt трtбваше да държимъ въ джобоветt, 

За щастие, сега комаритt еж малко, обаче 

преди една седмица тукъ еж били въ такива 

огромни количества, че само за нtколко ми

нути би могло да се покрие отъ тtхъ цtлото 

лице съ черенъ пластъ, Следъ около три 

часа слизане достигаме първоначалната до

лина, по която вървtхме. Долината посте

пенно се разтваря и следъ часъ и половина 

излизаме на брtга на океана, 

Температурата на океана е 4°-5°, което не 
прtчи на мtстнитt жители да се кжпятъ съ 

удоволствие, Слънцето вече е слtзло доста 

низко и rpte отъ северозападъ, Часътъ ми
нава л_еветь, вече въ България отдавна се е 
мръкнало, а тукъ полярниятъ день продъл

жава безъ прекжсване три месеца, Трtбва 

да помислимъ за връщане, Тръгваме по 

сжщата долина, по която дойдохме, безъ да 

се отбиваме на върха, Малко преди да стиг

немъ хижата срещнахме трима туристи, които 

сега тръгваха на излетъ, единственитt хора, 

които видtхме презъ цtлия день, Като се 

прибрахме, слънцето бtше слtзло на хори

зонта, точно на северъ, достигнало своята 

най-низка точка, за да почне следъ малко 

да се издига съ започващия новъ календа

ренъ день, 



АЛЕКО КОНСТАНТИНОВЪ 

Отъ Екатерина проф. Ем. Иванова 

- Идвамъ да ти разкажа нtщо, отъ 

което вtрвамъ ще останешъ смаяна. Връ

щахъ се преди малко по улицата, гдето жи

вtе Алеко. Дойде ми отведнажъ мисъльта да 

го изненадамъ. Безъ на мисля много, натис

нахъ звънеца, дъщерята на домакина ми 

отвори, весело се поздравихме и на въпроса 

ми : • Тукъ ли е Алеко ?· получихъ отговоръ: 

- Я скоро вънъ ! Хайде, хайде да ти ви
дя гърба! 

Помислихъ, че това е шега и приближихъ 

къмъ него. Тогава той остави перото, стана 

и, като се изправи предъ мене, строго ми каза: 

- Излизай по-скоро, защото, както пиша 

подлистникъ, ей сега ще драсна, че еди коя 

си госпожица ми идва на гости .•. 

Алеко въ Одеса 

„Заповtдайте.• Отивамъ{къмъ вратата на 

стаята му и смtло почуквамъ. Предчувству

вахъ отъ рано радостьта на Алеко отъ поя

вяването ми. На сухия му отговоръ: .Влtзъ• 

- бързо отворихъ вратата и, застанала при 

входа, низко се поклонихъ. 

Алеко пишеше ; той бавно повдигна глава 
и, безъ да стане, ме изгледа и равнодушно 

- замаяно каза : 

- Какво лошо има, че съмъ дошла да те 

видя? - смtло му възразихъ азъ. 

- Едно младо момиче не трtбва да вли

за въ стаята на младъ господинъ. 

- Ти не си за мене господинъ. 

- Да, но на твоята шапка не е написа-

но, че си моя братовчедка. Ей тукъ, напри

мtръ, насреща, съседското любопитно око 

може да се поогледа и ... отиде, та се не 
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видt. - И като ме хвана за ржка, изпрати 

ме до вратата. 

- Представи си какъвъ срамъ, какъвъ 

приемъ отъ човtка, който заявяваше, че ме 

обича. 

При тtзи думи азъ се изсмtхъ отъ все 

сърдце. Tt дойдоха отново да потвърдятъ 

расжжденията и умозаr,люченията ми по по

водъ изказанитt по-рано отъ Алеко душевни 

изявления или по-право неволни признания. 

Той, наистина, бtше ги забравилъ тамъ, гдето 

ги бtше казалъ. Хванахъ я за ржка и сериозно 

й казахъ: 

- Алеко те обича много повече, отколкото 

мислишъ. Постжпката му е постжпка на единъ 

rрижливъ братъ, който не иска да падне пра

шинка върху чистото чело на сестра му. Той 

ти е далъ единъ скжпъ урокъ и ти трtбва 

· да му бждешъ признателна завинаги. 

- Значи, ти не смtташъ, че честолюбието 

ми е засегнато? 

- Той се е отнесълъ съ тебъ като съ 

едно дете, на което моrатъ да се даватъ още 

съвети, и ти не трtбва да му се сърдишъ. 

И момичето си отиде най-после успокоено. 

17. АЛЕКО -ОСНОВАТЕЛЬ НА ПЪРВОТО 
ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО 

Въ трудъ и забави Алеко търсtше да за

пълни самотата на живота си, но широката 

му душа жадуваше за 'волность и простори. 

ЕдИНi> праздникъ той набързо влtзе у дома 

и енергично заговори : 
- Емиле*), братко, ида съ важна мисия 

при тебе. Ти видt народа на Витоша, видt 

какво чудо може да направи той. Стига 

да има кой да го поведе, да го вдъхнови. Но 

започнатото дtло не трtбва . да заглъхне; 
трtбва организация и софиянци ще :се нау

чатъ да оставятъ калната и прашна София 

и съ радость ще поематъ балкана. Никой 

друrъ, освенъ тебе, не е достоенъ да застане 

начело и да заеме председателското мtсто 

въ новата организация. - Като видt, че съ

беседникътъ му спокойно продължава да 

седи и не му отговаря, Алеко продължи по

вдъхновено и убедително: 

- Я ми кажи ти кой друrъ, освенъ тебе, 

се изкачва презъ лtтото поне петь пжти на 

*) Съкратено отъ Емануилъ, вуйчо на Але
ко, първиятъ професоръ по математика въ 
Университета у насъ. 
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Черни връхъ? Кой друrъ прави сутрин

ната си разходка до Горно-банския пжть? 

Кой друrъ прави следъ вечеря едно .малко• 

разтъпкване, като излtзе изъ портата си и 

тръгне на северъ, а се върне отъ юrъ, из

миналъ цtлия Окржженъ булевардъ? - Из

броенитt подвизи накараха домакина добро

душно да се усмихне и той продума: 

- Ти по-добре покани за председатель. 

нtкой шопъ отъ Драrалевци, тt ходятъ по

добре отъ всички насъ, ако въпросътъ е само 

за ходене. - Този ненадеенъ каламбуръ се 

хареса на Алеко и устнитt му се разтегнаха 

въ широка усмивка. 

- Наблюдавалъ съмъ ги какъ се кате

рятъ - продължи вуйчо му ; тt вървятъ 

бавно и правятъ много малки крачки, като 

слаrатъ почти кракъ /до кракъ. По такъвъ 

начинъ не изморяватъ сърдцето и моrатъ 

продължитеJшо да се изкачватъ. 

- Като спомена за Драrалевци - за

смtно се обади Алеко-дойде ми на ума за 

разговора, които тtзи дни имахъ съ r-нъ 

Данчевъ-председатель на Касацията. Срещна 

ме на улицата и съ затворени отъ смtхъ очи 

ми каза: ,, Преди нtколко дена, къмъ три 

часа, срtщамъ се съ Емилъ на улицата. На

помнямъ му за обикновената ни всtкидневна 

среща въ „Дълбокъ зимникъ", къмъ 6 часа 

вечерыа, и знаешъ ли какво ми отговори той? 

Ще се отбия, каза, малко до Драгалевския 

манастиръ и после ще дойда. Хубаво отби

ване. Повече отъ 20 клм. пжть, особено отъ 

селото до манастира - по тази урва се из

плащатъ всичкитt rptxoвe, докато стиrнешъ 

горе ••. Точно въ 6 часа той наистина при
стигна и вървtше спокойно, каточе идtше 

отъ дома си. 

Героятъ на този анекдотъ мълчаливо се 

усмихна и съ rова потвърди истинностыа 

на случката. 

- Е, не е ли това още едно доказател

ство, което усилва и подкрепя моята мисия? 

- Не обичамъ екскурзиитt съ компании. 

Bctкora, когато съмъ тръrвалъ съ другари, 

съмъ билъ принуденъ или да ги нося на 

rръбъ, или да се върна назадъ. Седнали срtдъ 

Витоша и плачатъ - разправяше за свое оп

равдание туристътъ - и затова сега вече 

отивамъ самъ. 

- И не се ли боишъ; че може нtкоrа да 

вкарашъ въ изкушение нtкоя мечка стръв

ница? 



- Последния пжть се отървахъ отъ една 

сериозна опасность и то благодарение на 

едно твърде орrинално оржжие. - Засмt

нитt очи и заrадъчнитt думи на разказвача 

накараха Алеко да седне по-близо до него. 

- Късно вечерыа срещу недtля сти

гамъ пешъ въ Княжево, гдето прено,цувахъ, 

и на зазоряване продължихъ къмъ Бояна, 

за да бжда при изrрtвъ слънце насрtдъ 

пжтя. Когато слънцето се показа, азъ бtхъ 

вече срtдъ rжста гора. Обърнахъ се назадъ 

кы,ъ извървяния пжть изабелязахъ, че нtщо 

се движи по направление къмъ мене; скоро 

различихъ, че това бtше една група отъ че

тириноги. Мравки полазиха по тtлото ми ; 
нtмахъ при себе си никакво оржжие, а един· 

ственото джебно ножче бtхъ заrубилъ по

пж тя, или съмъ го забравилъ дома. Сега всич

кото ми внимание бtше да разпозная на

стжпващия неприятель. Вълци ли бtха или 

кучета? Оrлеждахъ вече най-високото дърво 

и за да не прtчатъ слънчевитt лжчи за наб

людението ми, отворихъ чадъра си и се взрtхъ 

за последенъ пжть къмъ неприятеля. Като по 

чудо глутницата вълци остана прикована на 

мtсто. Азъ сжщо стояхъ неподвиженъ, за да 

разбера причината на внезапния имъ страхъ. 

Разпънатиятъ ми чадъръ, който тt еж взели 

вtроятно за нtкое страшно, неизвестно чу

довище, бtше ги възпрtлъ. Възползуванъ отъ 

това, азъ се скрихъ задъ низко спустнатия 

чадъръ, като задъ желtзенъ щитъ, и бавно 

се движехъ нагоре. И, слава Боrу, тt не се 

появиха вече. 

- Тази случка е още едно доказателство

за смtлостыа на първия председатель на 

бждещото новоосновано Българско туристи

етическо дружество - завърши Алеко. 

Въпрtки всичко, мисията на Алеко не успt. 

Навtрно е бцло предопредtлено именно той 

самъ да бжде избранъ за пръвъ председа

тель на първото Българско туристическо 

дружество, обаче следъ смъртыа му ... 

18. АЛЕКО СЪ НАМ1'>РЕНИЕ ЗА ОКОЛО
СВ1'>ТСКО П.m.ТУВАНЕ 

Широкиятъ полстъ на Алековата душа не 

знаеше граници. Той се носtше надъ суша 

и океани и мечrаеше и очакваше съ нетър

пение да види изпълнението на своя блtнъ. 

Една вечерь късно дойде у насъ доб;:~ата 

Jfеля Анастия и разтревожено ми каза : 

- Да отидемъ да търсимъ Алеко. Трtбва 

да го намtримъ .•. Казаха ми, че се rотвtлъ 
утре да замине за дълго пжтешествие съ 

нtкойси авантюристъ. Какъ ще оставимъ 

хубавия ни Алеко да се запилtе нtкжде или 

Бащата на Апеко 

Майката на Апеко 

да го изядатъ диви звtрове !-И ние тръг

нахме. Бързо обиколихме всички мtста, гдето 

той можеше да бжде. Къмъ ецинадесеть часа 

вечерыа прислужникътъ на една бирария ни 

зарадва и повика Алеко, който весело изтича 

насреща ни. Следъ като му обяснихме причи

ната на безокпойството ни, той радостно каза : 
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- Има да черпя ! Получи се телеграма 

отъ Бtлградъ, че нещастниятъ, когото щtхъ 

да придружавамъ въ околосвtтското му пж

туване пешъ, се обесилъ снощи. А тъкмо 

щtхъ да му бжда полезенъ. Тръгналъ съ 

жена си отъ Парижъ, возейки една ржчна 

количка, която сигурно е била предназначена 

за отмора на младата му спжтница. Пре

косилъ цtла Европа, пешоходецътъ бt из

губилъ надежда да спечели баса, че ще оби

коли свtта и въ отчаянието си решилъ да 

тури край на обиколката си. Късметъ! 

- Защо не ни се обади поне ? - милоз

ливо го попита леля му. 

- Защото знаехъ, че нtма да бждете 

съгласни да замина и оставихъ да ви напиша 

следъ тръгването си последно сбогомъ. Но, 

за мое наказание, утре ще устроимъ едно 

хубаво веселие, понеже сега не искате да 

влtзете. 

Бtше полунощь, когато се върнахме въ 

кжщи, спокойни, че не замръкнахме съ не

известностьта за Алеко. На другата сутринь 

Алеко прелетt у насъ, бодъръ и жизнера

достенъ, каточели наистина бtше се завър

налъ отъ блtнуваното дълго пжтешествие. 

- Днесъ следъ обtдъ ще отпразднуваме 

въ Павлова избавлението ми отъ кръвожадни 

звtрове : лъвове, хиени, чакали и очилати 

змии. Да, азъ не съмъ ти разказвалъ за още 

една голtма опасность, която бtше надвис

нала надъ менъ. Бtхъ попадналъ въ омагьо

саната власть на две черни очи и рискувахъ 

да бжда обвитъ отъ две еластични ржцс, 

като отъ гъвкавото тtло на · нtкоя очилата 
змия. Безъ малко бtхъ загиналъ. И то отъ 

черноока - противъ начертания ми идеалъ, 

а отгоре и съ кжща. Алеко - и кжща ... 
Човtкъ, съ човtшката си глуqость - мисли 

да забие колъ на земята ... Слава Богу, на 
време се свtстихъ. Днесъ ще отпразднуваме 

и това ми избавление. Сега отивамъ да по

каня и лелини. 

Алеко търсtше отдушникъ на всtко свое 

чувство и извличаше отъ всtко събитие само 
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хубавото - есенцията на радостьта. Той 

пиеше сладостьта на живота съ жаждата на 

пжтникъ, преминалъ пустинята и спрtлъ 

предъ спасителния изворъ на зеления оазисъ. 

Днешниятъ день го поглъщаше всецtло и той 

не мислtше за тревогитt на утрешния. Ето 

защо и този день мина, както и всички, въ 

най-интимна задушевность. Липсваше само 

музика въ заведението и затова трtбваше да 

я намtримъ другаде, за да предадемъ по

празднично настроение на веселбата. По об

що решение, втората часть на тържеството 

- музикалната, трtбваше да продължи у 

дома. Пианото бtше оня любимъ другарь, 

който ни липсваше. Когато напустнахме ве

селия салонъ и тръгнахме изъ затихналитt 

вече улици, Алеко, отъ страхъ да не заглъх

не веселото настроение, каза : 
- Народътъ спи, нека направимъ по

приятенъ съня му : тихо, к_ато изподъ земята, 

да започнемъ на два гласа ,Момиче, малъкъ 

дяволо• - любимата му пtсень. 

И наистина, подъ лекия тактъ на този 

маршъ игривата пtсень тайнствено звучеше 

и неусtтно ни .доведе до кжщи. 

Първата ми грижа бt да видя спящитt 

си деца и да направя нtкои разпореждания 

въ кухнята. Когато влtзохъ при гоститt, 

Алеко чакаше вече изправенъ до пианото съ 

два тома увертюри въ ржце. Tt бtха най

любимитt нtща, както на Алеко, тъй и на 

МОЯ МЖЖЪ. 

- Я сега да видимъ какъ ще гръмне 

смtлиятъ .Вилхелмъ Телъ• - каза той при 

появяването ми, като разгъна албума. 

Започнахме. Алеко все тъй изправенъ сле

дtше всtки тактъ и изпълняваше партията 

на флейта, а моятъ мжжъ партията на ци

гулка; тt подражаваха тtзи инструменти съ 

уста. Това трио никакъ не ме смущаваше, 

напротивъ, шумътъ даваше весело настрое

ние и куражъ при изпълнението, а мълчали

вото соло винаги ме смущаваше. Когато шум

нитъ акорди на финала заглъхнаха, Алеко 

взе албума и започна да прелиства . 

(Следва) 



СЪЮЗЕНЪ ЖИВОТЪ 

Въ отrоворъ на отправения адресъ отъ 
страна на ЦН по случай 50-годишнината на 
Държавния университетъ, ректорътъ на по
следния, г. проф. д ръ А. Станишевъ, е изпра
тилъ следното писмо на БТС: ,,Отъ името 
на Академическия съветъ и отъ свое име 
изказвамъ на Българския туристически съ
юзъ най-голtма и искрена благодарность за 
художествения адресъ, който ни поднесохте 

по случай 50-годишнината отъ основаването 
на нашия Университетъ Св. Климентъ Ох
ридски.• 

* 
Юбилейниятъ съборъ на БТС ще се съ 

стои въ София презъ днитt 30 септемврий 
и 1, 2 и 3 октомврий т. г. 

Програмата предвижда откриването да 
стане съ тържествено заседание, на което 

ще се чествува и юбилеятъ на софийския 
клонъ „А. Константиновъ", както и заслу
жилитt съюзни дейци. Ще се положатъ 
вtнци предъ Паметнитt плочи на падналитt 
за Родината и върху гробоветt на А. Кон
стантиновъ и Ив. Вазовъ. Председательтъ 
на БТС ще даде приемъ на официалнитt 
лица, гоститt отъ чужбина и председателитt 
на съюзнитt · клонове. Следъ закриването на 
събора ще се състои излетъ до Черни 
връхъ, кждето ще стане освещаването ба
ралефа на А. Константиновъ, подаренъ отъ 
известния съюзенъ деецъ г. П. Кебърле, а 
изработенъ отъ проф. Ив. Лазаровъ. Со· 
фийскиятъ клонъ .А. Константиновъ• ще 
уреди другарска трапеза за всички делегати 

и гости. 

* 
ЦН урежда съюзенъ задграниченъ излетъ 

до Г~рмания презъ днитt 13-27 авrустъ т. 
r., rлаватарь на който ще бжде членътъ на 
ЦН r. Д-ръ А. Пиперовъ. За условията ЦН 
е разпратило окржжно до съюзнитt клонове . 

* 
Насроченитt отъ ЦН пролtтни срещи, 

които се състояха на 9 пункта въ страната, 
еж имали голtмъ усп"l!хъ. Поради излетния 
имъ характеръ, тt еж били много добре 
посетени, като представителитt на съюзнитt 
клонове еж взели живо участие при раз

глеждането на въпроситt отъ дневния редъ. 
Одобренъ е билъ представениятъ отъ ЦН 
докладъ, като е възприето и неговото ста

новище по отношение на секционирането 

на съюзнитt клонове, което ще бжде офор
мено въ предстоящия съборъ. Разгледани еж 
били и много въпроси, които интересуватъ 
отдtлнитt клонове. 

Агитационната седмица, кояrо бt опредt• 
лена отъ 21 до 28 май, е проведена успtшно 
отъ съюзнитt клонове. Голtма часть отъ 
тtхъ еж уредили туристически страници въ 
мtстнитt вестници, публични събрания и 
сказки, агитационю1 излети и др., като по 

такъвъ начинъ еж успtли да привлtчатъ 
нови членове въ своитt редове. 

* 
Изработенъ ·е законопроектъ за създава

нето на Законъ за стопански туризъмъ у 
насъ, който вече е раздаденъ на членовет"l! 

отъ парламентарната комисия по Министер
ството на желъзницитt, пощитt и телеrра
фитt. 
ЦН ще представи изложение предъ ко

мисията, въ което ще изложи становището 

на БТС по този отъ rолtмо значение за 
страната ни законъ. 

* 
Презъ днитt 22, 23 и 24 юлий въ Сли

венъ ще се състои XXVI редовенъ съборъ 
на Юношеския туристически съюзъ въ Бъл
гария. По време на събора ще се освети и 
хижа .Карандиля", строена съвмtстно 
отъ клоноветt на БТС и ЮТС въ Сливенъ 
- .Българка• и .Синитt камъни•. 

По тоя случай помtстваме описанието 
.Синитt камъни", отъ r. Петъръ Димитровъ, 
бившъ редакторъ на сп •• Младъ туристъ", 
както и н-tколко снимки изъ красивитt 
"Сини камъни•. 

* 
ЦН, въ съгласие съ ЦМИ, е решило по 

отношение на наблюдателницата • Мусала • 
да не се прилага установениятъ хиженъ ре

жимъ, тъй като тя има чисто научни задачи. 
Въ нея орrанизиранит-t туристи ще моrатъ 
да намиратъ подслонъ само при изключителни 

случаи - когато н-tматъ възможность да 
намtрятъ подслонъ на друго м-tсто, поради 
късното имъ пристигане и умора. Въ тоя 
смисълъ е дадено вече нареждане на пазача 

на наблюдателницата. 

* 
· Редакцията съобщава, че книжки 1 и 2-3 

на сп. .Български туристъ" еж изчерпани, 
поради която причина на новитt абонати 
списанието ще се изпраща безъ тtзи книжки 
срещу 25 лв. абонаментъ. 

Умоляватъ се съюзнитt клонове, които 
иматъ неп11асирани пълни течения отъ спи

санието, да rи върна1ъ обратно срещу завt
ряване см-tткит-t имъ съ тtхната стойность 
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клоновъ животъ 

Секретарьтr, на клона .Планинецr,• 
в1, Софин, г. Димит1,р1, Талевr,, се е вtьнчалr, 
на 18 юний т. г. cr, планинката Весела 
Ранкова. Вtьн'fалниятr, обрядr, се е с1,
стоял1, на хижа .Планинецr,•, подr, вр1,х1, 
Баба. 

С;кщия день вr, цr,рквата .Св. София• 
се е вtьнчалr, и секретарьтr, на клона 

.Еделвайсr,• въ София-Цеко Цековr, за 
Мара Л. Г лавинова. 

Редакцията отправя сr,рдечни честит
ки на щастливитtь младо:нсенци и имr, по
желава dьлr,гъ животr, и свtьтли б;кднини. 

* 
С т а р о - З а r о р с к и я т ъ к л о н ъ • С ъ р

н е на r ора• е провелъ съ пъленъ успtхъ 
своята агитационна седмица, която е почнала на 

4 и завършила на 11 юний. Аrитаuионнитt дни 
еж започнали съ едно спонтанно поклонение 

предъ гроба - паметна плоча на Блаже
нопочившия Митрополитъ Методий, намиращъ 
се въ най-хубавия кжтъ на Стара-Загора -
хълма .Аязмото", чието залесяване и съз
даване е дtло изключително на скжпия по
койникъ. Съ подходящо тържество, въ което 
еж участвували всички организирани туристи 

и множество тtхни съмишленици, е била .из
разена дълбоката признателность на старо
загорци къмъ паметьта на онзи, който, по

светилъ rолtма часть отъ енергията и жи
вота си за създаването на това общополезно 
дtло, е билъ най-близко до rолtмитt идеали 
на туристическото движение. 

'j: 

Пер нишкиятъ клонъ ,Голо бърдо• 
е основалъ въ града нова секция при Де
вическото стопанско училище подъ ржковод

ството на учителката r-ца Т. Каракашева. 
Секцията брои около 50 девици и устройва 
рецовно излети въ околностьта. 

Независимо отъ това, пернишкитt туристи, 
начело съ енергичния си председатель инж. 
Хелмутъ Броксъ, единъ отъ най-rолtмитt 
туристически дейци въ страната ни, разви
ватъ усилена дейность въ всички посоки : 
устроенъ е билъ rолtмъ излетъ въ края на 
май до х. Мальовица и околнитt върхове; 
около хижа Селимица се строи rолtма лtтна 
спалня-навесъ за около 30 души, която е 
почти привършена. Направени еж 50 шкаф
чета за съхраняване частни вещи на посе

тителитt на хижата, които се даватъ на же
лаещитъ срещу незначителенъ rодишенъ 
наемъ. Около хижата еж привършени но
витt рибниuи и понастоящемъ въ тtхъ се 
излюпватъ нови партиди американска и ал

пийска пъстърва, прокаранъ е новъ водо
проводъ и пр. Алпинеумитt покрай хижата 
еж уредени тъй образцово, че будятъ истин
ско възхищение въ всички посетители. По· 
настоящемъ въ тtхъ цъвти за пръвъ пжть 
пренесената отъ Баварскитt алпи алпийска 
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роза. За тtхното обогатяване спес1иална група 
туристи заминава тия дни за А~и ботушъ, 
за да донесе рtдки екземпляри отъ богатата 
и самобитна флора на тази тъй интересна съ 
растителностьта си планина. 

* 
Клонътъ .Елъ тепе• въ Банско съобщава, 

че пиринскиятъ почивенъ домъ, намиращъ 

се въ мtстностьта .Ильови мостове•, на 3 
клм. отъ Банско и 1200 м. надм. височина, 
до който има хубавъ пжть, отново е върнатъ 
отъ обшилата и наетъ за използуване отъ 
председателя на туристическия клонъ r. Ико-
0номовъ. Домътъ е отритъ за ползуване и две 
тъ стаитt му еж обзаведени и оставени на 

разположение на проходящи туристи и гости. 

Има отлично уредена кухня презъ цtлата 
година. 

* 
К л о н ъ т ъ • Ч и л ъ т е п е" въ Чепеларе 

е ималъ общо годишно събрание, на което е 
избралъ ново настоятелство, което се е кон
ституирало, както следва: председатель Ди
митъръ Пъневъ, подпредседатель Боянъ Стай
ковъ, секретарь Иванъ Бойчевъ, касиеръ Ан
донъ Кисовъ, домакинъ Анастасъ Чапкановъ; 
съветници : Ал. Кехайовъ, Райко Харитевъ, 
Филипъ В. Филиповъ; контролна комисия: 
Сава Черневъ, Янко Андоновъ и Георги 
Костовски; хижестроителенъ комитетъ: Д. 
Пъневъ, В. Димитровъ и Ат. Райчевъ. 

* 
Ловешкиятъ клонъ ,Стратешъ• е ималъ 

общо годишно събрание, на което е избралъ 
ново настоятелство: председатель Ст. Стаевъ, 
подпредседатель Р. Иончевъ, секретарь д. 
Конакчиевъ, касиеръ П. Ст. Дюлrеровъ, пом. 
касиеръ Б. Мишевъ, домакинъ Т. Бешковъ; 
съветници - арх. Б. Иванчевъ, Ив. Даневъ 
и Д. Филиповъ. 

* 
Бурrаскиятъ клонъ .Странджа• на общо

то си годишно събрание е избралъ ново на
стоятелство, което е приело програмата за 

бждещата дейность на клона. По-важни точки 
отъ нея еж следнигв : увеличаване броя на 
членоветt чрезъ специални декларации за 
членство, чрезъ които набелязани стари чле
нове - организатори поематъ задължението 

да запишатъ презъ предстоящата агитацион

на седмица най-малко петь души нови чле
нове, основаване на работническа секция въ 
Работи. синдикатъ, сполучливо изнасяне на 
аrитац. седмица Настоятелството сжщо е ре
шило да настои предъ ЦН на БТС следва
щиятъ съборъ да стане въ Бурrасъ, за да 
се даде възможность на орrанизиранитt ту

ристи да се опознаятъ съ черноморието и 

Странджа, тъй много пренебрегвани досега. 
Настоятелството се е конституирало, както 



следва: преде. Др. Драrановъ, подnр. Ив. 
Вълковъ, секретарь Д. Кутлевъ, касиеръ Г. 
Йордановъ; члеhове - К. Гецовъ, Ст. Стан
чевъ, М. Дюлrеровъ; домакинъ Ст. Ивановъ; 
Контролна комисия: Н. п. Стефановъ, 1(. Гре
жовъ и Ив. Петровъ; иsл. комитетъ: Р. Мир· 
чевъ, Г. Николовъ и П. Петковъ. 

* 
Клонъ "Чумерна" въ Елена е избралъ но

во настоятелство, което се е конституирало, 

както следва : председатель Христо Л. Бояд
жиевъ, подпредседатель Стефанъ Кръстевъ, 
секретарь Христо п. Христовъ, касиеръ Ив. 
Ив. Катрафиловъ, домакинъ Борисъ Хр. Ко
жухаровъ; членове: Мика Ст. Кръстева, Са
ва Стояновъ и Юрданъ П. Панайотовъ; кон
тролна комисия : Христо Радковъ, Ив. Пе
тровъ и Юрданъ п. Узуновъ. 

Търновскиятъ клонъ • Трапезица• е 
провелъ агитационната си седмица твърде 

успъшно. Въ началото е билъ устроенъ излетъ 
до селата Пчелище и Церова кория, гдето е 
било изнесено утро съ подбрана програма и 
сказка .Значението на туризма• отъ г. П. 
Давидовъ, членъ отъ н-вото на сжщия клонъ. 
При закриватето и е била устроена внуши
телна манифестация презъ града, начело съ 
музика, и е било изнесено утро съ подбрана 
програма. У rрото е било откриrо отъ председа
теля на клона, r. Ц, Ст. Гирrановъ, съ под
ходяща речь, следъ което директорътъ на 

мъстната мжжка гимназия е поднесълъ на г. 
Гирrановъ и Леонъ Филиповъ орденитъ, съ 
които Н. В. Царьтъ е благоволилъ да ги на
гради за дългогодишна туристическа дейность. 

Следъ изпълнението на програмата се е уст
роила още по-внушителна манифестация до 
паметника на победитъ, а еж.шия день следъ 
об1щъ е било устроено градинско увеселение 
въ мtстностьта .Зеленка", посетено отъ 3,000 
души гражданки и граждани. Съ това се е 
закрила агитационната седмица, която е била 
проведена съвмъстно съ юношит1; туристи отъ 
Търново. 
Въ последното си заседание настояте.1ство

то на сжщия клонъ е обявило за дарители 
на клона следнит1; членове: 

1. Иванъ Заяковъ за подаренит1; 2,000 лв. 
2. Давидъ Коюмджиевъ, починалъ миналия 

месецъ, за подаренитъ 2,000 лв. 
3. Покойния rенералъ о. з. Р. Георrиевъ 

за завещанитъ 23 декара ниви, гора и вила. 

Е д н о п л а н и н с к о т ъ р ж е с т в о. На 
29 май т. г. - Св. Духъ, се извърши осве
щаването на хижа .Планинецъ•, подъ в. 
.Баба•, въ Стара планина. Въпръки небла
гоприятното време, още отъ сжбота вечерьта 
хижата започна да се пълни съ туристи. Въ 
недъля преди обtдъ въ с. Буново особено 
тържествено бtха посрещнати дошлитt съ 6 
автобуса гости отъ София, като за цельта бtше 
издигната разкошна арка. Подъ звуцитt на ху-

бава музика ученицит11 отъ мtстната прогимна
зия шумно поздравяха туристИ1t и другит1; го
сти, развtвайки знаменца. Поднесени бtха отъ 
името на селото букети живи планински 
цвtтя и приветствия, на които отговори пред
седательтъ на Б. Т. С. г. Ив. Раевъ. Извиха 
се хора. Сжщия день следъ обtдъ rолtма 
часть отъ rоститt се изкачиха на хижата, въ 
която бtха настанени за нощуване. Вечерьта 
се устроиха забавления, а п11снит1; продъл
жиха до полуношь. 

На следния день - Св. Духъ, още отъ 
рано се залюлtха кръшни хора. Свирtшr 
музика. На поляната при хижата бt накла• 
денъ rрамаденъ оrънь, а въ 10 30 ч. сут
риньта започна водосветътъ за освещаването 

на хижата, отслуженъ отъ О. Георги Стефа
новъ отъ София и мtстния свещеникъ въ 
присжтствието на надъ 300 души туристи и 
селяни отъ околностьта. Докато траеше служ
бата, времето се проясни и се задържа слън
чево и много приятно. О. Стефановъ про
изнесе хубаво слово за туризма. Г. Раевъ, 
отъ името на В. Т. С., съ прочувствена речь 
възхвали дtлото на планинци и друrаритt 
имъ отъ д-во .Соколовъ камъкъ", които
подпомогнати и отъ мtстното население, из 
градиха великолепна хижа въ дивнитt пазни 
на Балкана. Той особено силно подчерта факта, 
че за осжществяването на това дtло, градска 
и селска интелинrенция еж си подпомагали въ 

продължение на 6 години, случай, рtдъкъ въ 
нашата общественость, който служи за обра
зецъ на усилия отъ цtлокупния български 
народъ да гради своята духовна и матери

ялна култура. Следъ речьта си г. Раевъ пре
рtза трицвtтната лента и обяви хижата за 
открита. Председательтъ на "Планинецъ" г. 
Грънчаровъ изтъкна, че хижата се намира 
въ мilстата, кждето се образуваха четит1;, 
които се стичаха за свободата ни къмъ ве
ликото Оборище, тя е и паметникъ на 
освободителитt, паднали при Илдъзъ табия, 
Арабаконакъ, Саранци, Баба и Чурекъ, който 
още повече обезсмъртява нетленната слава 
на rероитt. Г. Христосковъ отъ името на 
Буновското културно д-во „Соколовъ камъкъ" 
въ София, покрай другото, препuржча на 
мtстното население да не пов~шава ценит1; на 
продуктит1;, а да ги предлага на мноrоброй· 
нитt посетители на т1;хния край винаги ев
тино, та ПО ТОЯ на'IИНЪ числото на еж.щит'!; 
постоянно да расте. Учителыъ отъ прогим
назията в1, с. Буново, r. Симеонъ Петровски, 
отъ името на всички културни организации 

въ селото, подкани мtстното население да 
пази хижата като зеницата на очитt си. Под
несени бtха приветствия отъ клоновет1; на 
Б. Т. С. ,Алеко" и ,Еделвайсъ• - София, 
"Родни Балкани" - Варна, ,Косица" - Пир
допъ и „Калояновъ връхъ" - Пловдивъ. Про
четоха се поздравленията на министъръ Ьа
rряновъ, М-вото на просвtтата, клоноветt 
отъ Б. Т. С. въ Пазарджикъ, Бургасъ, Плt
венъ, Варна и др. 

Следъ това се устрои весела туристическа 
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трапеза. Презъ цtлия день се отправяха 
rрупи за върха, а привечерь всички се раз

отидоха, за да оставятъ хижата въ очакване 

винаги · да посрtща все повече природопо

клонници въ прекраснитt дебри на леген
дарния Балканъ. 

Д и м. Т а л е в ъ. 

* 
Поко!!ниятъ столиченъ аптекарь Иванъ 

Янковъ Станчевъ, родомъ отъ Севлиево, е 
завещалъ на туриститt отъ клоноветt • Ка
демли!!" - Б. Т. С. и .Росица• - Ю. Т. С. въ 
сжщия rрадъ сумата 200.000 лева, за да по
строятъ хижа въ Балкана, 'jкоято да носи 
неговото име. 

* 
Туристическото дружество въ с. Добри

неща, Разложско, секция отъ клона въ 
Банско, презъ настоящия лtтенъ сезонъ ще 
уреди уютна туристическа спалня. За тази 
цель дружеството разполага съ всички необ
ходими принадлежностi и 1 О пружинени легла. 

Туриститt отъ Добринеща възнамtряватъ 
още да приrотвятъ специалли табла съ ху
бави изгледи оть Пирина, които ще се по
ставятъ изъ по-rолtмитt [центрове на 
царството. 

* 
Рус е н ски я т ъ клон ъ • При с та" е 

завършилъ агитационната си седмица съ съв

мtстенъ излетъ съ клона отъ Ю. Т. С. .Ду
навъ• до Образцовъ чифликъ и Текето . Не
завиеимо отъ него, презъ в~ликденскитt 
праздници е бил'Ь уреденъ 5-дневенъ излетъ 
до Пловдивъ презъ Балкана, а на 27-29 
май 3-дневенъ излетъ: Търново, Севлиево, 
:Гроянъ, манастира, Зелениковецъ, Ловечъ, 
Сухиндолъ, Павликени; и двата излета еж ми
нали извънредно успtшно. 

Севлиевскиятъ клонъ .Кадемлий• 
е провелъ своята агитация съвмtстно съ 
юношитt отъ клонь ,Росица". Уредени еж 
били два излета, една вечерь на планината 
съ литературно четене и една публична 
сказка отъ председателя на ЮТС г. Л. Мин
чевъ, като всичко това е минало при ръдко 
въодушевление. 

* 
Клонътъ .Камчийски ту:ристъ• 

в ъ Д о л е н ъ ч и ф л и к ъ, Варненско, презъ 
ек.щата седмица е уредилъ сказка „Възпи
тателното значение на планината", изнесена 
отъ r. Вл. Филиповъ, проrимн учитель, а на 
28 май е била уредена туристическа май
ска вечерь, посетена отлично и минала при 

rолtмо въодушевление. 

* 
Плъвенскиятъ клонъ .Кайлъшк11 долина" 

е получилъ отъ общината въ сжщия градъ 
помощь отъ 15,000 л., съ която е закупилъ 
още 15 легла за нуждитt на своя домъ. Леr-
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лата еж пружинени и напълно обзаведени. 
Съ новодосrавенитъ легла Туристическиятъ 
домъ разполага всичко съ 25, отъ които 10 за 
дамската спалня и 15 - за мжжката. 

Такситt за преспиване въ дома еж : за 
членове на БТС и сроднитt организации, 
срещу представяне на редовна членска кар

та - 10 лева на лице; за студенти - 10 лв., 
за нечленове 15 лв. и за учащи 5 лева; само 
за денувка - 5 лева. 

* 
Хасковскиятъ клонъ .Аида• е избралъ на 

общото си годишно събрание ново настоя
телство, което се е конституирало така : пред
седатель Димитъръ Анrеловъ, подпредседа
тель Петъръ Остриковъ, секретарь Добри 
Илиевъ, касиеръ Б. Ив. Димовъ, домакинъ 
Върбанъ Г, Върбановъ; съветници: Ас. Ата
насовъ, Тодоръ Цаневъ; контролна комисия 
Маринъ Кючуковъ, Петъръ х. Тоневъ и Ки
рилъ С. Тончевъ. 

* 
Луковитскиятъ клонъ „Златна Панега" е 

ималъ общо rоцишно събрание, на което е 
избралъ ново настоятелство, което се е кон
ституирало, както следва : председатель Ди
митъръ Ив. Златевъ, подпредседатель Петко 
В. Видински, секретарь Иванъ Н. Дюлrеровъ, 
дописникъ Стефанъ П. Цаковъ, касиеръ Цв1;
танъ В. Караджовъ, пом. касиеръ Цвtтанъ 
Панчевъ, домакинъ Тодора Бейкова, членъ 
д-ръ Ив. Дуневъ; контролна комисия Петъръ 
И. Петковъ, Христо Ив. Казаковъ и Нацеж
да Т. Митева. 

* 
Клонътъ въ Надежда .Хемусъ" е избралъ 

на общото си годишно събрание следнитt 
лица за ново настоятелство, което се е кон

ституирало, както следва : председатель Сте
фанъ В. Даскаловъ, подпредседатель Борисъ 
М. Арнаудовъ, секретарь Тодоръ Милановъ, 
Васш1ъ Г. Пешевъ - домакинъ и зав. излети 
Димитъръ Илиевъ Нешевъ; контролна коми
сия: д-ръ Христо М. Дановъ, Владимиръ Т, 
Петровъ и Стефанъ М. Петковъ. 

* 
Горно-О р t х о в ски я т ъ клон ъ .к а

м ъ к а• е устроилъ презъ агитационната сед
мица rолtмъ аrитационенъ излетъ, на който 
се е далъ масовъ характеръ. На сжщия из
летъ еж били поканени на другарска среща 
и туриститt отъ Търновския клонъ • Трапе
зица•. Членътъ отъ послецния клонъ, г. Геор
ги К. Георrиевъ, учитель въ Търново и ви
денъ планинарь, е изнесълъ презъ агита

ционната седмица въ читалищния салонъ 

една сказка за Пиринъ съ свtтливи картини. 

* 
Костенскиятъ клонъ ,Равни 

ч а л ъ • е и&бралъ на общото си годишно съ
брание ново настоятелство, което се е кон-



ституирало, както следва: председатель Ан
гелъ Ив. Кулински, подпредседатель Г. Кон, 
стантиновъ, секретарь Л. Гуцалски, касиеръ 
Вл. Йонковъ, домакинъ-библиотекарь Ал. Да
новъ; съветници: Ал. Керемидаровъ, К. Ку
линска и П. Кайтазова; контролна комисия: 
Г. Чорбаджийски, А. Стойчевъ и В. Зашевъ. 

* 
Троянски я т ъ клон ъ .коз я сте

на" на общото си годишно събрание е из
бралъ ново настоятелство, което се е кон
ституирало, както следва: председатель Иванъ 
Дженевъ, подпредседатель Маринъ Хитровъ, 
секретарь Иванъ Керяшки, касиеръ Павелъ 
Стаевски, домакинъ Павелъ Шатровъ; съвет
ници: Андрей Шипковенски, Стефа Дрtнска 
и Иоакимъ Балевски; контролна комисия : 
Стефанъ Шатровъ, Стойко Исикийски и Сте
ф:~ Чернrжожева; зав. излетитt Павелъ Ко
нишевъ и Тодоръ Василевски, 

* 
Настоятелството на Пловдивския клонъ 

,,Калояновъ връхъ" е изработило за текуща
та година извънредно разнообразна излетна 
програма отъ множество едно, две и много

дневни излети. Последнитt ще се провеж
датъ предимно изъ близкитt и по-далечни 
обекти на Родопитt, Рила и Crapa планина. 
Като се има предвидъ, че излетната дейносrь 
е най-сигурниятъ начинъ за сцеплението и 

създаването на планинарска етика и другар

ство между членоветt на съюза, апелътъ на 
пловдивския клонъ за колкото е възможно 

по-голtмо посещение на обявенитt излети 

трtбва да бж.де последванъ отъ пловдивски
тt туристи. Ние пожелаваме на последнитt 
пълно и успtшно реализиране на излетната 
имъ програма. 

Настоятелството е назначило за пазачъ 
на хижата си • Чуднитt мостове" въ Родо
питt Шабанъ С. Паруневъ, коllто ще я сто
панисва непрекж.снато презъ цtлата година. 
За нуждитt на излетуващи туристи и гости 
ще бж.де уреденъ малъкъ бюфетъ. 

За нуждитt на хижата и клона еж.що та
ка е на разположение и една дойна типова 

швейцарска крава, подарена на пловдивскитt 
туристи отъ известния всрtдъ туристически
тt срtди даритель r. Анrелъ Груевъ, отъ с. 
Ма11ево, Асеновградско. 

Пловдивскитt туристи, независимо отъ 
това, еж. въ усилена работа за строежъ на 
нова родопска хижа въ мtстностыа .Юрукъ 
аланъ •, чийто строителни планове еж. вече 
одобрени отъ Централното . настоятелство. 
Сж.ществува амбицията тази хижа да бж.де 
най-голtмата и най-модерната постройка отъ 
този родъ въ Родопитt. 

Хижестроителниятъ комитетъ на клона се 
е конституиралъ въ съставъ: председателъ 

Д. Чакъровъ, подпредседатель д·ръ Ив. Пав
ловъ, касиеръ Хр. Буневъ, секретарь Кр. 

Стефковъ, главенъ ржководитель на построй
ката-арх. Ал. Тумангеловъ. 

* 
Русенскиятъ клонъ .Приета" е изне

сълъ литературно музикално утро съ под

брана програма отъ сказка, оркестрови, во
кални и инструментални интерпретации. 

Утрото е имало голtмъ успtхъ и е било 
посетено отъ много приятели на туризма и 

граждани. · 

* 
Севлиевскиятъ клонъ • Кадемлий" е изра

ботилъ отличенъ планъ за бж.дещата си дей
ность. Новото настоятелство си е поставило 
за задача да осжществи въ цtлостыа му 
този планъ, като обърне внимание особено 
на излетната дейность, която и досега е би
ла добра, и на хижата, чието реноме непре

кж.снато расте. Въ плана се предвижда осно
венъ ремонтъ на последната, поставяне на 

телефонъ, залесяване и резервоаръ за дъж

довна вода. 

По организационното заздравяване на кло
на се предвиждатъ множество целесъобразю: 
и навременни мtрки, а за пропагандата -
сказки, фотоизложби, филми, уреждане на 
срещи между близкитt клонове и полагане 
максимални усилия за привличането на по<:е

тители въ хижата. За излетната дейность е 
образувано туристическо ядро, което да ор
ганизира чести и системни излети. 

* 
Разложкиятъ кг.онъ • Пиринъ" е ималъ 

общо годишно събрание, на което е избралъ 
за ново настоятелство следнитt лица: пред
седатель П. Хаджиевъ, подпредседатель П, 
п. Доневъ, секретарь Л. Ив. Рачевъ, касиеръ 
Хр. Бояджиевъ, домакинъ-библиотекарь А. 
Найденовъ; членове: К. Тумбевъ, Ив. п. Ко
стовъ и А. Влайнъ; контролна комисия : Вл. 
Максимовъ, А Даскаловъ и Б. п. Констан
тиновъ. 

* 
Родни Балкани - Варна, проявява презъ 

последно време ro11tмa излетна и строителна 
дейность. Предприематъ се най-разнообразни 
излети до хижа .Родни Балкани• и околно
ститt на града. Наскоро ще бжде завършенъ 
голtмиятъ навесъ - лtтна спалня и трапе
зария, които ще представляватъ отъ себе си 
една красива и удобна постройка, съ което 
ще се улесни удобното пренощуване въ хи
жата. 

На 12 юлий - Петровденъ, когато е и 
патронниятъ праздникъ на клона и самата хижа, 

постройката ще бжде осветена. 
Агитационната седмица бt проведена 

много добре отъ 21 до 27 май т. r., като за 
разгласа на туристическото дtло се помtстиха 
много статии въ варненската преса и· се из

несоха две сказки по радио Варна. Сжщата 
бt проведена отъ тритъ клона: ,.Родни Бал-
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кани•, .девненски извори" и ,Орлови rнъзда" 
отъ ю.т. с. 

Клонътъ разполага съ отличния трудъ на 
нашия членъ r. Крумъ Кънчевъ „Нашето 
Черноморие•. Желаещитъ да се снабдятъ съ 

тоя най-крупенъ трудъ за българското Черно 
море да се отнесатъ до клона • Родни Бал
кани" - ул. Шипка No 25 - Варна. Uена 
50 лв. броятъ. 

КНИЖНИНА 

Постижения и задачи на nетрограф
скитi, изучвания у насъ, отъ С т р а ш и
м и fl ъ д и м и т р о в ъ. 

(Годишникъ на Софийския университетъ, 
физико-математически факултетъ, томъ XXXV, 
книга 3, естествена история, 1938/1939, стр. 
225-253, встжпителна лекция) 

Петрографията - една отъ малко популяр
нитъ науки у насъ - има за предметъ на 
своето изучване земната кора. По-специално, 
тя се занимава съ всестранното изучване на 

скалитъ, отъ които е съставена земната кора, 
произхода и взаимнит1; генетични връзки 
на тъзи скали. 

Нарастналитъ до неимовtрность културни 
нужди на съвременния човъкъ отъ строител

ни материали, руди, горива и др. днесъ еж 

увеличени още повече. Отъ тукъ и по-rол1;
миятъ интересъ на културния човъкъ къмъ 

петрографията и нейнит1; постижения. А съ 
това и петрографията отъ чисто научна дис
циплина се превърна въ такава съ силно 

подчертанъ приложенъ характеръ. Наука, 
която иде да задоволч, освенъ научнитъ ин

тереси на човъка, още и неrовит1; непосръд
ствени нужди въ практическия животъ. 

И интересътъ къмъ изучване на състава, 
устройството и въобще геологията на бъл
rарскате земя все повече се увеличава въ 

последнит1; години. 
Оrдавна се налагаше едно обобщение на на

трупанитъ презъ близо единъ в1;къ петроrраф
ски факти, за да се хвърли единъ общъ поrледъ 
върху състава и строежа на нашата земя. 

Човъкъ съ упорита воля, солидна научна 
подготовка и rолъма петроrрафска ерудиция, 
Страшимиръ Димитровъ е най-подходящъ за 
тази задача. И не току тъй той се е наrър
'iилъ' да хвърли свътлина върху този въ
лросъ. Не и току тъй разглежда този въ
просъ въ встжпителната си лекция, въ нача

пото на своята преподава1елска дейность въ 
Университета. 

Съ вещина и майсторство той е сумиралъ 
всички факти и наблюдения, направени отъ 
чужди и наши учени съ дълrоrодишнитъ си 
проучвания, и въ резултатъ на това ни дава 

едно широко обобщение за образуването и 
разпространението на масивнитъ и метаморф
ни скали въ България. 

Както навсъкжде, така и у насъ, образу
ването на масивнитъ (еруптивнитъ) скали е 
въ тъсна връзка съ земекорнит1; движения 
(орогенеза и епирогенеза). Споредъ автора, 
масивrштъ скали въ България еж се образу
вали rлавно презъ палеозойската (старата) 
ера, когато еж станали rолъмитъ к а .1 е д о н-
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с к о и хе р ц и н с к о нагъвания, а еж.що и 

презъ горно кредно-терциерно време, когато 

пъкъ е станало а л п и д скот о наrънане. 

Приложената таблица за по-важнит1; фази на 
магматичната дейность у насъ допринася мно· 
го за уясняване на горното. 

Стр. Димитровъ разредъля масивнитъ ска, 
ли въ България въ следнит1; rруп~. Мъстото 
и естеството на списанието не позволяватъ 

да се разгледатъ по-подробно, както би тръб
вало да се направи. 

1. Диабазови rеосинклинапни 
ерупции. 

Това еж най-старитъ еруптивни скали у 
н:~съ. Споредъ автора, тъ еж подводни диаба
зови ерупции. Понеже тъзи диабазови скали 
еж включени въ преобладаващит1; филитоид
ни сиво-зелени лиски, той ги нарича подъ 

общо име д и а ба з о в о - ф или то и д н а 
ф О р Ма ЦИ Я. 

Тази формация е разпространена въ За
падна Ст. планина (Берковско' и Ржана пла
нина - Орханийско ), между Бовъ и Лакат
никъ въ Искърския проломъ. въ Централна 
Ст. планина (Карловски и Шипченски бал
канъ), Ю. И. България (Странджа, Хасковско, 
Св. ИJшйски височини) и Ю. З. България 
(Краище, Осогово, Влахина и др.). Обсегътъ 
на тази подводна диабазова ерупция е билъ 
твърде широкъ. 

Възрастьта на тъзи ерупции не е опредъ
лена точно. Споредъ едни, тя е станала презъ 
силуръ, споредъ други, презъ девонъ, отча

сти доленъ карбонъ, а, ,;поредъ трети, изобщо 
презъ стария палеозойнумъ. 

За насъ тази формация има rолъмо ико
номическо значение, понеже съдържа доста 

желъзни руди: хематитъ около ж. п. станция 
Бовъ, маrнетитъ- хематитъ при с. Крепость 
- Хасковско, маrнетитъ при в. Бидекъ -
Шипченско, с. Божица - Краище. 

Къмъ тази диабазово-филитоидна форма
ция (по-точно къмъ мраморит1; и) еж при
вързани и бълrарскит1; контактно-метаморфни 
рудни находища, като желъзноруднит1; надъ 
с. с. Клисура и Пъсочница - Берковско, надъ 
Чипровци и Влашко село, на Ржана планина 
- Ботевrрадско, М. Търновско и др. 

2. П л у т о н и т и и п л у т о н и т н и 
ж и л н и с к а л и в ъ С т а р о-п л а н и н с к а
т а вери r а. 

Подъ плутонити въ петрографията отбеляз
ватъ подземно-затвърдълитъ масивни скали. 

Споредъ автора, тази група скали еж се 
образували на два пжти презъ старо палео
зойско време. 

!. Въ nъpuara подгрупа nреобладаватъ 



плутонититt, гранудиорити и диорити, но 
иматъ широко разпространение и едрозър

неститt амфиболъ-биотитови порфирни гра
ни,и. Има малко и меланократни rабброви 
скали. Всички тtзи скали еж всрtдъ диаба
зово-филитоидната формация. Разкриватъ се 
отъ граничнитt отдъли на Балкана надъ Бt
лоградчикъ чакъ до в. Веженъ (надъ Клису
ра). Образувани еж между силуръ и горенъ 
карбонъ, когато е настжпила оживена оро
генеза у насъ. 

11. В гората подгрупа еж жилни скали: раз
новидни диоритови порфирити, сиени,пор· 

фири и rранитпорфири, които образуватъ 
обширни находища между оерковица и 
Орханийската котловина, отчасти въ Златиш
кия и Етрополския Балканъ. Образувани еж 
пакъ между силуръ и горенъ карбонъ, но 
по-късно отъ първата подгрупа. 

Къмъ втората подгрупа авторътъ отнася 
и други находища отъ rранитъ-диоритъ, дио

ритъ и съвсемъ базични интрузивни скали, 
намиращи се на юrъ отъ Балкана, слабо про
учени засега. Къмъ тtхъ отнася и мноrо
бройнитt малки серпентинови находища въ 
Сръдноrорието, Родопитt, Доспеl!ската плани
на, Рила и Пиринъ. Още и ортоамфиболититъ 
отъ Рило-родопския масивъ и Пиринъ, при
дружаващи на много мtста серпентинитt. 

Всичкитt тtзи интрузивни скали авторътъ 
смtта за по-стари отъ южнобългарскитt гра
нити и ги нарича п р е д г р а н и т н и. 

3. Кал и е в и (мед и те р а н ски) плу
т о н и т и в ъ С т а р о • п л а н и н с к а т а в е
ри r а. 

Намиратъ се около с. Свидня, Искреuско 
(шонкинити), и надъ с. Сеславци, Софийско, 
(кварцови сиенити и монuонити). И тt еж въ 
връзка съ орогенезата, станала между силуръ 

и rоренъ карбонъ. Къ\lъ тъхъ тръбва да се 
причислятъ и недостатъчно проученитt такива 
въ Шипченския балканъ (надъ с. с. Енина и 
Шипка). 

4. Г р а н и т о в и п л у т о н и ч н и м а с и 
на южнобълrарскит-t планини. 

Южнобълrарскитt гранити иматъ най-го· 
лtми размъри въ сравнение съ друrитt ма
сивни скали, образувани презъ палеозойско 
време. Заематъ ядкитt на Рило-родопския 
масивъ, Пиринъ, Сръдна гора, Осогово, Са
каръ, Карабаиръ. Има ги въ АJ1иботушъ, Сли
венско. 

Всичкитt гранити иматъ подземна връз
ка. Магмата, отъ която еж образувани, е ки
села. Процепени еж съ безброй пеrматитовн 
жили. Тъзи гранити еж заградени съ криста
линни шисти. 

За геолоrичната възрасть на южнобъл
rарскитt гранити има противоречиви мнения. 
Ясно е, че не еж отъ архайско време, а еж 
образувани презъ палеозойската ера. ,.Не е 
11зкпючено тъ да еж по-млади отъ старопла
нинскитt плутонит11". 

Въ връзка съ тъзи гранити авторътъ зa
l"tra и възрастыа на кристалиннитъ шисти у 
насъ. Спорсдъ него, едни отъ тtхъ - вис()-

кокриста11иннитt - еж отъ apxallcкo време; 
а други отъ палеозойско. 

5. К в а р ц п о р ф и р о в и е р у п ц и и. 
Срtщатъ се главно въ Стара планина 

(Вършецко, Искърски проломъ, Ботевград
ско, Златишки и Карловски Балканъ, около 
Сливенъ), сжщо и въ Ихтиманско и Пазар
джишко. Tt еж най-младитt масивни скали, 
образувани презъ палеозойската ера. Обра
зувани еж, вtроятно, презъ пермъ, въ връз
ка с.ъ поспедната фаза на Херuинското пла
нинообразуване, а именно саалското нагъване. 

Съ саалското нагъване се приключва оро
генезата презъ палеозойско време, а съ това 

и еруптивната дейность у насъ. Настжпва 
дълго относително спокоllствие. Едва презъ 
горна креда у насъ започва нова орогенеза. 

(алпидската орогенеза) и еруптивна дейность, 
които достиrатъ своя максимумъ въ третично 

време (терциеръ). Стр. Димитровъ разпре
дtля масивнитt скали, образувани въ връзка 
съ тази орогенеза (станала презъ rорнокреда 
- терuиеръ) въ две еруптивни обласrи: Сръд
ноrорска и Македоно-родопска. 

6. Вулкан и ти и млад и плут о ни
т и въ Срtдноrорската еруптивна 
о б л асть. 

1. В у л кани ти (надземно-затвърдtли 
масивни скали) : разновидни андезити (пре
обладаватъ ), малки жилни находища отъ тра
хиандезити и съвсемъ рtдко риолити. Раз
криватъ се съвокупно по Черноморското 
крайбрtжие около Бурrасъ, въ Аllтоско, Кар
нобатско, ЯмбоJ1ско, Новозаrорско, Ст. За
горско, Панаrюрско, източнитъ окрайнини на 
Софийско поле, Лозенската планина, опас
ватъ Витоша, презъ Люлинъ и Вискяръ до 
сръбската граница: Образувани еж презъ 
rорно-кредно време. Андезититъ еж резул
татъ на подморска вулканска дейность. 

11. П л у тон и ти: сиенитъ-диоритови на 
Витоша, габбро-диоритови на Плана, нtкои 
диорити отъ Пазарджишко, сиенититt отъ 
Пловдивъ и с. Кап. Димитрово (Пещерско), габ
бро-диорититъ на Манастирскитъ височини и 
при с. Черноземъ (Елховско), сиенитъ-диори
титt въ Странджа 1Омана-Харманъ) и по чер
номорското краllбрtжие ·- южно отъ Бур
гасъ (Кара б~шръ - надъ' с. Г. Езерево, око
ло с. Св. Нико.1а и между Созополъ и При-' 
морско). 

Авторътъ изказва оригиналната мисъль, 
че тtзи плутонити, смtтани досега у насъ 
за палеозойски, еж много по-млади, образу

вани въ края на креда и началото на терцие

ра. Той поддържа, че сиенититt на Черномор
ското крайбръжие, габбро-диор!!титъ на Пла
на, сиенитъ-диорититt на Витоша еж млади, 
дори по-мла~и отъ нtкои андезити на Сръд
ноrорската еруптивна область. Той ги смъта 
за образувани въ началото на терuиера. 

Съ това той внася превратъ въ досеrаш
нит'h петроrрафски схващания за произхо.1а 
на тъзи плутонити. И това негово схващане 
е много uенно и плодоносно за младата ни 

петроrрафска наука. 
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Споредъ Стр. Димитровъ, • по всичко из
rлежаа, че въ Сръдноrорската еруптивна об
ласть е налице едно много интересно и свое

образно преплитане на плутоничнитt и вул
канскитъ фациеси на еруптивната дейность, 
аналогично съ онова отъ Задкарпатската еруп
тивна область". 

Въ връзка съ еруптивната дейность на 
тази область е и образуването на рудни на
ходища. Андезитовата маrм11 е носитеJiь пре
димно на медни руди: малко самородна медь 

около Княжево и Бояна и по-rолъми мед
норудни находища въ Панаrюрско, К~ра 
баиръ и Росенъ баиръ - Бургаско. Сжщо 
манrановитъ седиментоrенни рудни находища 

въ Пожарево (Софийско) и Ямболско. 
. Магмит\; на плутоничнитъ скали еж носи
тели на медни руди : Росенъ баиръ, отчасти 
Панаrюрско и др. Въ връзка съ тtхъ еж и 
още недостатъчно освtтленитt по отношение 
начина на образуването имъ, много важни и 
ценни за насъ желъзнорудни находища при 
с. Крумово - Елховско (маrнетитъ) и Хар
манъ. 

Въ последната глава авторътъ разглежда 
и базалтитt у насъ. Образувани еж, споредъ 
него, въ третично време (терциера). Нами
ратъ се главно · въ две линии. Едната линия 
еж познатитt 14 базалтови могили въ северо
бълrарската плоча между Сухиндолъ и с. Дра
rомирово - единственитъ масивни скали въ 
северна България. 

7. Вулканити отъ Македоно-ро
.в; о п с к а т а е р у п т и в н а о б л а с т ь. 

Въ началото на третично (еоценъ-олиго
ценско) време въ земитt. южно отъ Сръдно
rорската область настжпва епирогенно сни
шаване. Пропадането на тt.зи мi;ста е при
чина за образуване на много пукнатини, кои
то еж. дали начало на усилена вулканска дей
ность. Отъ излtзлата лава въ източнитъ Ро
допи се образуватъ андезити, трахити и вул
кански туфи, въ Централни и За11адни Родо
пи (Доспатъ) и по долината на Места - рио
лити, въ Краище, Осоговията и по Струм
ската долина - трахиандезити и риолити. 

Преобладаватъ риолититt. 
Въ връзка съ образуването на тъзи вул

канити еж. и многото орудявания въ Родопи
тt, Осогово и Трънско : оловни, цинкови, 
ме11:ни и отчасти антимонови руди. 

Накрая авторътъ подчертава, че въ по
знанията ни за геоложкия развой и скалния 
съставъ на българската земя има праздноти, 

а по отношение на масивнитъ и метаморф
нитt скали има открити много и важни въ
проси. Тъ чакатъ разрешение отъ младитъ ни 
минерало-петроrрафи и геолози. 

Къмъ студията на Стр. Димитровъ еж при
ложени три извънредно ценни скици за раз

пространението на масивнитt скали въ Бъr.
rария. Tt даватъ ясна и върна представа за 
мъстоположението на тtзи скали. 
Ще си позволимъ да направимъ една м11.л

ка забележка за първата скица. Южната пи
ринска гранитна ядю1 не е отдtлена отъ гра
нита на Алиботушъ. Гранитътъ на Южния 
Пиринъ се продължава при с. Тешево и с. 
Гайтаниново (Неврокопско) и презъ с. Парйлъ 
и Парйлската седловиня достига до политъ на 
Алиботушъ и Алиботушъ. 

Трудътъ на Страшимиръ Димитровъ съ 
приложенит11 къмъ Беrо скици е много це
ненъ 3а широкия кржгъ естественици. Не 
по-малко цененъ се явява той и за туристи
тъ. Горещо препоржчваме на друrарит'!; -
туристи трит'!; скици. По тtхъ бързо, за кжсо 
време тt ще моrатъ да се ориентиратъ за 
скалния съставъ на бълrарскитъ планини. Тру
дътъ на Стр. Димитровъ ще даде на тури
ститt по-дълбоки и разностранни преживява
ния. Той ще имъ даде възможность да ввик
натъ въ дълбочинитt, живота на планинитt, 
ще ги принесе въ ония далечни rеолоrични 

времена, когато грандиозни и величествени 

земекорни движения ,еж оформили и създали 

красотата на днешнит'!; ни планини. Той ще 
обогати научнитъ имъ познания за тtхъ . 

На r. Стр. Димитровъ пожелаваме да 
изучава планинитi; ни съ еж.щата завидна упо
ритость и достойно да представя предъ чуж
дия наученъ си'!;тъ младата българска наука. 

Г. К. Георrиевъ 
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