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ТРИДЕСЕТЬ и ДВЕ ГОДИНИ „БЪЛГАРСКИ ТУРистъ~, 

Сь настоящата ои кнuJ1,1<а „Бr,лzарски mypucmr," започва своята 
тридесеть и втора zодишнина. Времената, които преJкuвяв{!,ме, и пr,л
нитrь сь неизвестность дни на бждещето очертаватr, вь тr,мни !{раски 
вr,змоJ1сноститrь за едно културно начинание, каквото е издаването на 
орzана на бълzарскиrтъ туристи вь неzовата досеzашна високо-худоJ1се
ствена фар.ма. Срещу 'т,ъзи неблаzоприятни обективни условия обач.е, е 
изправенr, един.ь ваJ1сень факторь omr, субективно естество, който като 
вrьрень cmpaJ1cr, и мощенr, покровитель дава гаранцията, че започнатото 
дrьло ще б,F.де продълJ1гено сь сжщия зaJ,taxr, и сжщата 8!Ъра, както досеzа. 
Това е любовьта на организирания български туристь къ.мr, неzовото 
списание, това е преданостьта на всички дейци отъ туристическото 
двuJ1сение кr}./иr, т1ъхния Сыозь. 

Заради това „Български турисшь" и презъ настоящата 1940 година 
ще запази досегашнuтrь си форма, начинъ на списване и цена. И ако 
има пром,ъни, тrь ще бждатъ ржководени само отъ мисъльта за подо
брение - особено въ областьта на списването. По този поводr, редакцията 
отправя другарски апелъ къмr, всички известни и неизвестни, признати 
и непризнати любители на перото за деilно сътрудничество. ,,Български 
туристъ е свободната трибуна на свободни планински бродници и въ 
неzо ще 6жде помrьствано съ удоволствие всичко, което cr, достоинство 
би красило страницитrь му. 

Нашата проzрама? Тя е тази на Българския туристически съюзъ. 
Да внасяме любовь къмъ природата и планината, да сrьемъ красота и 
друzарство въ живота, да гради.м.r, съ вrьра и упоритость бждещето, да 
създаваме съ общественъ труд"' и творческа гордость устоитrь на човrьш
кото битие - ето лозунгитrь на орzанизиранитrь български туристи; 
тrь оставатr, такива и за нашето списание. 

Естествено, покрай mtЪхъ се поставятъ и по-специални задачи. По
следнитtЪ се обусловятъ преди всичко отъ особения хараюперr, на спи
санието като съюзенъ органъ. Заради това и орzанизационнитtЪ проблеми 



на БТС, такива каквито т,ь се слагат& от& неговия начин& на в;ктре~ино 
устройство, както и от& самия :живот&, ще б;кдат& разглеждани с& 
zрижливость и внимание. 

Особената роля, която има списанието - да обслу:жва по-широк& 
кр;кz& четци - от& една страна, и задачата му да култивира често 
п.жти едно ново и по-с&з1штелно отношение к&м& планината -· от& 
друга, налагат& начин& на списване, който да дьр:нси см,ьтка и да задо
волява и двет,ь т,ьзи изисквания. 

Нека не се забравя и обстоятелството, че вече от& 40 години с;кще
ствува организиран& туриз&м& в& Б&лzария. В& този период& от& време 
у нас& се с&здадоха не само отд,ьлни единици, а израстнаха ц,ьли гене
рации от& школувани обществено и калени в& планината туристи. Т,ьх
ната нужда за академично, планинарско и научно списание се задоволява 
почти единствено от& "Б&лzарски турист&". В& това отношение особено 
списанието ml),ьбва да б.жде тласнато напред&, защото m&кмо тук& се 
чертаят& насокит,ь за развитиет@ му в& б.ждеще. 

Ние се над,ьваме, че настоящата 1940 z., вмр,ьки всички пр,ьчки, ще 
донесе нови придобивки както за Б&лzарския туристически с&юз&, така 
и за неговото списание. Да си пожелаем& да бжде честита! 

.,БЪЛГАРСКИ ТУРИСТЪ" 
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ПРИРОДА, ТУРИЗЪМЪ И ПРОСВЪТА 

Благодатното въздействие на пр,t;и 

дата върху тъJ1есното развитие, здрзвето 

и бодрия духъ на човъка е всеизвестно. 

Чрезъ своитъ чудни явления, чрезъ тай

нитt си, чрезъ въчнитъ си хубости, тя 

буди у насъ най-разновидни и най-ху

б:1ви чувства, създава ни подемъ и воля 

за животъ, потиква къмъ изкуство и 

творчество. 

Природата, която привлича толкова 

много пщ,Jюнници млади и стари, 

;\несъ е стзнала чрезъ туризма учителка 

на поле.ши знания, станала е, може да се 

каже, сжщинско училище, защото тя на-. 

истина ни учи, подхранва нашия умъ и е 

Нl'изчерпаемъ изворъ за наблюдения и 

IIроучвания отъ разно естество. 

Быrгзрската п.рирода, възпъта и про

с:1гвена отъ нашитъ поети, начело съ 

И в. В а з о в ъ, е с;,;,;що изворъ на тъ

:1ссни и душевни блага за българина и 

общо за чов·вка. Благодарение на наши

тt турисги, които ни внушиха и завеща

ха преклонение и обичь къмъ нея, ние 

сега, подобно на народния поетъ, ззста

вс1ме предъ нея съ умиJrение, възторгъ, 

съ благи и тихи усъщания и чувствуваме 

r<е.1ичието на нейни}! Творецъ. 

Тукъ изпъква и дълото на нашитъ ту

р11сти. Влюбени въ българската приро-. 

да, въ прелеститъ на земята ни, въ не-

обятнитъ простори, поля и гори, въ IIла

нинитt, въ лазурнитъ бръrове на морето 

и ръкитt, нашитъ туристи въ продълже

ние на 40 години вече ни зоватъ къмъ 

природата отъ обичь къмъ самата нея. 

А да обичаме природата си~ това е все 

едно .13 обичаме и родината си, да я оби

чаме, следъ ка го сме я и опознали. 

Туризъмътъ, който ни подканва къмъ 

природата, подканва ни и да се сбли

жимъ съ нея, добре да опознаемъ ро

;~;ината си и истински да я обикнемъ. Ту

ризъмътъ подпомага и учащата се мла

дежь нагJrедно и на само го мъсто да се 

запознае съ редица географски обекти, 

да опознае българската земя, нейното 

м11нало, прелеститъ и - да ги опознае и 

да ги обикне съ ясно съзнание, че из

пълнява единъ свой дългъ къмъ Роди

ната. 

Нека това съзнание крепне все повече 

и главно у младитъ туристи, като окриля 

тъхнип духъ; нека българскиптъ тури

зъмъ се разраства все повече, та да на

прави родната природа все по-дост'i'iпна, 

по-бJ1изка и по-мила за всъко българско 

сърдце. Туризъмътъ, роднзта природа и 

просв·втата на младитъ туристи тръбва 

винаги да бждатъ неразривно свързани 

съ съзнанието на българския туристъ -
"тадъ и старъ. 

Проф. д-ръ Б. Филовъ 

Министъръ на народното просвъщение 
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БАЩИНЪ !{РАЙ 

Т тгата .ни по тебе, край, не стихва, 
кп'iдето аз'Ь Jtcuв,ьxr, без'Ь лtтки и тегла, 
тамr, твойта HfЬJICHocmь CKn'ina ме облr,хва 
и споменr,тr, за хубави дtьла . .. 

Детинството вr, живота ми премина, 
та.м,'Ь пr,рвата любовь се и роди 

душата ми omr, болката неспирна 
за тебе, край, все mр'Ьnне и гори! 

О, cк,Rnu край на спомени младеJ1ски, 
С'Ьрдцето ,ни по тебе m'Ьй тупти -
далечr, omr, тебr, СА\ днит,ь mAIJICHU, meJ1cкu, 
наново ти взе,ни ме, приюти! .. 

T,Rzama ми по тебе, край, не стихва, 
к,Rдето аЗ'Ь живtьх'Ь б'ЬЗ'Ь Mn'iKU и тегла, 
тамr, твойта НtьJ1сность скА1па ме обл'Ьхва 
и cnoAteн,r,m'Ь за минали дtьла ! 

ВАЛЕНТИНЪ ИСНРЕНСКИ 



Балнанътъ Снимна К. Козлевъ 

П'ВСЕНЬТА НА БАЛКАНА ДНЕСЪ 

Приносъ къмъ заслугит1, на родния туризъмъ 

Христо Г. Фърговъ 

Необходимо обяснение: След

ващитt. редове еж откжслечни впеча':'ле

ния отъ единъ незавършенъ излетъ, 

предприетъ отъ четирима карловски ту

ристи презъ есеньта на 1938 година изъ 

околноститt. на току-що построения за

сJюнъ подъ връхъ Юмрукъ-чзлъ. Първа

та нощувка става въ хижа „Юмрукъ

чалъ ", откждето на следния день къмъ 

насъ се присъединяватъ още нt.колко из

,1етници, между които: три учителки, 

днама судетски нt.мци-пжтешественици и 

п;,зачътъ на хижа „Юмрукъ-чалъ". 

Къмъ 10 часа преди пладне стигаме за
с.1она и продължаваме ... 

. . . Следъ кжса почивка въ подно

жието на Юмрукъ-чалъ и следъ обичайни

тt. пухтения и „гледки" при изкачването, 

най-сетне, къмъ 11 часа сме на върха. 

Времето е ясно и слънчево, обачr or h 

голt.мит J,, изпарения въ н i1зинитt. кржrо-

зсрътъ е доста ограниченъ, но да му 

мнслятъ тt.зи, които се изкачватъ за пъ;:>. 

ви пжть и се надt.ватъ да видятъ Дунавъ 

и Султанъ Селимъ джамия в;, .Одринъ! 
Колкото и да' напрt.гатъ зрението си, не 

ще съзратъ и половината отъ това, което 

желаятъ, затова пъкъ, когато , cJrt.зa rъ 

долу и почнатъ да разправятъ, само съ 

~1алко напрt.гане на фантазията сами ще 

повt.рватъ, че всичко с;у, видt.ли. Както 

н да е! И сега всички еж доволни, а учн

телкитt. .пудуватъ като деца. Но ето и 

едно истинско дете се приближава съв

семъ спокойно къмъ насъ. Това е мал

кото каракачанче Димитъръ - десет!'о

дишенъ -- и тукъ, върху най-високия 

старопланински връхъ, пасе 540 овце 

самъ, имайки за другарь рунтаво старо 

куче, което, аке, срещу вълцитt. му дав::~ 

малко смt.лость, срещу м ьглитt., вt.търа, 

студа, дъжда и бурята - н..~що не може 
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да )JY !1омогне. Срещу 'I"ВХЪ, обаче, Ди

)1итъръ е „въормженъ" съ десетина ри

зи, антерии, кебета, I(ожухчета и ямур

;1уци, овчарска 1'e ra и една торба, въ коя
,, l нашироко се рззпоJ1агатъ коматъ ца

р1·виченъ хлъбъ и праздни захJ1упци зз 

сирене. Все пакъ, за год11нитъ си той е 

i i;дко ilO здравина и ръс rъ дете, а най

чудното, много свободно се държи пъ 

с,бществот::> на насъ възрастнитъ, пове

чето отъ които сме висшисти. Така: единъ 

Къмъ Мазалатъ 

(•·1·ъ нас ь го об.'1ажаiJз, че тукъ той е на~

б.'1изко до Бога, но тутакси поJiучава от

гс вuръ, чr Господь билъ още по-нависо

ко, чакъ на небето! Други го .запитва, 

д2J1и е „богатъ", на което му се отговаря, 

че който е богатъ ж11в·tе дoJiy въ града 

11 дохожда тукъ, на връхъ БаJiкана, само 
з.~ разходка! А едс1а отъ учите.1к11тъ го 

н,1Карз да и превежда цъли изрази отъ 

U'Ь.1гарс1<и на rръ~11<и, макаръ че Дими

търъ с ~·чи:~ъ :~а пише и чете на гръцкн, 
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тукъ в ь планината, по всички прави;1а 

н::~ стJр.Jта наша взаимоучителна школа. 

Къмъ 12 часа, сJ1едъ като упжтваме 

;tва~1ат.а н·в~щи по билото за х~жа „Мз

за.чатъ'', останаJIИI"В се прибираме 11з 

об·tдъ край заслона, следъ който всичю1 

с.1учайни наши спжтници днесъ си тръг

в;~тъ обратно, а ние четиримата и па

за,!ътъ на хижа „Юмрукъ-чаJiъ" остава:v~е 

д, преспимъ въ засJiона, съ намъренис 

още тази нощь да направи:v~ъ ново, лун-

Сни>1ка П, Шандурновъ 

но посеLцение на Юмрука, защото, ако 

преди го;щнн, за да си доставимъ рt,д

кото у довоJiствие да срещнемъ изrръва на 

с.,ънцето отъ върха (преди още да сlfiще

ствув;,ха дъновисти и СJIЪНЦеПОКJIОННИЦИ), 

·; ръбваше да пlfiтуваме букваJ1но цъла 

нощь, и то направо презъ най-стръмнитъ 

с1,.rюноае нз Балкана надъ Карлово, тъй 

като сегашниятъ nlfiть презъ хижата бъ

ше неразработенъ, па и неизвестенъ, то 

,\1;есъ, б.1агодарение на хижата, а най-вс-



че на заслона, безъ лишна умора могатъ 

д;:~ се предприематъ всt.какви излети: и 
с,,1ънчеви, и :1унни, и снt.жни и др., съ 

изкJ1ючение, все пакъ, на „мъrJJивитt.", 

защото тогава и върхътъ се не види, и 

отъ него нищо се не види, па може и отъ 

с<1мия природопоклонникъ нищо да се не 

чуе и не види ... 
Днесъ, при хубаво време, отъ зае.пана, 

само за половинъ день всt.ки „ср·вденъ" 

туристъ може да посети и разгледа: Юм

рукъ-чалъ, Мара Гидикъ, изворитt. на 

Tlil~,a, Пръскалото, Ханъ-маарж, Раятъ, 
Джендемътъ и др., а само преди десетина 

години опитни туристи, за да изкачатъ 

Юмрука и надникнатъ къмъ Пръскалото 

и Джендема, тр"t.бваше цt.ла нощь като 

сомнамбули да изкачватъ стръмнитt. бал

кански склон·ове надъ Карлово и да пре

кръстосватъ Равнището задъ в. Кочмаръ; 

презъ деня, капнали отъ уморн и безсъ

ние, като пияни да залитатъ или да сп51тъ 

вървешкомъ по опаснитt. спусъци и паi

теки подъ Юумрукъ чалъ, а вечерьта да 

се надпреварватъ съ настжпващата нощь, 

слизайки обратно по отвесни, ронливи а 

н<:'узнаваеми пil'iтища, у.·ювени р;у;ка за 

р;у;ка, съ очи отворени на четири, н::> 

„виждащи" само страхотии, пропасти и 

привидения . 

Тъй бt.ше нt.кога, но днесъ не е вече 

така и ние още отъ сега предвкусва,1е 

рздость га да посрещнемъ довечера из

грt.ва на царицата на нощьта срt.дъ този 

тайнст.венъ и приказенъ чертогъ, да и се 

покJIОнимъ, да възпt.емъ хубостьта и съ 

пt.сни, които нощниятъ зефиръ ще раз

несе по четиритt посоки на свtта, и да 

и:шграемъ едно истинско самодивско хо

ро върху плещитъ на Юмрука, този бt

. Jюглавъ и капризенъ старецъ, който не 

всднажъ ни е сочилъ истински „юмрукъ" 

подъ носа ... 

Но ... има една нашенска : ,,По:1 ека, 

да се не спънешъ!" ... Надвечерь, пре
ди да тръгнемъ за посрtщане J1уната, са

ми ние приемаме едно градоносно и мъл

ниеносно посещение въ заслона. МаJшо 

преди това с.1изатъ отъ върха и се при

бир:нъ при насъ две загорки и два~1а за-

гс,рци, жители на близкото село и днесъ 

случайни туристи-поклонници на Юмрукъ 

ч:мъ, а следъ тt.хъ, почти срt.дъ дъждъ, 

въ заслона се прибиратъ тоже отъ върха 

1 уристъ и туристка, и всички, събрани 

около бумтящата печка, се предаваме на

пъJJно въ р;у;цетt. на с;у;дбата, защото въ 

продължение на два часа вънъ свива бу

ря и вали ту дъждъ, ту градъ, при не

скончаеми мълнии · и гръмотевици, следъ 

което всичко потъва въ непрогледенъ 

мракъ и около усамотения на връхъ Бал

к:,на зас,1онъ сту дениятъ вt.търъ почва 

да раздипJIЯ влажни и задушливи мъгли. 

Откжснати напълно отъ живота ДOJIY 

„на земята", а и не виждайки нищо около 

насъ и надъ насъ, ние подслоненит·в, 

първоначално доста ш1ахо, започваме да 

р~звиваме различни теории зз вtроятни

гt. попадения на гръмоветt, устойчи

R(>Стьта на заслона срещу тt.хъ и опас

ностьта да бждемъ „тръснати" всt.ки 

ми1·ъ. Обаче, следъ като „бомбардиров

ката" малко попремина, повеждаме раз

говоръ за подобни преживявания изъ 

миналия туристически животъ, докато 

най-сетне, следъ полу-успокояване на 

природата вънъ, поотпущаме се и ние от

вN>тре, дори единъ отъ загорцитt. изваж

:1а кавалъ и почва да свири. Не бt.ше 

вре~,е :и нехаресване и мt.сто за музи

каiIНа критика, но тутакси му забелязва

~1е, че свирнята му много бражди - ка

валътъ не му е намазанъ! Обач(' това 

съвсемъ не го обижда, нито отчайва и 

той, захвър .. •, яйки ненамазания кавалъ, 

запtва съ приятенъ и кръшенъ гласъ 

„пi,сни юнашки хайдушки" и веднага ни 

1 рабва и· пренася въ ония недалечни 
времена, когато тукъ, около насъ, еж се 

в1-,ршили подвизи и творили Jiеrенди, 

hоито сега този простонароденъ, но при

роднонадаренъ и ндъхновенъ пt.вецъ пt.е 

и напомня, както ще ги пt.ятъ и напо~1-

нятъ и много други следъ него, докогато 

ще се чувз по свtта българското име. И 

наистина, какъ пъсеньта нtма да въз

креси мина,юто, какъ нtма да затрогне 

с1,рдцето, какъ нt.л1а да развихри въоб

ражението, когато, ето тукъ, надъ насъ, 
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Облаци надъ Балкана 

около насъ, подъ насъ, наредъ съ въков· 

нш1 покровитель и вдъхновитель на на

роднитъ хайдути Юмрукъ ча.~rъ, и досега 

още всъ1<и може да види: и Хайдушкия 

връх·ъ и Хайдушкия долъ, и Хайдушката 

глава, и Хайдушката воденица и Хайдуш

ката софра, и много и много още „хайдуш

ки" извори, поляни, пещери и свърталища, 

отдавна забулени съ тайнствения мракъ 

на забрзвата и покрити съ п·раха на ми
налото, но все още живи въ съзнанието 

на народа, възп·ввани въ неrовитъ юнаш

ки пъсни, увъков·вчавани въ неrовитъ 

чудни предания и .~1еrенди, изпепеJ1ени въ 

п.~амъка на нt>rовия свободоJ1юбив ь и 

несъкрушимъ духъ! ... 
И чудно ли е, че тъкмо тукъ се роди 

и най-всликиятъ български хайдутин9, 
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С11имкз Ц. Цоневъ 

кr,йто, съ въJ1шебнитъ звуци на своята 

безсмъртна лира и съ цената на своята 

буйна юнашка кръвь, застави дори и ста

рия БаJ1канъ да запъе хайдушка п-t

сень? ... 

На следния день осъмваме при горе

долу проясненъ небосклонъ, обаче при 

студено и вътровито време. Юмрукътъ е 

чистъ, изкжпанъ и подмладенъ, но око

ло главтгз му се виятъ все още мъгливи 

чалми -- може би това C!Yi в.1аж11и кърпи 

за успокоение. Земята е мокра, студе

ниятъ вътъръ „бръсне", а слънцето ка

·1 очели си играе на криеница съ насъ -
много късно се подава задъ широкия 

гµъбъ на Юмрука. Нашитъ нощни съ

кuартиранти нъматъ много време за ча-



кане, пъкъ и изгледитъ за по-голъмо 

проясняване и затопляне еж слаби, затуй 

веднага загорцитъ тръгватъ за родното 

се.чо, а туристичеСJ<ата двойка тегли пакъ 

ш!Право презъ върха за хижа „Тжжа" и 

нататъкъ. Оставаме само ние, четиримата 

карловски туристи и пазачътъ на хижата. 

U~e чакаме пазача на заслона, който е 

житель на близкото село В. и още вчера 

бъ изпратенъ ·тамъ, хемъ нtщо като въ 

дсмашенъ отп5'скъ, хемъ съ нъкои осо

бени поржчки отъ гастрономическо есте

ство. Но деньтъ се преполовява, пазачътъ 

не идва, времето и то не проявява никак

во желание да се пооправи, н·вщо, което 

пъкъ не позволява и намъ да се пораз

тъпчемъ д,~лечъ отъ заслона и при това 

положение решаваме да от.чожимъ „оби

колката" на Юмрукъ чалъ за друго, по

благоприятно време. Преди да напустне~1ъ 

заслона, обаче, оставяме едно доста 

остро и порицателно писмо за недисци

шшнирания пазачъ, който наистина оби

чалъ да поизлъгва, повече да си попийва, 

а напос,1едъкъ, откакто се е качилъ да 

живъе тукъ, на връхъ Балкана, започ

налъ и ... да „поетизира!" ... 
Ето първото му творение, отъ което 

изнасямъ известна часть тукъ дословно 

и споредъ оригинала, за да изпълня обе

щанието си къмъ автора, а дон·вкжде и 

да оправдая заглавието и съдържанието 

на тъзи откffiслечни впечатления, на

строения и съжаления отъ единъ „ско

ропостижно" прекli'iснатъ излетъ: 

„24-тий Августъ 

денетъ е историкъ 

ю~1рукъ-чалъ по върха 

съ снъгъ е покритъ 

Туристи студени 

съ голите калени 

по хижи се спряха 

слатко вредъ заспаха 

Само на Юмрука 

въ новия заслонъ 

самъ той пазача 

дреми като конъ" ... и пр .. .. 
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ПЕТНАДЕСЕТЬ ДНИ ИЗЪ АЛПИТ'В 
В. Гърличковъ 

Още пр всенъ б-1:; споменъп, отъ мина

:~е,годишното ни бродене изъ Алпитt и 

,~:>качването на Монъ Бланъ и ето ни от

нпво пакъ тамъ, Този пihть въ Нtмск :нt 

-- Тиролски и Баварски аш1и и Юrослав

rкитt ЮJiийски алпи, 

Нашата първа цеJ1ь е Гросrлокнеръ, 

Презъ единъ хубавъ юнски день тр ьr -

11ахме отъ ВиJiахъ по великоJiепенъ пла -

срtдства къмъ Гросr;1окнеръ. Оставих:11е 

чэ.сть отъ припаситt си тукъ, защото ни 

предстоеше тежъкъ и уморителенъ Пihть, 

а съ по-лека ран и ца изкачването е nо

приятн о. 

Прекосихме rо J1tмия :~едникъ „Пастер

зенбоденъ" и веднага започнахме кате

ренето по стръмнитt снtжни склонове. 

Тръrна;1 и безъ водачъ, ние разчитахме 

нински пii'iть за Дьолзахъ, откihдето съ на чудесното време, на предварителното 

ав1 обусъ, движейки се по най-красивото 

и най-високото аJJПийско шосе „ГросrJ1ок

нерщрасе", презъ Хайлиrенб.1утъ се от

З<,вахме въ Францъ йозефъ хьое 

2362 м . , крайната точка на превознит-1:; 

Гросглоинеръ Снимка В. Гърличковъ 
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проучване 11а ПihТЯ, който ни предстоеше 

да минемъ, и на нашия ш1анинарски ин

стинктъ. Първата неприятность не закъс

н·l; да се появи. Ние попаднахме въ зо

ната на малкия Jiедникъ „Хофманъ", ко

rс,то не успtхме да забележимъ предва

рително и да избtrнемъ, защото бt по--

1,ритъ съ снtгъ. Липсата на пикелъ, ка

къвто смътахме, че ще ни бihде нуженъ 

едва за върха, затрудняваше задачага ни . 

А хижата подъ върха, отъ която възна

:11tрявахме да си наемемъ такъвъ, бt 

още много далечъ . ЩастJ1ива случай 

ность, обаче, ни даде възможность да пре

възмогнемъ затруднението : съ долната 

часть на единъ счупенъ пикелъ, който 

ю1м -l:;р11ю1е захвърленъ върху ледника 

отъ н-1:;кой нашъ предшественикъ, ние, ма

каръ и доста трудно, успtхме да преми

немъ първото препятствие. Пihтьтъ ни 

;,о хижата „Ерцхерцогъ йоханъ" бt вече 

откритъ; минавайки по току-що падналъ 

снtгъ и наскоро срутена Jiавина, надве

черь ние бtхме вече въ нея. 

Хижа , .Ерцхерцогъ йоханъ" , 3456 м. , 

е доста просторна дървена постройка, 

от:~ично уредена и обзаведена съ спални 

и богатъ бюфетъ. Въ нея имаше вече се-

демь-осемь нъмски алпинисти и алпи-

нистки, които като насъ И}1аха намtре

ние да пренощуватъ, за да поематъ на 

другия день къмъ върха . Бързо се сприя
телихме съ тtхъ и прекарахме една ве

ликолепна нощь. 

Но надеждитt, съ които заспахме, бtха 

помрачени твърде бързо: рано сутриньта 

ни събуди страшна буря, чийто бtсенъ 



напоръ каточе;ш искаше .J.a изтръгне хи
жата отъ нейнитъ основи. Вмъсто жеJ1а

ния походъ къмъ върха, ние се по 1 1ув

ствувахме безсиJJни ш1енници на п ыни

ната. Много часове минаха въ очакване 

да мине бурята. Всъки часъ, обаче, ни 

1-!uсъше вс~ по-го J1·вми разочарования, зэ
щото не се явяваха никакви изг J1еди за 

това. Най-посJJе двамэ германци, отег•1ени 

На Цугшпитце 

да чакатъ б,1аговоJ1ението на 11 J1анинз га, 

взеха опи_тенъ водачъ и тръгнаха. Иска

ше ни се да тръгнемъ веднага следъ 

тъхъ, но липсата на подходяща екипи

ровка: пикеJJъ, вi'i'iжe и котки, набавянето 

на които ни отне много време, не ни 110-
зволи това. СJJедъ като се сн~бдихие съ 

такива - пазачътъ на хижа ·р1 ни ги даде 

110дъ нае}tЪ - 11ридружени отъ други 

двама гер~1а11ци, МЖ}hЪ и жена, които ce
cъrJJacиx:1 да тръrнатъ съ насъ и да ни 

показватъ Пi'i\ТЯ, ние сжщо тръгнахме. 

Непрог.п~дната мъгJJа и напръчниятъ въ

·1ъръ ззтрудняваха всъка наша стжпка. 

Но решението ни бъше твърдо - ние

т1)ъбваше да стигнемъ върха! 

(JJeд ь половинчасови тежки усилия, 

дРаматJ придружаващи ни германци се 

Снимиа В. Гърличковъ 

отчаяха и решиха да се върнатъ. Не

бъше възможно да ги задържимъ пове

че. (JI,~дъ като ни пожелаха . добъръ. 

п,,.;ть, тъ поеха обратно и се изгубиха 

отъ очитъ ни въ мъглата. Останали сами, 

ние за моментъ се поколебахме дали да 

пос,~едваме тъхния примъръ. Но решени

е1 о ю1 д1 завладъемъ още единъ леденъ 

1 ·иrантъ наддълъ и ние отново поехме· 
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борба съ бурята, надtвайки се, че ще на

стигнемъ до върха първата група гер· 

~l~НЦИ и Т'БХНИЯ водачъ. 

Всрtдъ непрогледна мъгла, кояте> же

стоко шибаше лицата ни съ ледени зрън

ца, водени само отъ нашия инстинктъ, 

ние успtхме най-после да приближимъ 

почти отвесната ледена стена на Клайн

ГJюкнеръ - 3783 м. Въпрtки че ни пред

стоеше най-трудната часть отъ пжтя, ние 

едва сега почувствувахме близостьта на 

преследваната цель. Пикелътъ влtзе въ 

своята роля. Всtка крачка трtбваше дз 

бжде сигурно предвидена и точно напра

вена; за всtка стжпка трtбваfuе да се 

дъ.лбае ледътъ, когото упорито завладъ

вахме съ неспирния ни стремежъ къмъ 

висинитt. Клайнrлокнеръ е последното 

препятствие по пжтя за неговия по-го

лtмъ събратъ. Презъ него не може да не 

се мине, за да се отидt: до Гросглокнеръ. 

Тъй както не може да не се мине презъ 

страданието, за да се постигне единъ 

мигъ щзстие. 

(J1едъ изкачването на Клайнглокнеръ 

ни очакваше малко спущане и отново из

качване до „ГросгJюкнеръ" 3798 м., 

гдето намtрихме първс1та група герман

ци Малцина могатъ да си дадатъ точна 

смътка за чувствата, които изпитватъ 

при възкачването на такзва височина; 

още по-малко ст тия, които могатъ да 

дадатъ представа за това чрезъ перото 

си. Особено, когато гJ1едкитъ, които оча

квашъ да видишъ, тънатъ въ мрачна мъ

г.'!а и около традиционния кръстъ на 

върха, полузатрупанъ съ снtгъ, бушу

внтъ неукротимитъ стихии на планината. 

Предъ очитt ни имаше непроницаема сте

на, която скриваше всичко. Но тя не мо

жеше да скрие отъ нашата стремяща се 

душа онова, което чувствувахме, безъ да го 

виждаме: безкрайнитt вериги на масива, 

стоахотнитъ поопасти и скали, гордит~ 

самотници-върхове, издигнали снъжни 

чела къмъ небесата, мощниятъ дъхъ 

на въчната планина. Затова, когато се 

в1,рнахме въ хижата следъ дъJ1го и умо

ритеJ1но слизане, на многобройнитt въ

проси, зададени отъ загриженитt за на-
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шата сждба другари, успi,хме да отгово

римъ само: ,,Да, времето е ужасно, но 

Гросrлокнеръ е чудно хубавъ!" 

Следъ слизането отъ Гросrлокнеръ се 

спустнахме въ малкото, но красиво пла

нинско градче Целамзее, разположено на 

бр'i,га на грамадно е.зеро. Отъ та:'.tъ 

презъ Инсбрукъ стигнахме въ Гармишъ

Партенкирхенъ, съ намi,рение да посе

тимъ Цугшпитце. Привл'i,че ни, естестве

но, не зжбчатата желtзница, която отива 

до върха, но плаюrнарскиятъ пжть до 

тамъ. Затова отъ Гармишъ тръгнахме 

с.1едъ объдъ по този живописенъ пжть, 

минаващъ презъ шеметни пропасти, свър

зани съ висящи мостове. Тtсното дефиле 

съ грамадни склонове, въ което той навли

за по-нататъкъ, ни отведе надвечерь въ хи

жата · ,,Хьоленталхюте", гдето пренощу

вахме, за да продължимъ f.ia другия день 
за върха. Упжтени отъ н'i,мски планина

ри, сутриньта ние напустнахме хижата и 

скоро стигнахме до една отъ първитt 

прегради: отвесни скали, чието премина

R8Не не би било 13ъзможно, ако по тtхъ 

не б·вха поставени желtзни стълби и 

куки, които улесняватъ качването. На

в.пi,зохме въ областьта на снtга, гдето 

тръбваше да преминемъ като истински 

катерачи една надъ 800 метра скалиста 

стена, за да стигнемъ Цугшпитце. Влоша

ването на времето затрудни задачата ни. 

Но поставенитt отъ Мюнхенския алпий

ски клубъ желtзно вжже и куки ни по

могнаха и тукъ да преодолtемъ тежкото 

препятствие. Следъ около петь часа ние 

бъхме вече на върха, на нtколко десетки 

метр:1 отъ който еж посгроени станция-

п1 на въздушната линия и една 

ресторантъ, гдето отпочинахме. 

хижа

Следъ 

м<1лъкъ престой на върха, по въздушна

та линия слtзохме въ Шнеефернерхаусъ 

- 2650 м., гдето е и началната станция 

на последната и крайната на зжбчатата, 

която минава тукъ по тунелъ подъ са

мия връхъ. Къмъ станцията има построе

ни и грамадни хотели, собственость на 
Германскитъ държавни желtзници, които 

rюбиратъ хиляди любители на ски-спор

та, чието царство е тукъ. Дори и презъ 



този раненъ J1t.тенъ месецъ тукъ имаше 

скиори, които изпол.зуваха хубавия 

снt.гъ. Продължихме слизането си по 

друго дефиле, край хижитt. Кноръ 

2052 м., Ангеръ - 1370 м., Бокъ и др., 

като накрай минахме презъ твърде инте

рtсния .,Партнахкламъ", представляващъ 

грамаденъ процепъ въ скалната планин

ска верига, широкъ около 3-4 метра и 

високъ къмъ 100, прорt.занъ отъ буйна 

ръка. Нашето слизане свърши въ Пар

тенкирхенъ, отгдето предприехме и едно 

малко градско пжтешествие: въ Мюнхенъ 

видt.хме Алпийския музей, който е отъ 

гс,лt.мъ интересъ за всъки планинарь, въ 

Лайпцигъ разглеждахме градскитt. забе

J1ежителности, а въ Берлинъ направихме 

едно незабравимо гостуване на г. Бау

майстер1:~, председа,тель на Желt.зничар

ския спортенъ съюзъ въ Германия, и на 

наши приятели, членове на сжщия. Не е 

възможно да се опише огромната орга

низация на този съюзъ съ нt.колко реда, 

затова ще се задоволя да спомена само, 

че той има грамадни заслуги за разви

тието на планинарството въ Германия, 

независимо отъ друг,пt. спортни отдt.ли, 

които се числятъ къмъ него. Отъ срt.ди

тi; на този съюзъ изхождатъ и членове

тъ на Хималайската експедиция до Нан-

га-Парбатъ презъ 1934 г. съ водачъ Вили 

Меркелъ, който се ползувалъ съ име

то на най-известенъ планинарь въ Гер

мания, а по професия е билъ шлосеръ. 

Заедно съ трима свои другари той стана 

жертва на Нанга-Парбатъ презъ сжщата 

експедиция. Гостувахме още на колеги

тt. отъ Есенъ, Нюрнбергъ, Мюнхенъ, от

гдето презъ Вилахъ преминахме въ Юго

славия съ жеJ1анието да посетимъ и Три

гJ1авъ - 2872 м. Неговата височина е по
маJ1ка отъ тази на Мусала, но поради 

а.лпийския му строежъ изкачването е 

по-трудно. Лошата сждба и тукъ не ни 

забрави: този красавецъ ни посрещна съ 

хубава мъгJ1а, а ни изпрати съ такъвъ 

пороенъ дъждъ, че още не сме го забра

вили. 

Но въпрt.ки препятствията и неспо

,1укитt., или може би тъкмо поради тt.хъ 

-- въ душитt. ни има сега повече богат

ства отъ нови чувства и преживявания, 

кvито осмис{!ЯТъ земнитt. дни. И когато, 

връщайки се къмъ родината, ние отпра

вяхме погJ1едитt. си единъ къмъ другъ, 

всt.ки отъ насъ виждаше въ очитt. на 

своя другарь какъ блестятъ съ тиха свъ

тлина нt.митt. очертания на още нt.кол 

ко планински гиганти. 
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КАТЕРЕНЕТО ПО ПЛАНИНИТЪ, РАЗГЛЕДАНО 
БИОЛОГИЧНО 

Д-ръ Ернстъ Хасъ 

Намъ днесъ ни изгJiежд:з съвсе.,1ъ ес

тествено, че много хора лреживяватъ 

тежката и сериозна борба .:ъ пJiанината 

Зима въ Стара-планина 

К<1то истински елексиръ, че нзпрежения

та и опасноститъ за тъхъ се превръщатъ 

слолrнимъ, че преди не много време ни

кой не е мисJiилъ да се скита изъ „голи

тъ и пу~сти" планини само 3аради самото 

Снимка К. Козлевъ 

катерене, за да излага на опасность здра

вето и живота си. Какъ мо,ке да се обяс-

въ почивка и у доволств;,~е. Нека да си ни това превръщане? Не еж ли дълбоко 
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в;;,трешни си Jштt, кои го 1'J1аскатъ пла

нинския катерачъ нагоре къмъ скалит·в 

и Jieдa, които го каратъ да преживtе тамъ 

тtхнитt чудеса и приключения? Вжтреш

ната принуда, която притеrшI насъ съ

Rремснници1t отново и винаги къмъ пла

нината, е неимовtрно силна и щастието, 

което чувствуваме при планинскиТ'В оби

колки, е дълбоко и незабравимо. Кс;йто 

познава това щастие, той знае, че се ка

сае за нtщо много 110-гол·вмо отъ с,бик

новеното запълване времето на ;щес11ния 

човtкъ. Коренитt на нашата любовь 

къмъ планината лежатъ въ действител

ность много по-дълбоко. Tt еж обо

сновани въ прастари биологични закони, 

съ които се сблъсква съвреv1еннш1тъ жи

вотъ. Азъ ще се постарая да посоча тази 

връзка. При това нищо не е 110-далечъ 

отъ менъ отъ намtрението да раци ·.1на

."111зирамъ чрезъ естествено-историческо 

доказване свръхиндивидуалистичrюто 

преживяване на отдълния планински ка 

терачъ. Азъ считамъ, обаче, че ние тр ·!,б

ва да използуваме всtки случай, за да се 

с.свътляваме за непромtняемитъ з-акони 

на нашето битие. Познанието на творчес

китt сили на живота би ни предпазило 

да повсдемъ борба срещу собствената си 

природа. Собствено, макаръ и да изг.11еж

да противоестествено, но развитието въ 

последни дни посочи недвусмислено, че 

удобното, приятно и не много тежко съ 

отговорности сжществуване, сир. едно 

състояние, за чието достигане човtче

ството се е старало въ течение на хиляди 

години и въ което днесъ много хора жи

въятъ, мжчно се изтърпява за п~-пр,

пължително време, че то не прави хора

та по-щастливи, че даже предизвиква 

различни явления на израждане. Разреше

нието на загадката лежи въ начина, по 

който околниятъ свtтъ въздейстеува 

върху нашитъ тъJ1есни и душевни каче

ства. Отъ общовалидни биологични за

кс,ни може да бжде заключено по какъвъ 

начинъ щtо трtбва да ни се отрази да

денъ опредtленъ начинъ на животъ, да

же ако ние ще следва да почувствуваме 

това въздействие само по заобиколенъ 

непръкъ пжть върху нашето неосъзнато 

Аз ъ. Един„ пог.1едъ въ работилница ra 
. н1 живота ни показва най-добре силитъ, 
които тукъ с;,; въ действие. 

Развитието на човъчеството и околниятъ 

свътъ. 

Подъ влиянието на единъ точно опре

,'.(Ъленъ околенъ свътъ, човtкъ е станалъ 

това, което е днесъ, и една промъна на 

този околенъ свътъ ще тръбва да до

веде до съответни въздействия върху по

нат атъшното развитие на човъчеството. 

Пnзнанието ни върху биологичното влия

~;ие на облtкло, храна, климатъ, почва и 

пр. се е все повече задълбочавало и 

днесъ значението на околния свtтъ за 

нашето битие изглежда по-голtмо отъ 

всtкога по-рано. Наистина, отъ друга 

е1рана, не трtбва да се смъта, че окол

ниятъ свtтъ единствено досега е даваJiъ 

насока на живота. Явно е, че едно свръх

начало, което ние непосрtдствено не ~!0-

жемъ да узнаемъ, чието сжществуване, 

обаче, трtбва да приемемъ, опред·вля 

пжтя, по който върви цъJ1ото мирово 

творение. Но въпрtки това ограничение, 

за влиянието на околния свътъ остава 

широкъ просторъ за въздействие върху 

нашия животъ Въ тази область много 

нtщо ни е известно, повечето, ·)баче, е 

още скрито. Ние не можемъ да си г;ред

ставимъ живота самъ за себе си, безъ 

прибавката отъ химически и физически 

системи. Човtкъ даже и да не иска да 

обясни всtко движение за жиDотъ съ ма

териални явления, все пакъ всtко биоло· 

гично събитие, най-малкото въ рамкитъ 

на нашия кржгъ на познание, е свър

зано съ материалистични системи. Като 

основно качество на живата субстанция 

важи, че тя развива дейность само подъ 

натиска на външни условия за животъ . 

Даже когато такива качества се нами

ратъ онаследени, съ което се дава въз

можность на следващитt поколъния да 

строятъ н~горе върху една вече разпо

лагаема основа, винаги и въ този случай 

се касае за предразположения, за чието 

осжществяване наново е необходимо 

положителното 

свtтъ. 

влияние на ОКОJIНИЯ 
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Животнитъ, а с;;;що и много примитив

нитъ хора живъятъ въ състояние на 

пълно приспособяване къмъ условипта 

на тъхната околна сръда. Тъзи отноше

ния между организъмъ и околенъ свътъ 

с.У. се промънпли незабележимо бавно 

презъ времената на човъшката ис rория. 

Бавностьта, обаче, съ която всъко подоб

но приспособяване се е извършвало, е 

създавала възможность за ново нагаж

дане. Организъмъ и околенъ свътъ ни

кога не еж се отклонявали отъ тъхното 

вжтрешно равновесие. Положението на 

нъщата се измъни коренно, откакто чо

вi>кътъ се научи самъ да създава своя 

околенъ св"t,тъ. Съвременната наука му 

помогна много за извоюването на тази 

нечувана власть. Съ владичеството надъ 

свtта той, обаче, взема въ р;1щетt си и 

своята собствена Ci'i'iдбa, отначало като

чели съ не особено голtмъ успtхъ. Из

глеждаше, каточели въ своя стремежъ за 

власть и богатство, въ своето дирене за 

най-отдалеченитt нtща на свtта, той за

брави себе си. Нашитt познания за мър

твата материя еж нараствали неизмtри

мо, докато сжщитt за живота въ никой 

саучай не могатъ да се мtрятъ съ раз

витието на първитt. Причината за из

оставянето на науката за живота не трtб· 

ва да се търси само въ това, че при пси

хс-л6гичнитt изследвания се касае за 

много по-трудни проблеми; това трtбва 

да се отдаде предимно _на погрtшното 

схващане, че могатъ да се извършватъ 

биологични изсJ1едвания съ ci'i'iщитt тех

нически методи, които въ други пбласти 

дадохn така учудващи постижения. По 

този начинъ се извършиха безброй мно

го единични наблюдения, дойде се до хи

ляди частични резултати; забрави се, оба

че, чов·вкътъ да бi'i'iдe разrлежданъ въ 

неговата цtлость, като одушевено сжще

ство. Познанието на законитt на мър

гв~rя свtтъ ни постави въ положението 

да подкрепяме стремежа на · широкитt 
маси з::1 удобство, за луксъ. Въ всички 

професии наст;;;пи нечувана рационализа-

ция на работнитt методи; въпрtки това, 

обаче, ч:резъ този процесъ получениятъ 
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прирастъ на материални блага не 'е до
статъченъ да замtсти за творящия чо

в'hкъ онова, което той загуби чрезъ обез

душването на труда. Днешниятъ животъ · 
получавз своя образъ чрезъ нашата соб

ствена воля, чрезъ волята на нашето 

осъзнато А з ъ. Волята на нашето тtло, 

неосъзнатото Аз ъ, животинскитъ ин

стинкти, върху които нашето съзнание 

в1:, течение на своето човъшко развитие 

се е отразявало, тъзи инстинкти вече ние 

нито познаваме, нито уважаваме. Най

различни укори срещу модерния животъ. 

с;,, по този начинъ вече издигнати до по

сочения i'i'iГълъ на зрение. Нtма почти· 

нищо въ нашия днешенъ начинъ на жи-

вс,тъ, което да не би могло да бжде по

ставено въ причинна връзка съ разпокж

саностьта и съ гнилостнитъ явления на 

културата ни. Нека да си спомнимъ само 

за походитt срещу алкохола и никотина, 

срещу известни форми на хранене, срещу 

праха и шума, срещу неестественото об

личане, даже и срещу напредъка на ме

дицината. Сигурно не би могло ДЗ' се от

рече rолъмото значение на подобни стре

межи за новаторство спрямо споменати

т·l, и много други вреди, но на тtхъ с;;; 

подложени все пакъ само опредtлени 

частични области отъ нашето битие, по

ради което не би могло да имъ б;;;де 

преписано едно всеобхващащо значение. 

Необходимо е разсжжденията за начина 

ю-1 водене на живота днесъ да бждатъ за

пс-чнати при много по-широка основа. 

Ние ще се занимаемъ пn-долу съ единъ 

начинъ на обс;;;ждане, който, макаръ и 

да не е въ състояние да ни обясни вси~

ко, все пакъ се е показалъ като особено 

rмодотворенъ. 

Творческа сила на ритъма. 

Не новото появяване на тази или она

зи вредность различава нашето сi'i'iще

ствуване отъ това на предцитъ ни; още 

пе-сжщественъ житейски принципъ е 

бю;ъ междувременно заrубенъ за насъ. 

Въ модерното битие намъ ни липсва ри

тъмътъ на живота. Всъкидневниятъ жи

встъ не ни предлага вече екстремната, 

творческата промъна между гладъ и си-
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·rость, жега и J1еденъ студъ, крайно напре

жение и тихо спокойствие, самота и прия

телство. Всъко по-дълготрайно дразнене 

губи своето биологично въздействие. Са

мо промъната на състоянието действува 

творчески. Всички наши органи моrатъ 

ДJ бждатъ поддържани въ добро състоя

ние само чрезъ трайно участие и упраж

няване. Всъки знае, че мускулитъ отслаб

ватъ, щомъ като не бждатъ употръбява

ни достатъчно, че една ·неупражнявана 

кr,сть се обезкалцира съ течение на вре

мето и пр. Това, обаче, не важи само за 

мускули и кости, а сжщо така и за онъ

зи морфологични и, ако така можемъ да 

кс1жемъ, функционални структури, на 

които ние дължимъ своята производи

телна способность, тълесно и душевно 

здраве. Онова, което не се използува въ 

пъленъ размъръ и пълна степень, се раз

рушава отъ самия орrанизъмъ. Формата 

и способностьта еж отrоворътъ на жива

та маса върху съответното дразнене на 

външния свътъ. Отслабне ли нъкоя по

добна тв;:>рческа принуда, веднага се 

атрофиратъ и онъзи структури, кои:г;:> 

с;,; били създадени чрезъ нейното въз

действие. 

При изграждането на тъй важната ве

гетативна нервна система изпъква по 

особено ясенъ начинъ принципътъ на 

випуларитета, комуто е подчиненъ всв

какъвъ животъ. Всички наши органи се 

насочватъ, т. е. свързватъ се въ едно 

СИМВОJIИЧНО Ц'ВЛО, чрезъ безброй уредби, 

които работятъ трайно, безъ да еж осъз

ш1ти отъ насъ. Пулсъ, т,1асъкъ на кръвь

та, дишане, съставъ на кръвьта и на дру

rи1ъ тъJ1есни течности, всички тъзи ве

:1ичини 11одлежатъ на трайни, преплете-

1111 и взаимно подредени колебания, кои

-го тръбва да бi'i'iдатъ схващани като О'Г

говоръ на всъкакъвъ видъ използуване 

и които единствено правятъ възмt)жна 

нашата rолъма приспособимость и произ

водителность. При живота на примитив-

. НИТ'В хора и този на ЖИВОТНИТ'В ние мо

жемъ по-добре да различимъ, отколкото 

при нашето собствено сi'i'iществуване, че 

има преди всичко две противоположни 

d)ази на живота: състояние на спокой

С"l'вие, на сънь, на приемане на храна и 

на смилане, отъ 'една страна, и състоя

ние на напрежение, на борба - ;:JТЪ дру

га. Съобразно това двойно Д'ВJ1ение ве

гетативната нервна система има, така да 

се каже, две pi'i'iцe и функцията на от

дtлнитъ органи се урежда чрезъ тъхъ, 

като чрезъ две противно действуващи 

юзди. На съсгоянието на спокойствие и 

асимилация отговаря отпущането ни мус

кулното напрежение, нама,1ението уда()а 

на пулса, спадане натиска на К()ъвьн1, 

стъсняване н.з зеницитъ, увеличенr, <-тд-1,

дяне на с.~юнк ·1, стомашенъ сокъ и чрев

ни секреции. На състопнието нз fjopбa, 

в1.,ншно изразяващо се постижение, на 

дисимилаципта, напротивъ, ОТ!'ОВ:1ря rъ 

повишено внимание, разтворени зени,~н, 

бързъ пулсъ, ускорено дишане, \ вели
ченъ натискъ на кръвьта, спиране Fa всъ
каква смилателна дейностr, и пр. 

Поrледътъ върху тtзи отношения во

ди до важни познания. Ясно е, че увели

чението на производителнатJ способ

ность на нашето т·вло може, да бжде по

стигнато не чрез1., стtrането само на ед

ната юзда. Дветt споменати функциона.1!

ни състояния тръбва да се намиратъ въ 

равновесие. Повишеното иэползуване па 

едната органична система предизвиква 

неминуемо нама,11ение nъ :)OЩIJTO пости

жение, което довежда съ течение на вре

мето до отс,1абване на останаш1гв ор· 

гани. По-rолtмо общо постижение, т. е. 

повишено приспособяване, по-висока био

Jiоrична качественость могатъ ;1а бждатъ 

достигнати само чрезъ нром·JшJшво и 

силно използуване на ор1·анигh, разпре

дtлени въ дветt противоположни функ

нионални състояния. Трайно еднознач

но отежняване води въ най--добрия слу

чай до нехармонично едностранно пости

жение и ограничава нашит·!, останали 

възможности за развитие, довежда до 

атрофиране. Само вtчната промtна, само 

противоположноститt еж творчески. То

ва особено важи - както по-подробно го 

из,,южихме и съ примtра на вегетативна

та нервна система, и за всички душевни 
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постижения. Тукъ не е възможно да бжде 

1еглена една раздtлителна черта ме-кцу 

тtло и духъ. Дветt се проннюзатъ едно 

въ друго, допълnатъ се въ живото С<fi

щество, така както при една ш1астична 

форма мъртвата материя и душевнnто 

съдържание на представения прсц,1е1"ь 

се стопяватъ въ едно нераздtлно цtло. 

Като функция на цtлия организъмъ из

растватъ тt.1 есната и душевната енер

гин. Нашето мис.~ене и чувствуване се 

в.ч1яятъ значително отъ тtдеснитъ нвле

ния, защото твърде ш-10го еж ;:вързани 

съ тtлеснитt ни качества. Едно несъг.11з

суване въ об,,1астьта на 11есъзннтеJ1н~та 

вrr етатив11а нервна систе,~а води следъ 

себе си до съзнате-'tНи душевни после;~

ствия Cli'iЩO тъй, кзкто пов.1иянането т1 

нашата :~сихика ,10же да предизвика тt

.~ссни о,1ущения. Тоза, което ние нари

чаме животъ, е една верига отъ състоя

ния на съзнанието, при чието създавэне 

тt.1ото и ;~ух·hтъ с.-,,; ЗJет11 въ е.,н~кызъ 

разм·!,ръ. 

Човtкъ трtбва да проникне до съ

:шанието, трtбва да научи да разбира, 

че едно хармонично взаимодействие на 

сиJштt на живота може да бжде достиг

нато са~ю тогава, когато ние следваме 

прастарин ритъмъ на природата; оня ри

тъмъ, подъ чието действие ние израст

нахме до днешното стжпало на развитие, 

къмъ който еж нагодени всички наши 

органични системи и отъ когото ние 

именно заради това не можемъ да се от

;1t. ,шмъ, безъ да си навлtчемъ вреди

Това е ритъмътъ на годишнитt времена, 

това е промtната между день и нощь, 

това е Cli'iЩO така смtната между г.1адъ 

н ситость, между възбуда и успокояване, 

това ci'fi тtлесното напрежение и •'JIЪН

чевото пребиваване въ ц·арството на соб

ствената душа, това еж радостыа и 

скръбыа, които сжщо така си принадле

; ,атъ една на друга, както върхътъ н 

i<о:шната. 

(Сдедва) 

Маэалатъ въ сн'Бгъ 

Снимна Ц. Цоневъ. 



ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА 

Найденъ Памукчиевъ 

Въ човъка всвкога е сi'i'iществувалъ 

потикъ за общуване съ природата. Н·в-

1<ога това е било инстинктивно, но днесъ 

то е напълно волево и целесъобразно. 

Отъ тукъ произхожда и онзи безкраенъ 

с1 µемежъ къмъ природата, който, кога 

по-си:1но, кога по-слабо, е обземалъ мла

ди и стари. За едни - за истинскитъ ту

ристи - това е продиктувано отъ едно 

непреодолимо же,1ание на душа и сърдце 

да се слъятъ съ пулса на природата; за 

rtxъ планинарството е единъ 

о с ж щ е с т в е н ъ, в о л е в ъ и ц е л е -
осъзнатъ стремежъ на човъка 

к ъ м ъ п л а н и н с к и я с в ъ т ъ, з а д а 

измъни въ неговата обстанов

к а с в о я т а л и ч н о с т ь, п р и б л и ж а -
вайки я и сливайки я съ плани

н а т а к а т о д у х ъ и м а т е р и я. За 

втори този стремежъ е по-скоро като 

прс,дуктъ на едно модно увлъчение ~ 

к:жто е на мода спортътъ, тенисътъ, 

футболътъ, танцътъ, киното и пр., така 

за тъхъ Ci'i'i на мода „екскурзиитъ"; 

за трети природата е мъсто за шумни 

гу.~яи и веселия; четвърти търсятъ въ 

туризм.з приключения и рекорди и т. н .. 
Както и да е, докато отначало туриз

мътъ бъ дъло на отдълни личности и не

гс,вото проявление се таксуваше като ръд

ко събитие, съ течение на времето работи

тъ вземаха обратъ и върволицитъ къмъ 

Основитв се поставиха съ основаването 

на дветъ rоJ1ъми сродни органи.зации -
БТС и ЮТС. Отначало тъхното обособя-' 
ване и обществена ориентация бъха съ

проводени съ сi'i'iщитъ плахи стi'i'iпки, 

които еж неразд-t,лниятъ спжтникъ на nсъ

ко общо начинание. Но туристическото 

движение крепнъше и се разрастваше. 

И докато преди 40 години само нъкол

цина имаха куража да поематъ пжтя 

къмъ родната планина, днесъ по1<лонни

ци на нея c;r; хиляди млади и стари. Сега 
вече общуването съ природата е едш1 

културна потръба .за съвременния чо 

вtкъ. Но да:1и като единъ неизбъженъ 

съпроводъ на това радостно явление се 

пви и друго едно - не о р r а ни .з и р а-
Н И Я Т Ъ Т у р И З Ъ М ъ, който 

вдъхва и първитъ опасения 

дата? Популярната мисъль 

започна да 

за приро

обикновено 

с.1ива понятията м а с о в ъ и н е о р r а -
н и з и р а н ъ т у р и з ъ м ъ и тълкува, че 

щомъ като ние водимъ борба противъ 

НЕ.организирания туризъмъ, сме и про

тнвъ масовото излетуване. Това е едн::~ 

щ-юго погръшна мисъль. Масовиятъ ту

рнзъмъ, както и всъко обществено дви

жение, може да бжде организиранъ и не. 

Uельта и стремежътъ на туристическото 

движение е м а с о в и я т ъ, н о о р r а -
н и з и р а н ъ, д и с ц и п л и н и р а н ъ и 

д о б р е о с ъ з н а т ъ т у р и з ъ м ъ. А 

роднитъ планини ставаха все по-голъми борбата ни противъ неорганизирания 

и по-rолъми, но сжщевременно и все по

пъстри и конгломератни по личенъ съ

ставъ. Отначало на зараждащото се ма

сово влъчение къмъ природата се гледа

ше съ нескрита радость; въ последствие, 

обаче, като резултатъ на него започна 

д:~ се говори за застрашаване на приро

дата и се търсъха мърки ЗJ нейната за

щита, ефикасностьта на които тръбваше 

все ·повече да се увеличава. 

У насъ първиятъ зовъ за организи

р<1нъ туризъмъ даде любимецътъ Алеко 

и съ едно творческо проникновение пред

рече преуспъването на новата идея. 

масовъ потокъ къмъ природата е логич

но следствие на това, че той, безъ нъ

каква полза за когото и да било, е 

причина всъкидневно да се 

разруша в а наш ат а к р ай но и н

т е р е с н а и к р а с и в а б е з д у шн а и 

ж и в а, р а с т и т е л н а и ж и в о т н а 

природа и нейнитъ ценност~ 

отъ най-разнообразно есте

с т в о. Въ противовесъ на това туристи

ческитъ организации се явиха да обно

вятъ духовно любителитъ на природата, 

да създадатъ култъ къмъ нея и следъ 

като внедрятъ въ сърдцата на своитъ 
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чJiенове една безпредi; J1на J1юбовь къ~1ъ 

опознатата вече Родина, да на п р а -
вятъ отъ тtхъ най-вtрнитt 

сторонници за защита на бъJ1-

гарската природа и нейнитt 

ценности въ ВСИЧКИТ'Б и ви

,'i о в е, 

Въпросътъ за защита на природата 

uъ чужбина е третиранъ отъ доста от

давна и въ разJiичнитt страни е намъ

рилъ бJiаrоприятни разрешения въ единъ 

или другъ смисълъ. Наредъ съ най-раз

т1чнитt предпазни и защитителни ~1ър

ки тамъ се създаватъ н а ц и о н а л ни 

Витош на зима 

I! ар кове, съ какъвто ние, въ Jiицето 

на Витоша, се сдобихме само преди нъ

колко години, Въ А м е р и к а, Н о р в е -
ги я, Г е р м а н и я, Б р а з и л и я, Ш о -
т л а н д и я, А в с т р и я и др, с1i'iще

ствуватъ национални паркове още преди 

1920 година. Въ Германия и А в -
стри я още презъ 1909 год, се създадо

ха дружества, които си поставиха за цель 

да запазятъ отъ проникващата навсtкж

де цивиJiизация поне една малка часть 

отъ своитt природни красоти. Предвидъ 
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разноuбрззието на терена, предвиждаJю 

с~ е на първо време създаването на три 

пг.рка: единъ въ високитt пJiанини на 

Лвстрия, другиятъ въ южно и срtдно

германската хълмиста мtстность и тре

тиятъ въ севера-германската равнина. 

Въ И т а л и а н с к а т а к а м а р а презъ 

1919 г. е билъ внесенъ законопроектъ за 

национаJ1енъ паркъ, а въ сжщото време 

и итаJшанскиятъ краль е подарилъ за с;,;. 

щата цель една огромна площь надъ 

2,000 хектара въ Крайнинскитt АJiпи, бо
гати съ рtдки растителни и животински 

Вl(ДОВе, 

Сн:н,ща фо·го Заховъ 

Наредъ съ сuздаването на национал

ни паркове, борбата за защита на приро · 
дата въ чужбина се е водила и по много 

други начини, Така, напр., презъ 1922 г, 

1 · ермано-австрийскиятъ ал

п и й с к и с ъ ю з ъ на конгреса си въ 

f..:.йройтъ е взелъ редица оригинални ре

шения, между които: затрудняване обра

зув:,нето на нови дружества, подборъ 

при приемането на нови членове, изхвър

ляне на техническитt съоржжения и 

удобства въ планинитt, прекратяване н1 
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строежитt, премахване на пропагандата 

- всичко това съ цель да се ограничи 

числото на туриститъ и . из,11етуванIIята 

въ съответната планина, въ която приро

дата е застрашена. Все въ сжщия сми

сълъ е разискванъ въпросътъ и на кон

греса на М еж ду н а р о д н и ,1 с ъ ю з ъ 

на планинарскитt дружеств~ 

заседавалъ презъ септемврий 1934 r. въ 
Понтрезина (Швейцария). На този кон

гресъ, наредъ съ решенията да се нама

лs1тъ планинскитъ строежи и да се насо

чатъ къмъ по-високитъ части на плани

нит·в, да се намалятъ удобствата, да се 

прекрати строежътъ на пжтища и же

Jitзници до п,11анинскитъ излетни обекти, 

съ цель да се намали rолъмиятъ живъ 

П<'токъ къмъ планинитъ, се е решило 

с,r;що така, по предложение на Белгия, 

да се създадатъ з а щ и т е н и н а р о д -
ни парк о в е. 

По отношение защитата на природата 

По л ш а държеше първенство между 

славянскитъ държави. Тамъ още следъ 

освобождението на Полша се създаде 

Държавенъ съветъ за защита 

н а п р и р о д ат а, който заема едно отъ 

най-важнитъ мtста между държавнитъ 

институти: Той има голъмъ бюджетъ, 
издава редовно своя пропагандна библио

тека и съ ценното съдействие на всички 

официа.JЧijи власти въ държавата върши 

огромна народополезна дейность. Благо

дарение на този съветъ, изъ Полша еж 

създадени много н а р о д н и п а р к о -
в е, а освенъ това и защитата на приро

дата е регламентирана по единъ ефика

сенъ начинъ. 

У насъ въпросътъ за защита на при

родата не е третиранъ много отдавна -
може би тогава това не е било необхо

димо. Неговото обществено обс;v;ждане 

започна отъ момента, когато всички по

чувствуваха, че природата се намира въ 

опасность. И понеже тази опасность 

бърже расте, то и мъркитъ за защита 

тръбва да се проведатъ съ по-rолъма 

ударность, иначе_ ние само ще отслабваме 

действието на едно рушение, безъ да сме 

въ състояние да го предотврати~1ъ. Пър-

витt ратници въ тази насока бъха при

родоизпитателнитъ, естествено-научнитъ, 

лесовъдскитъ и др. дружества, подпомог

нати най-дейно отъ туристическитъ съю

зи, които не ръдко действу·ваха отдълно 
съ доста rолъмъ у_стремъ. Често орrани

зиранитъ туристи еж били тревога и c1n 
пс,сочвали опасностьта за известни м'В

стности, природни паметници, ръдки цвъ

тя и др., нъкои отъ които и досега не еж 

достатъчно добре предпазени отъ изчез

ване. Презъ 1934 r., като резултатъ · на 
лични наблюдения, азъ излъзохъ съ ста

тия въ столичната преса, въ която кон

статирахъ безогледното бране на едел

вайса по Козя-стена въ Троянския Бал

канъ - най-красивото и най-ръдко цвъте 

на планината, който се унищожава не са

мо отъ „и зле т ни ц и", но и отъ мъ

с-1 нитъ селяни за продажба и като резул

татъ на това настоявахъ да се взематъ 

бързи мърки за неговото запазване. Съ 

изключение, обаче, на · известни пожела

ния и формални предписания, и до днесъ 

нищо конкретно и резултатно не е сторе

но. Съ течение на времето еж застрашени 

отъ изчезване още нъкои видове цвътя. 

Необходимо е специалиститъ да се про

и::,несатъ върху това и да се взематъ 

енергични мърки, за да не бжде после 

I<ЪСНО. 

Нъкога за пионеритъ въ областьта на 

туристическото дъло бъше мечта да ви

дятъ .... българскитъ планини „опознати" и 

„посетени". Мечтата, обаче, скоро изчезна 

.1 се обърна за днешнитъ туристически 

деятели въ едно учудване. Защото следъ 

бързото развитие на българския тури

зъмъ и създаване на редица удобства за 

неговото практикуване: хижи, маркиров

ка, спални, намаления при пжтуване и пр., 

къмъ планината се повлъче пъстъръ по

ТОJ(Ъ отъ хора, голъма часть отъ които

нъмаха и най-елементарнитъ понятин за 

общуването съ природата. И чудното е 

тукъ, кой призова тъзи хора на война съ 

планинитъ и природата, защото тъ идва

ха да отнесатъ чистотата и свежестьта, 

но за съжаление оставяха много отъ по

роцитъ и рушителнитъ прояви на града. 
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Зимна тишина 

!-! :о ше го законодатеJiство по отноше-

1·ие защитата на природата все още не е 

на нуждната висота. ДействитеJrно, съ 

създаването на закон а за з а щит а 

на родната природа се направи ед

на крачка напредъ, но това не е доста

тъчно. Неrовитt постановJiения иматъ по

скоро видъ на п ,1атонически 11ожелани,1, 

с':'колкото на строги правни норми. На 

к:эзателнитъ санкции еж много малки -
така, напр., ЧJI. 6 отъ · закона предвижда 

за рушителитъ на природата наказание 

само глоба до 1.000 лева. Несъ~шено не 

е само законътъ, който ще предпазва 

природата, но и едни строги негови по· 
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Снимна М."Кръшнянъ 

станов:1ения въ много с:1учаи ще из

ИI рып'l, решаваща ро.1ь. 

По отношение защитата на родната 

пµирода органнзиранитъ туристи мог'1ТЪ 

;\а посочатъ много свои дъла, заслужава

щи напълно обществена признателность и 

а "1мирации. И много естествено е, че тъ 

зи, 1-:оито най-си,1но обичатъ и ценятъ 

природата, които ~шого ясно съзнаватъ 

нейното благотворно възпитателно и об

лагородяващо значение за човъка, ще се 

-погрижатъ първи да я запазят~, отъ ру

шенията на други хора, които, 1юже би, 

още не еж дорас.1и да преценятъ това. 

Такива хора ние нъма да убеждавю1е въ 
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правотата на нашата кауза; нъма да на· 

стояваме за тъхната подкрепа, 11 о п ъ к ъ 

н ъ м а и д а и м ъ п о з в о л и м ъ н и к о

г а да рушатъ нашето свещено 

д ъ л о, въ изграждането на което ние 

вложихме най - ценното отъ своя животъ. 

Една добра дейность по отношение за

щитата на природата у насъ развива 

Съюзътъ за защита на родната 

природа, който се основа въ 1928 r. 
QТЪ Б. Т. С., Ю. Т. С., Ловната организз

цня, природоизпитателното и лесовъдско

Т'J д-ва. Като голъмъ активъ на Съюза за 

защита на родната природа може да се 

посочи обявяването на Витоша за н a
u и о н а .11 е н ъ п а р к ъ, при създаването 

на който, както и въ последствие при 

уреждането му, туриститъ иматъ rолъм:1 

заслуги. Въ националния паркъ „Вито· 

ша" организиранитъ туристи Cli'i създали 
7 хижи: ,,Ал ек о", ,.Кум ат а", ,,С ели-

ми ц а", ,,Еделвайс ъ", ,,Момин а 

скала", ,,П ,1 а ни не ц ъ" и „Ф о н · 

Изъ Рила 

фон ъ". Съ общи ус11.шя на туристи, 

Столична община, Метеоро:юrичния ин

ститутъ и др. е построена и наблюдател

ницата на Черни връхъ. Освенъ това въ 

националния паркъ „Витоша" има още 

н·вколко постройки, а така cli'iщo и единъ 

п:rанински хоте:~ъ „Т и н тя в а", каквито 

се предвиждатъ още два. Становището на 

туриститъ по отношение нз тъзи хотели 

с нееднократно изтъJ<Взно; то е ясно за 

ВСИЧКИ - С М е П р ОТ II В Ъ Г Ъ Х Ъ И МО· 

;1:емъ да се аргументира:.1е за това. 

Въ зак:~ючение, ние се осмъляваме да 

подчертаел1ъ едно: о р r а низ и рани т ъ 
т\ристи - млади и стари - сме 

6 и JI и в с ъ к о ra н а й-в ъ р н и т ъ с т О· 

ро11ници за защита на родната 

природа! 

Такива ще бli'iдемъ н 3а въ бlriдеще! 

За да 6;,,де нашата дейность по-резул

татна, непбходима е по-щедра подкрепа 

и нас!,р;:~:1ение. Toa:i вече :~ържавата е 

·t.'1ъжш1 дз направи. 

Снимка инж. Ж. Димо&ъ 
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БЖДЕЩИ НАСОКИ 

Д-ръ Андрей Пиперовъ 

ИзминаJштt четиридесеть години озна

чаватъ за туристическото движение у 

насъ не само завършека на опредtленъ 

периодъ отъ време, но и приключването 

на единъ етапъ отъ развитието му, койrо 

се хараl{теризира преди всичко съ при

общаванеrо на обществената мисъль У 

насъ къмъ н а в и к а з а из л е ту в а н е. 

Бъ.чгарскиятъ народъ, по характера на 

своя битъ и стопанство, предимно сел

ски, бtше свикналъ още отъ първитt 
дни на своето историческо развитие да 

вижда въ земята си люлката на сво~то 

сжществуване и символа на своето би

тие. Онова, обаче, което му липсваше, за 

да може да открие въ нея съкровищни

цата и извора на своето нравствено· 11.У· 

ховно осъзнаване и осмисляне, бtха 

истинското куJ1турно задълбочаване въ 

в;v.трешно-човtшкитt проблеми, съ кое

то се хзрактеризиратъ 18 и 19 вtкъ въ 
Западна Европа и свободата на волята и 

духа, които бtха ограничени отъ роб

ството подъ чужденеца. Следъ като тtзи 

прtчки бtха премахнати по сила ra на 
П()ЛИтическото развитие презъ 1877 г., 

премахнаха се и ограниченията за кул

турния напредъкъ на страната ни, като 

се създадоха предпоставкитt за задълбо

чаване - вече на чисто културна почва 

-·· на отношенията между ч о в t к ъ и 

земя. 

Тъкмо въ този исторически моментъ 

се появи у насъ туристическото .:\ви,ке

ние. Много грtшатъ онtзи, които жела

ятъ да видятъ въ него една отъ фор:v~и

тt на физическо възпитание или ~динъ 

отъ начинитt за тtлесно каляване на на

рода ни. 

По своята сжщность туристическото 

движение си остава чисто културно-нрав

ствена идеологична общность, въ която 

укрепяването на тtлото се явява само по

следствие отъ вторична важность. (\::нов

ния елементъ образуватъ волята и дУ· 

хътъ, които чрезъ задълбочаването на 
отношенията h1ежду човtка и ·.1емята, 
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J1ичностьта и обективния свtтъ, н2~ш

ратъ новъ начинъ за осмисляне и осъз

наване. 

Задачитt на Българския туристичеСl{И 

съюзъ презъ този периодъ отъ време 

бtха предимно отъ пионерен ъ ха

рактеръ. Идеята, на която той се бtше 

отдалъ да служи, колкото и да бtше 

подкрепена отъ настжпилото 1<уJ1турно

историческо развитие у насъ, се нуждае

ше преди всичко отъ активна п р о п а -
г а н да и поп у ля риза ц и я. Тя се 

нуждаеше отъ отчаяни апостоли и JJДЪХ· 

ловени разпространители. Дейчит·в въ 

туристическото движение тр·!;бваше да 

бждатъ не само негови убедени привър

женици, не само да носятъ въ гърдитъ 

си вtрата, но и да иматъ силата и во,1я

та да убеждаватъ и увличатъ другитt. 

Ние трtбва да признаемъ, че измина

литt 40 години посочиха на единъ неи
мовtренъ успtхъ. За оня, който е ста

налъ жрецъ на дадена идея, нtма по

голtма награда отъ тая да вижда, южъ 

тя обзема все повече хора, запалоа все 

повече сърдца. Туристическата идея, иде

ята 1<ъмъ природата и планината, отъ ед

но пожелание и митъ, се превърна въ 

живъ лозунгъ на маса хора. Създадената 

- първоначално плахо и несигурно - ор

ганизация израстна въ истинско движение, 

което обединява въ себе си не по силата 

на привилегии и финансови преимущест

ва, а чрезъ волята за свободна обществе

ность и желанието за жертви, чрезъ стре

межа къмъ проникване въ човъшк,.,то 

. , азъ", посръдствомъ отдаването на еж

щото въ планинския миръ, чрезъ жажда

та за превъплощение на обикновеното 

възприятие въ висше емоционалнп .~ре 

живяване. 

Това посочва, безспорно, на едно чув

с-1 вително културно развитие у насъ 

презъ тъзи години. Напредъкътъ, който 

се забелязва или може да бжде предпо

:,аганъ, въ изграждането на нашата 

общественость и по-специално въ ду-



ховно-ннтелектуалното задълбочаване на 

нейнитt. от дt.лни представители, намира 

по този начинъ до голt.ма степень 

своето мt.рило въ развоя на туристи

ческото движение у насъ. Стремежътъ 

къмъ планината и жаждата за духовни 

преживявания въ планинския свt.тъ еж 

тt. на туристическото движение. !ilест:~е

сеть хижи, домове, високопланински за

слони и метеорологични станции бt.ха 

издигнати почти безъ никаква официал

на подкрепа, само за 15 години. Това не 
е случайно. За такава гигантска работа 

бt.ше способна само една организация, 

достжпни само за културния човt.къ и въ която наистина има хармонично съ-

възможни единствено за нравствено из· 

дигнатата и задълбочена личность. 

Изпълнявайки така успt.шно сuоята 

първа задача, туристическото движение у 

насъ имаше и други - чисто абществени 

и социални задачи, за които то тръбваше 

да държи добра смt.тка. Защото каче

ството му на философско-индувиду

ална шкода трt.бваше да б;вде 1.:ъчетано 

съ задължението му на обществена 

организация. И това съчетание -- ,рt.бва 

да признаемъ - бt.ше извършено елва.пи 

не идеадно. 

Едвали е имадо у насъ друга органи

зация, въ която социаJшитt. .~обродете,1и 

да еж бИJrи така добре и правидно под

хранвани и направдявани, както въ тури· 

етическото движение. Основавайки r,·t,.ira
тa своя обществена работа на нринци11а 

на безкористието, то създаде у чдено

ветt. си навика да изграждатъ своитt. 

.начинания въ името на общото благо и 

ползуване по пжтя на личната же~:;тва. 

Социалниятъ елементъ бt.ше още и ъ са

мото начало единъ отъ основнит·h дви

гатеJrи въ обществената работа на тури

стическото движение. Може би на него, 

въобще на безкористната дейност;, на 

българскитt. туристи, се дължи и vбстоя

тедството, че у насъ Българскиятъ тури

стически съюзъ е почти единствената 

организация, чието дt.до не е било о~·ри

чано отъ никого. 

Въ резултатъ на общополезната дей

ность на бъдrарскитt. турисjи и като по

сдедствие отъ добре разбранит·h за раз

витието на движението интереси, се fiBИ 

м а т е р и а л н о т о с т р о и т е л с т в о. 

Никога въ България не е било -:тр::>ено 

отъ обществени организации съ по-го
.1t.мъ замахъ и по-възвишенъ идеаJrи· 

зъмъ, отко.лкото това извършиха дейци-

четание между идейна основа и творчес

ки задачи. 

Излишно е тукъ да описваме идеа

,1изма, съ който бt.ше изградено матери

алното творчество на Б. Т. С. Това е та

кава общоизвестна истина, че би било 

кс,щунство съ името и дt.лото на онt.зи, 
ю,ито го създадоха, ако трt.бва още вед

Н<1ЖЪ да бжде подчертавано. По-важно е 

да се отбележи, че това строитедство из

никна въ тежки политически и критични 

духовно времена за България, когато мо

ра,,rнитt. ценности бt.ха поставени на се

р11озно изrштание и културнитt. придо

бивки нt.маха голt.мо достоинство. 

Материалното строителство трt.бваше 

на първо време да създаде с и г у р -
но с т ь въ посещеният1 на шrанината. 

Планин.па тр·вбва да бжде направена до

ст;v;пна при всt.ко време и презъ всички 

сезони на годината. Хижитt. и подслони

тt трt.бваше да посочватъ ония опорни 

пунктове, които щt.ха да служатъ като 

здравъ скедетъ въ мощно разрастващо

тu се вече туристическо движение, осигу

рявайки му просторъ и въздухъ. Тази за

дача, макаръ и още не напъJrно завърше

н~<, скоро ще бжде разрешена. Въ бдизко 

вре·ме, може би при празднуването на по

ловинвtковното сжществуване на БТС 

- у насъ нt.ма да има вече излеrенъ 

обектъ, чието посещение да не бжде оси· 

гурено чрезъ материалния строежъ на 

б·ыrгарскитt туристи. Мрежата на хижи

тt и заслонитt въ планината ще посоч

ва на оная гжстота, която ще бжде до

статъчю1 за създаване на необходимата 

сигурность въ излетуването по бълrар

скитt планини. 

Тогава въ областьта на материаJшото 

строителство ще се постави решително 

една нова задача, която, ако и :i:a сжще-
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стува и сега като нужда - поради JIИП

сата на възможность отъ обективно есте · 

ство, е изтикана на по-заденъ планъ. Въ 

бълrарскитъ планини ще се мисли не 

вече само за сигурность, както е сега, а 

и за удобства. Нуждитt на новото 

време изискватъ своето. Примитивность

та на обстановката, която се създава 

обикновено сега по българскитъ хижи, 

ш•ради желаниетD да бждатъ поставени 
по възможность повече такива, не задо

волява претенциитъ на културния чо

в'iшъ и ще трtбва постепенно да изчезне. 

Въпросътъ за банитъ, топлата и студена 

вода, пружиненитt легла и пр. ще се на

ложи, ако не навсtкжде, то въ повечето 

01:ъ нашитъ хижи, като изключимъ може 

би високопланинс15итъ заслони, кжде го, 

въпръки това, все пакъ има много нtщо 

за подЬбряване - и ще поиска своето 

разрешение. 

Схващането, което сжществува сега у 

насъ на много мtста, че за планинския 

пс1клонникъ е достатъчно само стръха 

надъ главата и здрави обуща на краката, 

е толкова надживяно отъ времето, че не 

се нуждае отъ критика. Както въ об

ластьта на личната екипировка се пре

мина отъ износенитt обуща на тавана и 

старип бричъ, изостаналъ отъ европей

ската война, къмъ специалнитъ подкова

ни обуща, скитt, гащетата и голфа, безъ 

нъкой въ това да види разточителство и 

прахосничество, така и въ строите.пнат3 

дейность ще се премине въ създаването 

на ония минимални удобства по българ

скитв планини - собствено на нtкои мв

ста тъ вече се създаватъ - на които е 

свикналъ излетникътъ у дома си н отъ 

които не тръбва да бжде лишенъ и въ 

планината. 

Духовно- етичниптъ елементъ въ бро

денето изъ планинитъ посочва с,\'iщо. та

ка на известна еволюция, която ни чер

тае новитъ пжтища и задачи за бждеще

то въ тая насока. Докато въ първитъ 

стадии на развитието излетув.знето се 

чувствува само интуитивно, като е;.~,ннъ 

инстинктъ, като едно влtчение къмъ пла

нината, които не C11'i офорirени Еъ ?сеното 
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съзнание за отношението, което се съз

дава между обектъ и субектъ, сетнеш

ното развитие неминуемо довежда до ак

тивното очертаване на контуритв, въ 

които ще се извърши това взаимодей

ствие. Задълбочаването въ „чувствуване

то Н3 планината" идва отъ само себе си, 

като естествена последица отъ култур

ното възприемане на възбуыданитъ отъ 

нея нагледи и предсгави. 

По-този начинъ нашата мисъль за до

минирането_ на духовно-етичния елементъ 

въ идейната основа на туристическото 

движение предъ твлесно-възпитатеJПшя 

и спортнип такъвъ намира едно ново по

твърждение. Културното uъзприе;1-шне на 

пJiанинския миръ не би би.по необходимо, 

ако основата лежеше въ тълото, а не въ 

духа и сърдцето. Неговото еволюционно 

рагвитие и осъвършенстнуване с,ыцо не 

биха могли да бждатъ очаквани, ако нt

маше творческото отношение на единъ 

обектъ ~ околния свътъ, чувствуванъ и 

отреагирванъ като хармонично utJю, и 

единъ субектъ - активно възприемащиятъ 

човtкъ. При тtлесното възпитание ние 

иыаме вм·всто това само цель - чов·вка 

и сръдствата - начинитt и уредит·t. за 

настигане на физическото кал;шане и за

пкчаване. При втория случай духовно

културниятъ елементъ пo•-1ri1 не взема 

участие въ изграждане основитt, на си· 

стемата. 

Въ тази область на турчстическото 

движение се пада една благодарна и мно

гообещаваща задача: да съдействува и 

н:~сочва за създаване на културно 

с, тношение на българина къмъ 

11 р и р о д а т а и п JI а н и н ат а. Запаз

ването н:.1 исторически и естествени па

метници, поддържането на чист,1та и пр. 

ще се явятъ тогава като естествена по

с.~едица па онова ново схващане и чув

ствуване на планинския свt.тъ, ~а което 

не еж необходими наре:~би и нака~ания-, 

Q е достатъченъ само ф~ктътъ на взаи

модействието, което изниква мrжду въз

прие~1ащия и пресъздаващия в1, себе си 

човъкъ и· възбуждащата и импулсираща 

природа. 
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СЪЗЕРЦАНИЕТО КАТО ПЛАНИНСКА ПРЕЖЙВЕ.ПИЦА 

Петъръ Боевъ 

Планинзта е неизчерпаемъ източникъ 

на вдъхновение и радость. Всtки неинъ 

звукъ, багра или форма е красноречивъ 

знакъ, чрезъ който тя въздействува вър

ху личния животъ на човtка. 

И въ минутитt, когато човtкъ се вжи

n1, е и чрезъ съзерцанието се сроди съ за

обикалящия го планински свtтъ, тогава 

отдtлнитв предмети изгубватъ своята 

с:,мостойность и се превъплотяватъ: фор

митt - въ образи, звуцитt - въ пt

сень, багритt - въ цвtтна симфония. 

Тогава цtлата действителность се от

кроява като едно красиво видение и ней

нитъ чисто физически качества изгубватъ 

сnоята материална значимость. 

Tt се превръщатъ въ безплътни сим
воJш, чрезъ които ·ние разкриваме онова 

н,1 творческа преживелица, винаги пред 

поJiаrа една действитеJrность и тъкмо то 

е едно по-ново и по - проникновено виж 

дане на тая действителность . 

Но за да б;r,де съзерцанието такова, 

се изисква и нtщо друго: то предполага 

не само една по-красива действителность, 

но и една по -съвършена култура, едно 

облагородено съзнание и една възторже 

на чувственость. Защото само при налич

ностьта на тия предпоставки ние бихме 

могли, задъ видимостьта на нtщата, да 

усtщаме тtхната вжтрешна съкровеность. 

Съзерцанието винаги предполага спо 

собность да се овладtе действитеJiностьта 

и чакъ следъ това да се надмогне тя въ 

името на красотата. 

Ca~ro тогава съзерцаниет,1, като шrа-

въ самата действителность, което е недо- РНнска проява, бн могла да се изживtе не 

ст,1шно за простото възприемане чрезъ с<1мо кзто ншшно-сантименталенъ унесъ, 

сътиват;~. <1 като рtдка и незабрави:vrа, активна и 

Съзерцанието, следователно, не е ни 

ЩР друго, освенъ една творческа синтеза, 

едно самооткровение на душата и онова 

нейно състояние, при което тя, освободе

на отъ известни условности, успtва да 

долови неуловимото въ живота и неизра

зимото въ природата - нейната скрита 

и вtчна красота. 

Но съзерцанието не е праздна и .1ю

зия, нито произволно преминаване отъ 

реалностьта въ царството на фантазията. 

Напр')тивъ, съзерцанието, като актив-

творческа естет11чна преживелица. 

БJiаrодарение на зависимостьта и еди11-

ството между вжтреш;rня (душевния) 11 

външния (планински) свtтъ, емоционал
нитt прояви на п_лапинnря cli'i лишени отъ 
"nквато и да е сантименталность. Tt не 
еж само пасивни съзерцания, пропити :::ъ 

тихо смирение, а чувства, въ които трепе

титt на мечтат'.1 винаги еж придружени 

r,тъ во~еви импулси, насочени къмъ ней

ното осжществяване възмогван~т·J 

къмъ върховетъ ! 
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Пречупаайки действитеJ1ностьта презъ 

призмата на нашитt сtтива, ние я прело

мяваме и вжтрешно, споредъ особеност11-

тt на нашата душа, мироrледъ и темпе

раментъ и по тоя начинъ добиваме пред

стави за свtта - не само като външна, 

но и като вжтрешна действите,шость. 

Отдtлната скала, малкото цвtте на 

нея, зарtя!-!иятъ облакъ по небето, е.зер

ната вълна, падащиятъ листъ, никнеща

та трева, бучащиятъ потокъ всички 

1 ия дадености на планинската действи

тЕ>лность иматъ свой собственъ животъ 

и прояви. 

Но взети заедно, обединени въ твор

ческия процесъ на съзерц:~нието, тt.. 

представляватъ буквит-в на оная симво

,1ична азбука, чрезъ която ние, освободе

ни отъ рационални предразсждъци, дола

вяме и се вслушваме въ вtчната приказка, 

на Всемира. 

Съзерцанието премахва границата меж-

ду човtка и природата и му дава въз

можность да се вживtе и слt.е съ съзер

цавания обектъ. 

По тоя начинъ съзерцанието осжще

ствява мистичното единство на човtка съ 

п.1анинатз. 

Кадемлия, гледанъ отъ „П"Бещитt. скали" Сн. К. Коэлевъ 
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ЗА ИЗТРИВАНЕТО НА ВЖЖЕТО 

Д-ръ Карлъ Прусикъ 

Всъка година ставатъ нещастия въ 

планината поради скжсване на вжжето. 

Въ нъкои отъ сведенията за тъзи случаи 

се съобщава, че, вжжето е биJЮ съвсемъ 

маJ1ко използувано и че височината на па

дането не е била особено голъма. При 

такива данни, обикновено, причинитъ за 

нещастието се търсятъ въ друга область: 

остри скалисти ржбове, падане на ка

)1ЪКЪ или нъщо подобно. 

При единъ съвсемъ не аJшинистки слу

чай - при опъване на вжже между овощ

ни дървета - азъ бъхъ наведенъ на ми

Lъльта да се занимавамъ тю-отблизо съ 

предпоставюнъ за кжсане на вжжето, за 

които всъки отъ насъ мисли и които за 

~•ене станаха извънредно ясни чрезъ спо

мl:'натия фактъ. 

Вжжето на прИJюжената снимка е отъ 

1 ака нареченитt офи:..иални вжжета на 

Алпенферайна. Като ново, съгласно опи

са за планинарскитъ пособия, то имаше 

9 мм. дебелина въ диаметъръ. Азъ го 

употръбявахъ на нъколко пжти при ле-

1ш планинарски изкачвания и следъ това 

1·r, qставихъ за използуване въ градината. 
То се скжса при тежесть отъ около 

80 кгр. при мъстото на превиването му за 
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сRързване. Азъ първоначално си поми

саихъ, че вжжето с било силно повреде

н·, на това мъсто. То, · обаче, се кmсаше 

винаги на това мъсто при сжщото отеж

ннване. 

Изследвахъ влакната да не би да cm 
гнили. Тъ, обаче, се оказаха не по-малко 

здрави отъ онъзи на едно съвсемъ ново 

вжже. Разкжсахъ тогава една часть отъ 

Bliiжeтo така, както е показано на сним

ката. Оказа се, че вжжето е съставено 

отъ нищки, сръдно 3 см. дълги. Съ единъ 
съвършено точенъ уредъ измърихъ то

гава диаметъра на вжжето. Той възлиза

ш~ на 8.6 мм. Поради изтриването, диа

метърътъ на вжжето се бъше намалилъ 

само съ 0.4 мм. или 4.40/о. 

За менъ се постави решитеJшиятъ въ

просъ: защо чрезъ изтриването на единъ 

сравнително толкова тънъкъ пластъ на 

в1nжето нищкитъ на сжщото бъха така 

си.11но и при това равномърно повредени? 

Това се опредъ.11я отъ особеностьта на 

осукаиото вжже. Многократното осуква

н;: - въ нашия случай трикратно - из

вежда равномърно, при сравнително крат

ки разстояния, всъка нищка на вжжето на 

неr овата повърхность. При изтриването 

в;r.жето се изтърква именно на повърх

ностьта, отъ което се засъrатъ всички 

нищки еднакво и въ края вжжето остава 

само съ кжси влакна, които съобразно съ 

осукването на вжжето понасятъ по-rолъ

ли или по-малки тежести. Азъ съмъ твър

до убеденъ, че при планински изкачвания 

много често се употръбяватъ вжжета, 

при чиято провърка, би станало лошо на 

т-вхнитъ притежатели. 

Поради горния опитъ, тръбна да се 

tJзематъ следнитъ предпазни мърки: 

1. Всъко вжже, преди използуването 

му, да се изпитва за неговото изтриване. 

Това се извършва, като отдълнитъ върви 
на вжжето се отдълятъ една отъ друга. 

Резултатътъ отъ изтриването се установя

Вd по ржбоветъ на вървитъ: разнищени 
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ВJ1акна и краища на притрити нищки. KoJI· 
кото повече разнищени влакна се намъ

рнтъ, толкова по-слабо е вжжето. 

2. Къмъ вжжето тръбва да се полага 

най-голъма грижа и внимание. 

3. Да се употръбнватъ вжжета, които 
отъ съвсемъ нови еж били подъ нашия 

личенъ контролъ. Само така можемъ да 

знаемъ съ положителность какво е бИJю 

вършено съ вi'i'iжето междувременно. 

4. За трудни и опасни изкачвания, 

придружени съ катерене по скали съ по

мощьта на вжже и колци, тръбна 1\а се 

използуватъ само съвършено нови в;,,;

жета. 

Тжжно признание е наистина, че .щра

вината на вжжето, особено 11ри :1,потр·вба 

въ скали, се намалява толкова скоро. Ако 

въ тази насока бихме мorJIИ да си 1ншоr-

немъ, съ това би се допринесло твърде 

много за намаляването на нещастнитъ 

случаи въ планината и то тъкмо на най

н•жкитъ. Менъ се струва възможно вж

жето да се обвива съ една съвършено 

тънка плетка или тъкань. Следъ изтрива

нето и, тази обвика би могла да се смъ

ня, като нищкитъ на вжжето ще оставатъ 

винаги незасегнати. При това предпола

гамъ, че обвивката сигурно ще ('Трува 

много по-малко, отколкото едно ново 

в;у;же. Може би нашитъ уваж~еми достав

чици и производители на вжжета ще се 

възползуватъ отъ rорнитъ ,:ъвети! 

Използувамъ случая, за да ,юсоча, че 

конопенитъ произведения се повреждатъ 

отъ времето сравнително бърже. Здрави 

вжжета или канапи, които еж стонли две 

години на открито, моrатъ да бждэтъ 

сюi'iсани безъ усилие. Значи: извънъ всич

ко, вжжетат.~ никога не бива да се дър

жатъ на открито, напр., по стенитt. на 

хижитъ, а държанитъ на открито да се 

използуватъ само при rолъма предпазли

вость; собственото мокро вжже rръбва 

да изсушаваме по възможность скоро и 

грижливо. 



ВЕСТИ ОТЪ ЧУЖБИНА 

Универсална обувка за ходене и катерене 

Отъ години вече се правятъ опити 

съ обуща за катерене, които еж снабд~ни 

съ гумени подмет!(и. Резултатитt, за съ

жаление, НИ!(Ога не еж били з:щоволител

ни. Гумената подмет!(а прилепва наистина 

добре и има голъ~,а трайность, !(Огато 

се употрtбява по сухъ теренъ; по мо!(ра 

пс•чва, обаче, тя носи несигурность и из

лага на опасносги. 

Въпрtки това, имало е винаги плани

нари, които еж се занимавали сь този 

пробJ1емъ - да създадатъ отъ гумената 

ш,дметка универсална обувка за ходе

не и катерене. Въ това отношение еж се 

отличили особено италианцитt, !(Оито 

най-много еж работили за осжществява

нето на универсалната обув!(а. Опититt 

на италианс!(итt !(атерачи напоследъкъ 

еж се увtнчали съ голtмъ успtхъ. Но

вс създадената отъ тtхъ подметка ~ не 

само отлична за катерене, но и много 

удобна и здрава за ходене по планинитt. 

При тази подметка се е държало най

ыного смtтка за особеното профилиране 

на гумата, по начинъ, че последната да 

гарантира срещу подхлъзване както на

предъ, така и въ страни. За тази цель 

подметката е нарtзана отдолу и прилича 

напълно на подкована такава. Горното се 

вижда отъ приложената снимка. 

Създатели на новитt универсални обу

ща еж Витале Брамани и д-ръ Еторе 

Кастилони, двама италианци, известни 

к :1то отлични катерачи и принад,1ежащи 

къмъ листата на международнитt такива. 

Съ тtхното „откритие" тt. еж изкачили 

за първи пжть съвършено гладката се

верна сrена на Пицо Бадиле (трудность 

отъ VI степень), при което е трt.бвало 

преди това да преминатъ единъ - разкж

санъ и стръменъ глетчеръ. Съ сжщата 

универса,,rна обув!(а по-късно тt. еж из

!(Jчили сжщо за първи пжть още по

стръмния връхъ Каыели по северния му 

р;r,бъ. 
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СiУiщата обувка е била изпитана и отъ в«ната обувка, която е бш1а унотръбява

офицери и войници на алпийското военно на досега. Трайностьта на. подметката, 

училище въ Аоста. Тамъ обувката е по- която е изл·взла по-продължителна отъ 

казала друго много ценно качество: тя е тази на ~одкованата обувка, както и ней
била много практична при дълги маршове ната непромокаемость при влага, CiYi били 

по пiУiть и изъ ш1анинит·в, като е дала установени с1r,що като важни нейни пре-

)шого по-малко умора, отколкото подко- димства. 

СЪЮЗНО ТВОРЧЕСТВО 

БъJ1гарскинтъ туристически съюзъ, въ 
J1ицето на сво11 к.1онъ „Пиринъ" - Раз
логъ, постигнз още единъ значителенъ 

успt.хъ въ стремежа си да направи пла
нинит·в достlfiпни и удобни за посещение 
за всички т·вхни любители. Б.1агодарение 
усилията на споменатия клонъ, най-опас
ното мt.сто въ Пиринъ, известно подъ 
името „Кончето", намиращо се по пжтп 
Елъ-тепе - Баюви дупки, презъ миналата 
есень е било снабдено съ желt.зно вжже 

.32 

ды1го 170 метра. Преходътъ по него, кой
то въ миналото се решаваха да направятъ 

само най-изпитани планинари, съ поста
вянето на вжжето става достжпенъ за 

. всички туристи. Вжжето е закрепено здра
li(' въ скалитt. посрt.дствомъ желt.зни кол-

ци и циментъ и за него еж изразходвани 

13.000 лева, 10.000 отъ които еж отпустна
ти за цельта отъ Министерството на на

родното просвt.щение. 



СЪЮЗЕНЪ ЖИВОТЪ 

Отговаряйки на честиткитt, поднесени 
Му по случай Новата година и К::>.ледни
тt праздници, Негово Величество Царьтъ 
е блаrоволилъ да отправи до Председз
теля на БъJJrарския туристически съю.зъ 
следната телеграма: 

,,Б л а r ода ря иск р е н о за из -
пратенитt поздравления по 
случай Новата година и КоJJед
н и т t н р аз дни ц и, к .о и то чест и -
тя и на В а с ъ. 

Царьтъ" 

* 
Поради недоброто организационно съ

стояние на Съюза, причинитt за което 
трtбва да се търсятъ най-вече въ влия
нието на международнитt събития, ЦН 
бt опредtлиJJо декемврий м. r. за орга
низационенъ месецъ. Забраната на Ми
нистерския съветъ на всъкакви събрания 
осуети изнасянето на организационнитt 
срещи, които бtха опредtJJени да ста
натъ въ по-важнитt сръдищни градове и 
селища. ВсJJедствие на това, ЦН издаде 
окржжно № 17, въ което подкани съюз
нитt КJJонове, съобразявайки се съ мtст
нитt условия, да предприематъ въ въз
можнитt форми и размtри акции за за-

писване на нови чJJенове и абонати, уреж
д;-;не на КJJонови организационни събра
ния, изJJети и пропаганда. 

* 
Забраната на вечеринкитt ~ забавитt 

с,' отрази зJJe върху интереситt на съюз
нитt КJJонове, пo-roJJtмaтa часть отъ кои
то ги изпоJJзуватъ като източници на 

сръдства за своитt цеJJи. ЦентраJJното на
стоятеJJство е въ постоянна връзка съ 

с,тrоворни JJица и има положитеJJни све

дения, че тази забрана ще бжде смек
чена, ако не съвсемъ премахната, първи-

1·t признаци за което еж вече налице. 
Надtваме се, че МНОЗИНС]ВОТО отъ СЪ· 
юзнитt клонове ще моrатъ да се въз
ползуватъ отъ това, за да изнесатъ свои

тt традиционни вечеринки и забави. 

* 
Съюзниятъ секретарь Георги Драrо-

евъ, който бt повиканъ на 75-дневно 
обу'!ение, е вече освободенъ . и пое от
ново секретарската си длъжность. 

* Съюзниятъ редакторъ Д-ръ А. Пи-
nеровъ е направиJJъ презъ миналия ме

сецъ посещение на KJJoнa „С:ърнена го-
ра" въ Стара-Загора. • 

нлоновъ животъ 

Домакинътъ и зав. излетитъ на плов
дивскип KJIOHЪ „КаJJОЯНОВЪ връхъ" - r. 
ВасиJJъ Ст. Лиловъ, се е сrодиJJъ за сим
патичната ,туристка r-ца Надежда К. 
Орtшкова. 
Редакцията отправя сърдечни честитки 

н,1 МJJадитt годеници и имъ пожелава 
щаСТJIИВИ бжднини. 

* СJJедъ смъртьта на председателя на 
Кrрнобатския клонъ „ЧэJJж кавакъ" -
Тсдоръ Г. Поповъ, съ протоколно реше
ние въ настоятеJJството на клона еж на

правени следнитt промtни: Бяндо Же
лtзовъ е провъзrJJасенъ за председатель, 
Стефанъ Христовъ за подпредседатель и 
Борисъ Дечковъ за съветникъ. 

* Пернишкиятъ КJJонъ „Голо бърдо" е 
изнесъJJъ на 17 декемврий м. r. съ бJJе
стящъ успъхъ своята традиционна „Гра
овска вечерь ". Всички присжтствупащи 
еж биJJи облъчени въ национаJJна насип 
И.JJИ туристически облtкла. Прожектира
ни еж биJJи два туристически и скиорски 
фиJJма: ,,Зима въ Германия" и „Планин
ско катерачество въ Германия". 

· При от лично настроение, ,,Граовската 
вечерь" е продъJJЖИJJа до зори. 

КJJонътъ „EJJъ тепе" въ Банско съоб
щава, че неговата хижа въ Пиринъ 
„Демяница" има постояненъ пазачъ и е 
отворена презъ цtJJaтa зима. Всички 
скиори и туристи, JJюбители на зимнитt 
из,11ети, ще намtрятъ тамъ топли завив
ки и добра кухня. 

Отворенъ е сжщо и намиращиятъ се 
въ политt на Пирина общински почи
в1.:нъ домъ, обзаведенъ съ удобни JJerлa 
и добра 'Кухня. Между Банско и почив
ния домъ има постоянно съобщение. 

За организирани туристи и скиори се 
щ,гвятъ специаJJни намаления на ценитt. 

* 
Посръщането на Коледа въ хижа „Але-

ко" и тази година е станаJJо особено за
душевно. За бъдни вечеръ е биJJа изра
ботена програма, която е започнаJJа съ 

почитане · паметьта на всички загинали ту

ристи и е продъJJЖИJJа съ изпълняването 

на много хорови и единични пtсни, де
КJJам;щии и хуморески. На отличилитt се: 
Атанасъ Янковъ, касиеръ на кJJона, кой
ТfJ най-добре е изnъJJнИJJЪ една коледна 
пtсень, и Мойсей Сжбевъ - за най-до
бро изпълнение на декламация и хумо
реска, еж биJJи дадени награди. Идването 
на Коледа е биJJо възвестено точно въ 
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12 часа съ феерично освi;тяване на ко
ледната елха. 

Презъ коледнитi; дни, при ръдко ху
баво време, еж били устроени ски-състе
з,.ния, на които еж били наградени пече
лнвшитi; скиори А. Цанковъ · и Д. Ива
нонъ. Дамскитi; ски-състезания еж спече
J1или г-ци Лоти Гернrросъ и Лада Ха
джиева, които с1nщо еж получили награ

ди. Такива еж били дадени още на „най
симпатичната скиорка" - r-ца Маня Фи
шеръ, ,,най-често падащата скиорка" -
r-ца Н. Гайтанджиева, на най-зле екипи
рания скиоръ, за най-добре наредената 
спалня, за най-бързото почистване на 
трг.пезата и пр. 

Мнпrобройf!ит·J,, посетители на „Але
ко" Cifi прекарали нъколко дни на неза 
бr,авима коледна радость въ планината. 

* К JI о н ъ т ъ „Р о д н и 6 а л к а н и" в ъ 
В а р н а, следвайки своята многогодишна 
традиция, е опредълилъ и за тази годи
на инициативитъ, които ще проведе 
презъ зимния сезонъ. Досегашната му 
дейность, въ която не липсватъ дъла 
отъ rолъмъ разредъ, осжществявани в...r
наrи съ упоритъ устремъ и готовность 

за жертви, е залоrътъ, че предстоящата 

дейность ще бжде осжществена въ сж
щия стилъ. 

* 
Клонътъ „Планинецъ" въ 

Т р i; в н а е предприелъ вече осжще
и1ествяването на зимната си програма за 

дейность. Началото на тази дейность е 
било ознаменувано съ една другарска 
среща на членоветi; отъ „Планинецъ", 

на която еж били поканени и гости, съ 
цель да бждатъ приобщени къмъ тури
стическото движение. На срещата еж го· 
вориJJи подпредседателыъ и секрета

рыъ на дружеството, изтъквайки нуж

д:;та отъ по-го J1i;ма задушевность и 
другарство въ редоветi; на ту.ристичес
китi; дружества, постигани най-вече 
чрезъ rруповитi; излети. По този по
водъ завеждащъ-излетитi; на клона е 
прочелъ описанията на направенитi; отъ 
чденоветi; излети презъ текущата го
дина. 

Друга сжществена проява на тази дей
нс,сть е била прочетениятъ отъ секрета
ря на клона рефератъ на тема „Стопан
ски туризъмъ". Разглеждайки съ компе
тентность проблема, сказчикътъ е из
тъкналъ голъмото значение на стопан
ския туризъмъ за страната и въ част-

1-юсть за Тръвна, която очаква твърде 
много отъ посещението на лътовниц;,1-
българи и чужденци. 

* На 10 декемврий м. г., при стечение на 
цi;лото гражданство, ду п н и ш к и я т ъ 
к JI о н ъ „Р и л с 1с и е зер а" е открилъ 
бюста-паметникъ на своя покоенъ пред
седатель, заслужилъ общественъ и тури· 
етически деецъ д-ръ Иванъ Лабутовъ. 
5юстътъ-паметникъ е поставенъ предъ 
Туристическия домъ, който се намира въ 
градската градина. На тържеството еж 
прис;у;тствували представители на всич

ки обществени организации, начело съ 
кмета на града, съпругата, детето, май
к~•та и сестрата на покойния и множе
ство видни граждани на Дупница. 

РЕДАКЦИОННИ ВЕСТИ И БЕЛЕЖКИ 

Въ страницитi; на списанието се от
крива отдi;J1ъ „П J1а11инарство и 
к а т е р а ч е с к а т ех н и к а. Въ него 
Щt' бждатъ помъствани и разглеждани 
вт,проси отъ по-специаленъ идеолоrи

ченъ ИJJИ технически характеръ, свър

зани съ опознаването и вникването въ 

духа на планината, както и съ нейното 
нрактично овладяване. За по-пълното н 
р::.знообразно списване на този от дъJJъ 
щ-канваме да ни сътру дничатъ всички, 

които иматъ компетентность въ тази oб
. l[tl TЬ. 

* 
Новата годишнина на „Български ту

ристъ" започва подъ знака на трагични 
събития вънъ отъ нашата страна. Тъх
ното отражение върху нашия народъ и 

държава е очевидно и смущаващо. То 
не закъснi; да засегне и нашето движе
ние, подобно на всички други организа
ции и цi;лостния ни национаJJенъ жи-
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вотъ изобщо. Нека вървuме, че този 
ш,,ть ще ни пт~шне горчивата ч,~ша и 

трудноститъ на rвшата дейносгь не :це 
се увеличатъ. А отъ тру,т1,носги ние -
(>ргани,транитi; туристи - не се боимъ: 
намъ никог.1 не ни е било лесно. Въ про· 
дълже~ше на 4() години тъкмо тъзи тру:~:
ности калиха ,вшитi; пионери въ св·вт
лата борба за създаването на туриз¼а и 
неrовитi; мзтериални придобиnки. И 
днесъ тi; не ще разrсс,лебаятъ волитi; ни, 
не ще ни принудятъ да спре"1ъ стре\lИ· 

телния възходъ . 
Съ тази смЪ.'!а въра ЕЪ бждещето 

,.Български туристъ ·' се уповова !-13 свои
тi; четци и сътрудници и на всички 
ония, които го оби 11атъ. Чреэъ тъхното 
сътрудничество и уси,ншт!1 на Центrал
ното настоятеJiство и редакцията то ще 

11родъJiжи своя възходъ, прибавяйки 
още една творческа година къмъ <Jача

лото на своето четиридесетилътие. 



• 

Вложени къ~,ъ пакетитt., съ които бt. 
експедиранъ брой 9-10 отъ списанието, 
изпратихме нз всички к.понове пощенски 

картички-формуляри, за да ни съобщятъ 
числото на своитt. абонати презъ 1940 -. 
УмоJшваме тtзи картички да бtilдатъ 
попълнени съ съответното число абона
ти и да ни се изпратятъ по възможность 

по-скоро, зз да опредtди~Jъ тиража на 
списаниеrо презъ 1940 r. 

* 
Въ отчета на Централното настоя-

тс.пство за 1938 год. Ci'r\ допустнати след-

нитъ неточности: наблюдателница „Муса
;:а" е собственость не на к.1она въ Само· 
ковъ, както е писано, а на Централното 
нзстоятелство на БТС; Ctilщoтo се отнася 
и за зас,юнъ „Ледено езеро". Наблюда· 
телница „Черни връхъ", освенъ на клона 
„АJ1еко", е собственость и на Софийската 
гс,лъма община и мини Перникъ, които 

Ccfi я отстtilпиJш за вtчно ползуване на 

Ц. М. И Хижа „Руенъ" въ Родопитъ е 

ссбственость само на клона „Безово" въ 

Асеновградъ. 

КНИЖНИНА 

Земята на българитъ - отъ А. Кара
л и й че в ъ. Издание на книгоиздателство 
,,Хемусъ", 1939 г., стр. 200, цена 35 л. 

Една прекрасна книга за земяга н~ 
бълrаритt, предназначена 2а нейнитt 
синове. Самъ Каралийчевъ е синъ на та· 
3И земя, К•)Я ro въз11tв 1. И понеже се до· 
косва до нея съ синовна обич~ тя му 
разкрива съкровената тайна на своя Btil· 
трешенъ животъ и чар-а на природната 

си хубосгь. 
Творбата на Каралийчевъ е вдъхно

вена изпов·вдь на едно българско сърд
це, преизпълнено съ проста, но дълбока 

обичь къмъ родната земя. Неговото та· 
. 1антливо перо като плугъ се врtзва въ 
недрата на кърмачката майкз-земя и за
това словата му еж просмукани съ ней

ната животворна влага, пропити Ci'i'i съ 

с,ная живителна сила, която блика отъ 

З<:'мята, за да изпълни житнитt класове. 

за да налtе сокове въ гроздоветъ и 
дърветата, сила, която е символъ на пло

деродието и живота. 

Въ магията на неговитt слова ние 
долавяые трепета на с,1ънчевитt просто 

ри на Мизия, черноземнитt полета на 
Тракия, всрtдъ които се разгъва и кипи 
епопеята на българския миренъ трудъ. 

Отъ житната равнина край тихия Ду· 
н,1въ той възлиза къмъ облачнитt. вър· 
хс,ве нз стария Балканъ, сподt.ля кора· 
вия, но сладъкъ залъкъ хлъбъ на селя
ц1пъ, стиска загрубъJ1итъ дъсници нJ 
суровитъ планинци. 

Всръдъ планината душата му се из
бистря като прочистено отъ облаци не
бе и той задено съ планинскитt върхове 
- огромни и чисти, се готви да посрещ

не изгрtва на звездитъ. 
Каралийче8ъ не е случаенъ пtilтникъ 

по земята на българитt. Той е неинъ 
синъ, който съ обичь цълува „невидимата 
и корава дъсница", сподъля нейната на· 
сте яща и историческа сждба. 

Той минава презъ мрака на времената 
съ копнежъ за оная свътлина, която пъл-

ни съ величие човъшката душа. 
Той обгръща родната земя не само 

съ погледа си. 

Той сякашъ я сграбчва съ творчес· 
1,ия замахъ на своята дъсница и докосва· 
съ устнитъ си нейната свещена пръсть, 
напоена съ кръвь и сълзи. 

Въ пъсеньта на неговата речь благо· 
сJ1овената българска земя израства като 
„.r,евойка съ чисто сърдце", превръща се 
въ одухоrворенъ символъ на „майка, 
ксято е откърмила милиони синове", 
ксято отъ дълбочината на вt,коветъ се 
усмихва, устремила своитъ дълбоки и 
т1-.мни очи к·ы1ъ бtilдещето. 

П е т ъ р ъ Б о е в ъ . 

ПОСТ.i'УiПИЛИ КНИГИ И СПИСАНИЯ 

Т о п о г р а ф и я з а в с и ч к и, отъ д-ръ 
Ив. Кр. Мирски, майоръ отъ Географ
ския институтъ. Издание на Общодо· 
стжпна картографска библиотека, 1938 r. 
127 стр. Цена 45 лева. Доставя се отъ ав
тс nя r ()1tн,q. Гп. Иrнатиенъ 47. 

!. Planinski vestnik, органъ на Словен
ското планинарско д-во, Любляна, 1939 г. кн. 12. 

11. Der Bergsteiger, орrанъ на Герман
ския алпийски ферайнъ, Мюнхенъ, 1939 
г., кн. 1 и кн. 2 въ от дълни свитъци за 
ме~"""ТЪ пктомнпий и нn~'ll!RDИЙ. 

III. То vouno, органъ на Гръцкия алпийски 
клубъ, Атина, 1939 г., кн. 10 за м. дtкем· 
врий. 

Отец ъ Па и с и й, орrанъ на Съюза 
„Отецъ Паисий", София, 1939 г., ю1. 9 за 
м. ноемврий. 

Морски с го в о ръ, органъ на Бъл· 
гарския народенъ морски сговоръ, Вар· 

на, 1939 г., кн. 8 за м. октомврий. 
С r t де ц ъ, органъ на „Сръдецъ", 

клубъ за тtлесно и културно възпитание 
на служителитъ при Столичната голъма 
община, София, 1939 r., кн. 11 за м. ноем
врий. 

М л ад ъ тур и с т ъ, органъ на Юно
шеския туристически съюзъ въ Бълга

рия. София, 1939 г., кн. J - м. ноемврий. 
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НАШИ ПОКОЙНИЦИ 

t АТАНАСЪ БУКУРЕШЛИЕВЪ 
На 5 януарий 1940 година почина на 

50 години Атанасъ Букурещлиевъ. Виденъ 
с1 ОJrиченъ адвокатъ и общественикъ, 
0mенъ-секретарь на Висшия адвокатски 
съветъ, привърженикъ на хоровото дtло 
въ България, покойниятъ б·в много годи
нv. членъ на софийския ююнъ „Алеко", а 
презъ 1931-1934 г. бt подпредседатель 
нс1 сжщия и взимаше дейно участие въ 
туристическия животъ: участвуваше поч

тн въ всички събори, сбирки, тържества 
и излети на Б. Т. С. и „Алеко". Съ го
лtмъ интересъ къмъ културни прояви и 
туристическата литература, вtчно усмих
натъ, съ завладяващъ даръ-слово, пра

вшrни разбирания за туризъмъ и съ ши
~;ока душа, , Начо - както бt известенъ 
всрtдъ туристическитt срtди - всtкога 
б·в любимъ другарь и съидейникъ въ 
пт,анината и града. 

Наредъ съ незаJ1ичимитt другарски 
спомени и обществено-туристическата си 
дейность, Атанасъ Букурещлиевъ остави 
и една ценна монография за Алеко Кон
стс,нтиновъ като юристъ. 

Богъ да упокои душата на алековеца 
Начо! 

* 
На 19 януарий скоропостижно е почи

нм;ъ членътъ отъ софийския клонъ„ Але
ко Константиновъ", 

i· АЛЕКСАНДЪРЪ КЛИЧИЯНЪ 
ГоJ1tмъ туристъ и любитель на бъл

гrорската природа, покойниятъ е единъ 

отъ първитt членове на клона, въ живо
та на който е вземалъ дейно участие, ка
то членъ отъ настоятелството му въ близ

кото минало. Съ неговата смърть клонътъ 
„Алеко" губи единъ отъ най - ревностнитt 
си членове, а родниятъ туризъмъ 

единъ незамtнимъ свой покровитель и 
приятель. 

t К МАБЕЛЪ РИКМЕРСЪ 
На 24 декемврий 1939 г. е починала въ 

Мюнхенъ известната алпинистка К. Ма
беJ1ъ Рикмерсъ на 74 г. възрасть. Покой
ната бtше известна като отлична прия
телка на България, чийто планини тя по
сети и опозна заедно съ съпруга си пре-

ди нtколко rодин~ · 
Поклонъ предъ nаметьта и! 

* t ГЕОРГИ Д. СТОИМЕНОВЪ 
Въ надвечерието на Коледа, планината 

отне живота на още единъ отличенъ nла

нинарь и скиоръ - Георги Д. Стоиме
новъ. На nmть отъ наблюдателница „Му 
сала" къмъ засJюнъ „Заврачица", група 
скиори, въ която е билъ а загинал:1ятъ, 
за да се предпазятъ отъ върлуващата бу
ря, се спущатъ къмъ Маричинитt езе
р:э подъ вр. Трионитt. Внезапно се от
к;r;сва снtжна J1авина и повлича въ про
nастьта Г. Стоименовъ. Усилията на не
говитt другари да откриятъ трупа му 
остава безрезултатенъ. 

Заrиналиятъ е известенъ планинарь, 
пе:лзуващъ се съ реномето на победитель 
на Мальовица, чийто северна стена, смt
тана за непристжпна, той изкачи nрезъ 

1938 год. 
Покой на душата му въ планинския 

миръ! 

* На 6 декемврий м. г. е починала дей-
ната членка на клона „Приета" въ Русе 

t БАБА СТОЯНКА ВЪЛНАРОВА 
на 68 г. 

Покойната е взимала участие въ всич
l<И прояви и излети на клона. Съ раница 
на rръбъ тя е участвувала даже и въ по
далечнитt излети до в. Св. Никола, в. 
Б\·злуджа, изъ Родопитt, Рила и др. 

Въ завещанието си покойната е оста
вила доста отъ своитt домашни потрtби 
З] клоновия заслонъ „Надежда". 

Покл::>нъ предъ паметьта и! 
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