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ОБЩЕСТВЕНОСТЬ И ИДЕЙНОСТЬ 

Културният-ь облик'Ь на една страна се с'Ьздава до zолrьма степень 
оm'Ь силата, компетентностьта и творческия замах'Ь на нейнитrь обще
ствени орzанизиции. Последнитrь, явявайки се продукm'Ь на осъзната 
частна инициатива, сочаm'Ь за развитото чувство на отzоворность В'Ь 

отдrьлнитrь zра:нсдани К'ЬМ'Ь общностьта и за желание у сжщитrь, чрез'Ь 
жертвуване на часть оm'Ь личнитrь интереси, да с'Ьздадаm'Ь предпостав
китrь и условията за из2раJ1сдане на цrьлостен'Ь и хармониченr, живоm'Ь на 
д'Ьржавата. 

По този начин'Ь а явява полезна не оная обществена деятелность, 
която, зад'Ь маската на общипzrь интереси, цели да задоволи тrьзи на 
отдrьлни нейни членове, а тази дейность въ слvJ1сба на ближния, която 
не познава порока на изкористяването и не се подхранва оm'Ь стимула 
на личния интерес'Ь. 

Основен'Ь елемент'Ь на полезната, на истинската общественость 
е жертвата. Колкото по-zолrьм'Ь е брояm'Ь ha членоветrь от'Ь една орzа
низация, които сл; zотови да Jкертвуваm'Ь, толкова по-ценна е тя в'Ь 
рамкитrь на д'ЬрJкавната политика, тол1<ова повече заслvJtсава и под
крепата на отговорнитrь лица в'Ь страната. 

Идейностьта в'Ь дадена обществена проява не се с'Ьздава omzope. Тя 
иде като естествеН'Ь израз'Ь на zотовностьта за жертви и на ч,увството 
за дr,лzь на индивида К'ЬМ'Ь цrьлото. 

У нас'Ь, особено следь войнитrь, а и преди това, изникнаха мноzо 
обществени орzанизации. За С'Ьжаление, малко еж ония omr, тrьх'Ь, вr, 
които общественостьта и идейностьта образуваm'Ь дветrь страни на ме
дала. В'Ь повечето случаи орzанизациитrь се сr,здаваm'Ь, за да задоволяm'Ь 
известни стремежи за обществено лансиране на отдrьлни лица, които 
чрезr, тrьх'Ь намираm'Ь най-лесния начuн'Ь да проникнаm'Ь в'Ь крл;гове и 
срrьди, оm'Ь които желаяm'Ь да направят'Ь по-натат'Ьшно стжпало В'Ь жи
вота си. Подобни личности обикновено с7,умяваm'Ь да спечеляm'Ь за орzа
низацията си известни финансови изzоди, помощи или дr,ржавни приви
леzии, които zарантират'Ь паразитн,ия живот'Ь и сжществуването на 
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смдадената и р,кководена отъ mrьxr, организация. Kozamo, обаче, обек
тивно се постави въпросr,тr,: какво собствено дава тази организация на 
народната общность, било въ идейно, било вr, материално отношение, 
отzоворътr, ще б,кде едно т,к:щно свиване на рамене. Освенr, участие вr, 
нrьколко парада и представления, може би друго нищо не може да бжде 
причислено кr,мr, съмнителния активr, на този родr, организации. 

Заради това и ние не бихме могли да си представимr, тrьхното еж-
. ществуване вr, страната ни, ако тrь не npumeJtcaвamъ онази zолrьма фи
нансова подкрепа, която понастоящемъ имъ дава държавата. Махнете 
помощитrь имъ, отмrьнете монополитrь и привилеzиитrь имъ, оставете ги 

на тrьхнитrь собствени сили и тrь ще рухнатъ. За съжаление, такива 
организации еж .много у насr, и то тъкмо тrьзи, които иматr, най-zолrьмо 
обществено влияние и най-мощни приятели, които моzа,r.ъ вr, даденr, .мо
ментr, да упражняватr, силенr, натискъ вr,рху opzaнumtь на държавния ни 
апаратъ. За тtьзи организации нrьма затворени врати, нrь.ма закони, които 
да не могатr, да се заобиколятъ, наредби, които да с,к неотмrьни.ми. 

Трrьбва да признаемъ, обаче, че и.ма и друга една категория органи
зации, въ които идейностьта е наистина единствениятr, сти.мулr, за ра
бота и zотовностьта за Jtcepmвu - единствениятъ капuталr, за твор
чество. Начело на тtьзи организации трrьбва, безспорно, да поставимr, 
стаоия ветеранr, - Българския туристически съюзъ, който презъ 
миналата година навърши 40 години отъ основаването си. У насъ нtьма 
обществена формация, която по-очебийно и по-решително omr, БТС да е 
доказала своя творчеа.и замахъ и идейна сила. 

Моралната мощь на такава организация лежи въ способностьта il 
да създаде omr, своитrь идеи масови лозунги, а omr, своето дrьло - народно 
двuJtсение. Това е единственото сигурно доказателство за обществената 
необходимость и оправдание на една организация. Остане ли тя чужда 
на повелитrь на времето, не съумrье ли да създаде отъ своитrь задачи 
една обществена нужда, организацията е принудена да води или анеми
чен'Ь животъ или паразитно с,кществуване. 

Огромното материално творчество на Българския тvристически 
съюзъ, което само за последнитrь 15 години възлиза на 60 хижи, домове, 
високопланински заслони, наблюдателници и пр., на стойность кр,кzло 
30 милиона лева, е единъ мораленr, капиталъ, съ който орzанизиранитrь 
туристи у насr, се zордtьятъ, защото е създаденъ изключително по п,ктя 
на жертвата. Безъ почти никаква държавна подкрепа, предоставени 
едвали не сами на себе си, но радващи се на общественитrь симпатии и 
уважение, бълzарскитtь туристи изградиха едно дtьло, което по своя раз
махr, и идейна стойность ще остане единствено въ следвоенната кул
турна история на страната ни. Ние употрrьбяваме израза идейна 
стойность, защото .м.акарr, и материалната цифра на строителството 
на БТС да е много внушителна, бълzарскитtь туристи целятъ не нея, 
не съ нея се тtь zордtьятъ - тrьхната zордость е онова огромно уси
лие и напрежение на духовна енергия и мощь, което стои скрито задъ 
цифрата и което единствено е гаранция за чиста идейность и безко
ристна общественость. 

ДРЪ АНДРЕЙ ПИПЕРОВЪ 
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образнитъ ю1ъ фор~1и се явяватъ 1,ато 

гигантски и ~1ъ.1чаливи стрнжи, покрай 

които безшумно ~шнав ::~ керванътъ на 

въковетъ. 

Но не само въ мистиката на нашата 

п ,1<!нинска въра върховетъ и скалитt, жи

въятъ, рев11иво пазейки тайната на своя

та хилядолътна легенда. 

Къмъ Мальовица 

Модерната биология откри кристали

тъ, които живъятъ и се размножаватъ, 

откри, че смъртниятъ човъкъ въ сжщ

ность е потенциално безсмъртенъ, че не 

сжществува ръзка граница между „жи

ва" и „мъртва" природа, а че има едно 

вt.чно елинство въ природата. Даже по-
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с:1еднитъ постижения на философията . 

чрезъ съдействието на положителната 

научна мисъль ни убеждаватъ, че това 

въчно единство сжществува обективно, а 

различията, които ние правимъ, сж само 

субективни и CJI:V жатъ на чисто познава

телнитъ цели на човъшкото съзнание. 

Обаче за насъ е безъ значение дали 

Снимна'<'д-ръ Ил. Миновъ 

истинитt, на нашата планинска вър:~ се 

съrласуватъ съ изводитъ на модерната 

наука. Защото изворътъ на тая въра 
блика отъ мистичнитt, rлжбини на сърд

цето и почва отъ тамъ, кждето свършва 

позитивното човъшко знание. 

Ето защо приобщаването на човък<r 



.:ъ вълшебния свtтъ на шrанинатJ е 

единъ неволенъ и несъзнателенъ актъ, 

·едно символично възприемане на есте

,нчнитъ обекти, което принадлежи н ~ 

къмъ свъта на разума, а къмъ предчув

с,вията на сърдцето. 

Ние, преди всичко, чувствуваме неви

димата и безкрайна връзка съ всички 

Къмъ висини 

нtща, разкриваме, че между небето и зе

мята има предчувствия, които ни из

пълватъ съ трепетъ! 

Планината оформя и пречиства на

шето естетично и религиозно отно

ние къмъ свъта. И което е най-важно: 

тоя процесъ ние го изживяваме не от-

I</i\снати отъ външната действите:1нОL rь, 

а всръдъ самата нея. 

Планинската въра е първата предпо

ставка за приобщаването на човъка 

къмъ планината. Безъ тая вi,o,i ние не 

бихме я познали въ истинския и видъ, 

не бихме почувствували красотата и и 

пулса на нейното огромно сърдце. 

Снимка д-ръ Ил. Миновъ 

Естетичното пресъздаване на свъта и 

етичното прераждане на човъка лежи въ 

основата на нашата планинска религия. 

Тп е сида, която превръща човъка въ 

теорецъ, създаващъ новъ свътъ отъ 

дълбочината на своя собственъ духъ. 

И ако има нъщо, което пръчи на сво-
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бедната проява на тоя духъ, това е тък

мо плоското и баналното въ живота, 

онова, което типизира материалнитъ и 

принизява духовнитъ ценности, онова, 

което е общоприето като резултатъ на 

разумни и меркантилни съображения. 

Срещу тоя конвенционаленъ свътъ 

ние противопоставяме другъ, вълшебенъ 

планински свътъ, създаденъ не по зако

ю,тъ на логиката, но отъ безумието на 

космическитъ стихии, единъ ирациона

ленъ свътъ, който и сега създава своя 

собственъ животъ, като се покорява са

мо на творческитъ сили на природата. 

Въ тоя свътъ се дава друга оценка на 

човъка и отношенията му къмъ действи

телностьта. Тукъ се кове една нова ети

ка, единъ новъ духъ на другарство и 

взаимопомощь и се вписватъ въ скрижа

литъ на една нова религия - планинар

ството. То е необходимость за културния 

човъкъ. Защото въ въка на съвременна

тз механизирана цивилизация ние толко

ва много сме се отдаJiечили отъ първич

нитъ извори на живота, толкова много 

сме се рационализирали, щото наистина 

пл~•нинарството може да ни възвърне 

изгубената връзка съ природата и пър

воизточницитъ на живота, да ни възвър

не къмъ Бога и самитъ насъ. 

Тогава пJiанината ще престане да бж

де за насъ бездушна часть отъ земнатз 

повърхность, за да се превърне въ жива 

опора на нашата въра и да бжде религи

озна и национална светиня. Наистина, 

ние нъма да върваме, че нейнитъ вър

Х•Jве cm тронове на боговетъ, но ние сме 
твърдо, увърени, че тя е неизчерпаема 

съкровищница на много ценности, които 

подхранватъ тълото и душата съ живи

телни струи, възмоrватъ човъшкия духъ 

и му сочатъ пжтя къмъ красота и побе

да, символъ на която е нашиятъ устремъ 

и нашиятъ зовъ: Нагоре! 
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Значението нэ планината като вдъхно·· 

вение и възраждане прекрасно изразява 

Преосвещениятъ Павелъ Старозагорсrш, 

въ началнитъ слова, кавани отъ него при 

освещаването на хижа „Бузлуджа": ,,На 

ш:анината Синай Боrъ даде моралния ко

дексъ на човъчеството, на Хоривската 

ш1анина пророкъ Илия се вдъхнови з.1 

борба до победа, на Бузлуджа въ родна 

Стара-планина Хаджи Димитъръ и дру

жината му завещаха на българскитъ по

колъния любовь до смърть за въченъ 

животъ на България!" 

Въ тия думи се крие една дълбока 

истина. Защото нъма свътовна религия, 

нъма социална проповъдь, нъма нацио

нална свобода и революционна буря, 

която да не е сътворена въ недрата на 

планинитt. Будизмътъ се роди въ недр!l

та на Хималаитъ, Христосъ даде своята 

проповtдь отъ планината, а Мойсей отъ 

Синай възвести на свъта десеттъ Божи 

повели. Рютли бtше огнището на швей

цзрската свобода, а Оборище на българ

ската революционна борба, която се раз

вихри въ Балкана, Странджа и Пиринъ. 

Ако нъкоrа се сбждне пророческиятъ 

зовъ на Достоевски: ,,Красотата ще спа

си свъта!", нъма съмнение, че осжще

ствяването на тоя зовъ ще почне отъ 

ш1анинитъ и първи негови вестители ще 

бждатъ планинаритt. 

Този зовъ ще се разнесе отъ върхо

ветъ, ще го повторятъ тъ като мощно 

ехо, ще го превърнатъ планинаритъ въ 

пъсень, която ще обхожда планинитt и 

долинитъ, за да дири души, които да 

с1 опли, и сърдца, които да възпламени. 

Защото нъма етика по-възвишена и 

по-човъчна отъ тая на планинаритъ \,f 

нъма религия, която така да сближава 

чс,въка съ природата и съ себеподобни

тъ му, както върши това планинската ре

лигия въ името на красотата. 



Февруарско слънце 

АЛПИЙСКИ ДНИ 

Стефанъ Поповъ 

Спокойствието си загубихъ още пре

ди Куфщайнъ, щомъ вJiакътъ се втурна 

въ ПJiанински дивата доJiнна на Иннъ и 

отъ дветt му страни се възправиха висо

китt чeJi a на nJiанинитt. Отъ този миrъ 

нататъкъ мtстото ми въ купето на бър

зия вJiакъ Мюнхенъ-ИтаJiия можеше да 

б<'riде заето отъ всtки - то вече не ме 

интересуваше: азъ бtхъ отново въ стра

ната на ПЪJIНОJitтнитt си мечти. ЦtJiи 

седемь години С<'riдбата ме бt държаJiа 

настрана отъ AJinитt. Седемь години се 

бtха минаJiи отъ августовския день, ко

гато съ другари отъ БъJirария напустнах

ме алпийската страна презъ тази П J1анин

ска порта, следъ като се бtхме издигна

ли на Гросrлокнеръ и бурята ни бt про

rснила отъ Висбаххорнъ. Презъ cli'iщoтo 

мtсто сега навлизахъ отново въ ro.1t-

;юто пJiанинско отечество, този пli'iть съ 

посока ЦИJ1ерталъ. 

Лошиятъ шансъ никога не ме е на

пускалъ по тtзи мtста, макаръ че на

край все успtвахъ да постигна намисле

ното. Дали въ видъ на време, на друго 

н ·liкакво нещастие ИJIИ като нtкакво не

доразумение, този шансъ ме преследва

ше винаги. Сега не можахме да се разбе

ремъ съ Телчаровъ. Въ Вюрцбургъ неrо

виятъ пощенски зовъ не бt достиrналъ 

до мене - нtкакъвъ простъ раздавачъ 

f,ърналъ картата му поради неточенъ 

адресъ и отъ цtлото ни рандеву не можа 

да излtзе нищо. Може би въ сжщия часъ 

приятельтъ пжтуваше съ друrъ влакъ 

къмъ други алпийски долини и върхове. 

Може би къмъ сжщитt . . . случаятъ, 

сбаче, въ планинитt, никога · не е ще-
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дъръ и затова не можехъ повече да раз

читамъ на него. 

Въ прекрасната страна Тиролъ човtкъ 

не може да пжтува другояче, · освенъ 
·увисналъ на прозореца. Увиснахъ и азъ, 

докато след~ единъ завой предъ мене се 

откри съ всичката си необозрима дълбо

чина долината ЦИJ1ерталъ, по която по

късно тtснолинейю,та отъ времето на 

Стефенсонъ съ особенъ пушещъ цере

мониалъ ни влачеше нагоре. Най-после 

Tfi ни изтърси на rаричката Майерхо

фенъ, избtrа по друга линия и ни оста

ви сами въ този свtтски курортъ, гдето 

градътъ и планината си даватъ още сре

ща. Жаждата за истинска пJJанина ни ка

чи на единъ подозритеJJенъ автомобиJJЪ, 

който съ ro J1tмo геройство ни измъкна 

до · Гинцлинrъ. Неспокойниятъ ни духъ, 

пай-сетне, намtри отдихъ и покой. 

Въ ГинцJJинrъ бtхъ решилъ да пре

карамъ лtтото и отъ тукъ да предприема 

нtкои изкачвания въ окоJJния пJJанински 

свtтъ ча прочутитt ЦиJJерталски Алпи. 

Съ илюзии не се хран\хъ: самъ, безъ 

екипировка, бtхъ решилъ първата годи

ш, да оrJJеждамъ, та - ако е рекъJJъ Го

сподь - следващото J1tтo да наrласимъ 

и рандевуто, и пJJанинската победа по 

добре. 

Въ Гинrцлинrъ може да се почива, 

ако не се виждаха околни ш1анински че

:rа, около които мъrлитt танцуваха фан

тастични игри, ако планинскиятъ потокъ 

не мърмори настойчиво 311 сзtта, отъ 

кс,йто идва, и ако човtкъ окончателно е 

скжсалъ съ стремежа къмъ планинскит·в 

простори и красота. ,,Лигевизе"-то на 

гастхаусъ Шварценщайнъ, обаче, е до 

самия потокъ, прозорецътъ на стаята ми 

г.~еда къмъ върховетt и край насъ еже

часно минаватъ отобуси съ аJJпинисти 

нагоре. Кой би могъJJъ да издържи и не 

хване първата пжтека презъ гората? 

Закоравtлъ противникъ на рациона

лизма, азъ бtхъ решилъ да скti'iсамъ съ 

всичко, което човtшката „цивилизация" 

е измисJJИJJа за намаляване естествения 

чаръ на планинитt. Никакви карти, Пti'i-
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теводители, маркировки и разписания не 

ме интересуваха и затова още първия 

саънчевъ день - тtзи слънчеви дни това 

лtто се брояха на пръсти! - поехъ пър

вата пжтека въ лtво, по долината на 

Флойтенталъ. Едно знаехъ: по тази до

лина можехъ най-бързо да стигна до 

J1едникъ. А J1едникътъ: това е стихията 

на високата планина, това е елементътъ 

на ней1ита вtчность ... 
Високо надъ гората, подъ сребристи

тt водопади, има построенъ хотелъ; ,,ро

мантични" души се изтtrатъ на столове 

и rледатъ съ даJ1екогледи бtлата плани

на, която ш1ува въ лtтно вълшебство. 

За тtзи хорица планината е интересенъ 

фонъ зз фотографна снимка, на която 

тi,хната физика, разбира се, е на преденъ 

п:1анъ. Така градската култура блести съ 

единъ парадоксъ повече: дребното и не

значителното излиза напредъ, а вtчното, 

грандиозното се вижда като мжтни кон

тури далеко назадъ. Горе-долу въ тази 

перспектива се развива цtлиятъ ни жи

вотъ въ града ... Презрението си къмъ 
тtзи нtколко индивиди отъ двумилиард

ния човtшки мравунякъ изказахъ въ 

видъ на една чаша бира на кракъ, следъ 

което продължихъ да тичамъ по пti'iте

ката нагоре. 

Ръждясалиятъ мой сърдеченъ моторъ 

почва да работи интензивно, всичката за

мръзнала кръвь въ венитt се разиграва 

и азъ чувствувамъ какъ се връщамъ го

дини назадъ. Истинското чувство за жи

вотъ се връща въ мене - тамъ долу на

истина никога не можемъ да разберемъ 

живtемъ ли още или сме само неп::>rре

бани мъртавци. А тукъ, въ този 11ривид

н,, мъртав1-, свtтъ, животътъ кипи и ни 

заразява. И даже когато краката вече 

застарtятъ и не моrатъ да тичатъ, ду

хътъ продължава да лети и се надбtгва 

съ погледа. 

Отъ нtколко часа вече се приближа

вамъ къмъ дъното на долината, къ~,ъ 

това О!'ромно .~едено кресло, надъ което 

с1 ърчатъ - I<ато нtкакъвъ свръхчовtш

ки подемъ къмъ небето алпийскитt 

върхове. Имената тукъ не значатъ нищо: 



вJ1астниятъ езикъ на формитъ ззглушава 

всичко и се обръща въ н·вкаква нераз

бираема симфония на красотата, Наисти

f/З, ,,wo fasse ich dich, unendliche Na
tur? · (Гьоте). 

прекосихъ седлото на Триnахъ до върха 

!ilварценщайнъ, Следъ това завесата се 

спустна надъ този първи алпийски д~нь. 

Отъ нtколко дни надъ цълата долина 

Хижа Грайцеръ съ седлото Трипахъ 

Отсреща сж страховито остри върхо

ве, надъ които властвува като нъкакъвъ 

nълководецъ Фелдкопфъ или Зигмонди

шпице. 

- Да, азъ си спомнямъ твърде добре 

вашия диаJюгъ съ планината при първо

то изкачване на Фелдкопфъ, драги про

фесоръ Ламперъ. Сжщия този диалогъ· 

бихъ могълъ да водя и азъ, но тръбва 

да го прекжсна 'Гукъ . . . защото вие го 
довършихте горе на върха! 

А азъ - на „пробното си излетуване" 

- азъ стигнахъ до хижата Грайцеръ и 

,:,:едника Флойтенъ и до насита гледахъ 

този св·втъ на малкия и голъмия Льоф

JJеръ (3378), на ФJюйтеншпице и мислено 

вали н~nрекжснато, жестоко. Нъкакъвъ 

саванъ отъ неподвижни мъгли е легналъ 

н,,дъ всичко земно и навременни про

свътвания на небето оглеждатъ безна

дежностЬ'! а на всъкакви изгледи за по

добряване. 

Единъ объдъ азъ изгубвамъ всъка1< 

во търпение, прекжсвамъ яденето, пре

r;бличамъ се и по мокрия пжть се отпра

вямъ нагоре. И въ мокри дни планината 

е красива, · 

Едва извървълъ и полоnинъ часъ, ръ· 

мящиятъ дъждъ става проливенъ и ме 

прогонва подъ стръхата на една планин

ска кжщичка-плъвникъ. Отъ полуотво · 
рената вратич1<а изJJиза маJШО коте, из-
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г ,;1ежда ме и въ уплаха избtrва. Следъ 

него изJ1иза и стопанинътъ: надаренъ съ 

дt'сетилtтия тиролски старецъ съ неиз

.бtжната луJ1а въ уста. Разrоварямъ съ 

него, Н') нито той ме разбира, нито азъ 

него: диалектътъ му е вънъ отъ всtкак

ви граматични рамки. Едно можахъ да 

доловя отъ редицата звуци и клатенето 

на главата му: че днесъ не мога да стигна 

до Берлинеръ хюте, за кждето съмъ се 

запжтилъ. Азъ му се усмихнахъ съ на

халството на сравнителната младость и, 

безъ да дочакамъ дъжда да отслабне, 

продължихъ. Все едно: повече отъ 

оrизване въ вода не може да ми се случи. 

Отъ стък,1ената тераса на хижата 

Брайтланеръ ме rледатъ учудени лица, 

когато - безъ да се спирамъ - преми

навамъ мостчето и се изrубвамъ въ го

рата. Излизайки отъ нея, азъ се ст,rшис

в?.мъ за мигъ: дъждътъ е спрtлъ, обла

цитt еж се дигнали· нtколко стотинъ мет

ра и предъ очитt ми се открива типична 

високош1анинска долинка. Стръмни ска

ли отъ дветt страни я притварятъ и по 

тtхъ сега - като живи сжщества - пъ ,1-

зятъ мъгли, притискайки се въ нtкакво 

странно увлtчение къмъ скалитt и из

губвайки се въ тtхнитt цепнатини. №.а

каръ и самъ, азъ чувствувамъ бурния 

животъ на високопланинския свtтъ. и 
може би защото рtдко съмъ вижда11ъ 

Алпитt въ слънце, тази картина ми е 

така близка и така позната: та нали за 

нея съмъ дошелъ отъ толкова далечъ! 

Водопади и потоци отъ дветt страни 

еж образували нtкакъвъ хоръ, който съ 

съвършенството на Бахова музика из

пълнява нtкаква планинска кантата. Съ 

страхотенъ замахъ планината ме завла

дява и -- престаналъ да бжда Стефанъ 

Поповъ - азъ вървя нагоре, изпълнявзй

ки нtкаква върховна повеля. Високо го

ре, нtкжде сега въ мъrлитt, е скжтано 

обещанието на планината. Презъ мрежа

та на всички мъгли и изпитани;~ азъ 

трtбва да се добера до него 

Отминавамъ безъ спиране и хижата 

Гравандъ. Пжтеката криви и отвежда 

стръмно нагоре. M<'i'iчa се да отгатна кж-
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дt може да се крие хижата Берлинеръ, 

но хаосътъ отъ околнитt скали, ледени 

спусъци и прtсенъ снtrъ не издаватъ съ 

нищо следи отъ човtшко огнище. До

стиrналъ горната планинска тераса, уне

сенъ отъ открояващитt се въ дъното на 

долината снtжни куполи, напредвамъ ка

то на сънь по равната вече П<'i'iтека. 

Чуденъ планински свtтъ! Чуденъ пла

нински календаръ! Въ късния следобъдъ 

небето се просвътлява, · високо горе обла
цитъ се събиратъ, мъrлитъ изтъняватъ и 

изчезватъ въ простора: какво ли има ю1 

ума си тази вечерь планината? Човъкътъ 

гледа нtкаква неизвестна драма съ неиз

вестни картини, които се измънятъ подъ 

тайнствената режисура на върховната 

красота и не знае да плаче или да лику-

111 заедно съ планината - не е ли нъкак

ва игра, програмно повторение на преда

ние отъ времето на Сътворението? 

Но не-не така лесно ще дойде избав

лението: отвсъкжде нахлуватъ отново 

свирепи облаци, подпалватъ цълата до

лина, тя пламва и нъкаква дива прелю

дия (Листъ) започва, като върховно из

питание на всъкакво земно битие. По

чакай: величието още не е пълно. Едв 1 

сега, обърналъ се назадъ, азъ виждамъ 

всичкото съвършенство, струпано отвед

нажъ на земята: далече и високо надъ 

долината вече еж израсJ1и леденитъ ве

ликани Олпереръ и Фусщайнъ; зачервени 

отъ вечерното слънце, тъ горятъ като 

01 ромни клади, като последна изнемоrа 

предъ принебеснитъ жертвеници на при

родата. Господи, часъ на моJ1итва или на 

победенъ пиръ е това? 

РодОСJIОВИето на а,шийската марки
ровка е следното: баварцитъ и тиролци

тt пиятъ много бира. Къмъ 35-40 rодию, 
вече тъ ставатъ дебели и отиватъ къмъ 

тежката категория. По сжщото време, 

обаче, тъ заематъ вече команднитъ по

стове въ разнитъ алпийски клубове и ка

то такива диктуватъ и съдържанието на 

маркировачнитъ табели и на официални

тt пжтеводители. Така се сJ1учва, че ако 

долу пжтьтъ до една хижа е означенъ 



5 часа, единъ българинъ, съ физика като 
моята отъ лекъ ,1еталъ, когато е безъ 

раница и бърэа, може да го вземе за 2 
часа и половина. 

Предсказанието, прочее, на стария ти

ролецъ не се сбждна и рано преди за

лъзъ азъ вл·r,зохъ въ тържественото 

предверие на Берлинската хижа. 

Планински-хижната вечерь читателит·I:; 

ще позволятъ да запазя за себе си : тя не 

се разправя, а тръбва веднажъ да се пре· 

живъе въ високитъ Алпи. Поне веднажъ ... 

да разкажа всичко, което виждамъ и чув

ствувамъ ! 
Азъ, еди кой си, родениятъ отъ 

смъртни преди тридесеть и четири годи

ни чов·вкъ, стоя самъ срещу безсмъртни

тъ ледени грамади на Мьозеле и Турнер

кампъ. Какъ да характеризирамъ това 

неравно отношение между мене и тъзи 

планински тронове на бълата въчность? 

Едно божествено вътрило е разпере

но предъ мене, планински вериги, които 

се издигатъ въ нъколко точки като под

хвърлени отъ небето .~едени брилянти: 

Веригата Мьозеле - Турнериампъ и езерото Шварцъ 

Слизамъ отъ цилерталската Мусала, 

Роткопфъ (не му стиrатъ нъколко метра 

до три хиляди), избирамъ стжпкит-в по 

скалит-в и се спирамъ н1 Шварцзее: мал

КС·ТО 2500 метра високо езерце между ле
довет-в и скалит-в. 

Добри духове, елате ми на помощь 

въ тази ранна алпийска утрина да мога 

мрачниятъ Шварценщайнъ е разд-вленъ 

съ б-влата пустиня на искрящъ въ сут

ришното слънце ледникъ отъ издиrащи

Т'Б се въ стройна извивка н-вколко Хорн

шпице, надъ които - като идеаленъ за

вършекъ ·- гр-ве съ острието си Берли

неръ шпице. Отъ тамъ билото пое\1а не

говата п-всенъ и я издига къмъ Турнер-
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к;;мnъ и - въ още nо-възвишенъ nодемъ 

-· къмъ Голt.мия Мьозеле (3479). Тукъ 

то спира: върховното вълшебство е по

стигнато и може да си позволи удовоJI

ствието въ стръмни или плавни спусъци 

да догонва седлото къмъ Шьонбихлеръ 

Хорнъ. 

Всичкото това вълшебство е озарено 

{)ТЪ утринното слънце и е като порmча

но за радость на малцина зрящи, които 

въ утриннитt. часове търсятъ ш1анинска

та красота. То е наистина неописуемо: 

безмълвието е единствената възхвала и 

това безмълвие ме кара часове да rле· 

дамъ съ вnеренъ nоrледъ напредъ. Бла

rодарностьта ми къмъ Провидението взе

м.1 религиозни размt.ри и азъ чувству

вамъ какъ само движението - все едно 

на Кmде - ще ме избави отъ задълже

нието да колt.нича ... 
Отъ сребърната ,'lентичка на изтича

щата отъ ледника рt.кичка се разпознава 

пжтеката, която извежда къмъ седлото 

Не! Шьонбихлеръ Хорнъ и отъ тамъ по 

билото къмъ Мьозеле. 

- Да, драги ТеJ1чаровъ, нека това ти 

бжде отrоворъ на неполучената карта: 

сега можехме двама съ тебе да вървимъ 

- свързани не са~ю съ материалното Bm-
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же - къмъ простора на царстве11ия Мьо

зеле и да го прибавимъ къмъ нашето 

а,тийско богатство. Отъ тамъ щt.хме 

да видимъ бога на Цилерта.'!скитt. Алпи 

- Хохфайлеръ - и да се заканимъ и на 

него. Но сждбата пожела да водя тукъ 

разговоръ самъ съ себе си и наnраздно 

да търся отговоръ на въпроса: кой ще 

поеме издигнатото нt.кога отъ насъ зна

ме въ Алпитt.? Стmnкитt. ни, струва ми 

се, заrлъхватъ въ времето и нашиятъ 

планинарски химнъ, химнътъ на планин

ската младость, ще остане недопt.тъ ... 
До кога ли? 

Отъ хижата Берлинеръ тичамъ обрат

Н•J надолу, безъ да се обърна: зарекохъ 

с,;; догодина отново да бжда между тt.з:1 

аJmийски висоти и съ българска речь да 

rи поздравя горе отъ Мьозеле. 

Прсдъ хотела AJineнpoзe удобни „аJ1-

тшисти" еж се изтегнали въ всички ви

дове пози на слънце, а долу - nредъ 

Росхаагъ - времето nакъ се „оправя": 

nодъ дъждъ влизамъ въ моя хотелъ на 

края на Гинцлинrъ. 

Когато следъ нt.коJ1ко дни очаквахъ 

тренчето на гарата Майерхофенъ, есен

ниятъ вt.търъ вече nовt.ваше ... 



Нашето море Снимка Гавриловъ 

ГРОБЪТЪ НА ОДЕСОСЪ 

Легенда 

К. Траяновъ 

СJiавенъ и бu1 атъ е бш1ъ древниятъ 

rрадъ Одесосъ. Той е биJiъ основанъ 

отъ еJiински коJiонисти въ честь на Jiе

rендарния морепJiаватеJiь Одисей. Раз

ПОJiоженъ на бptra на бурното, но го

стоприемно море, въ него вtкове наредъ 

е цъвтt.~ъ шуменъ животъ и c;r.: се раз

виваJiи roJitми събития. Мноrоцвtтнитt 

зидове на приказнитt му храмове и 

дворци, чиито сводове би.ли подnрtни 

отъ редица мраморни стъJiбове съ чудно 

хубава рtзба, roptJiи подъ шr.:читt на 

сJiънцето, а якитt му куJш и крепостни 

стени ОКОJIОВРЪСТЪ, които CJIYЖИJIИ за 

уб-вжище въ размирни времена, хвърJIЯ · 
JIИ cвtтJia сtнка иJiи ясни отражения въ 

морето. Градътъ изrлеждалъ като нtкое 

вълшебно сияние, излtно отъ ярки ба 

rри, една поема отъ мраморъ, мозаика и 

з.,ато, а пристанището ·_ гора отъ сто

жеритt на множество платноходи, нато

варени съ тежка, сюr.:па стока. Прочутъ 

биJiъ по онова време тоя rрадъ съ своя 

оживенъ стокообмtнъ и съ своит-1, не

смtтни богатства. 

Отъ брtrоветt на Кримъ до Хелес

понта, кждето еж дивнитt чертози на 

веJiикия и моrжщъ боrъ Посейдонъ, и 

отъ Кавказъ до Хемусъ, кждето се носи 

въJiшебната музика на тракийския чаро

дей Орфей, презъ всички годишни вре

мена еж кръстосвали надлъжъ и наширъ 

кораби и Jiодки за богатство, за поми

нъкъ или за cJiaвa. Тия брtrове помнятъ 

дъщерята на Аrамемнонъ, която, отпра

щ1йки поrJiедъ къмъ Jiазурния кржrо-

зоръ, е тжrувала 

бурнитt води на 

по далечна Елада, а 

морето храбрия 

Язонъ на своя корабъ „Арго", търсещъ 

Колхида за зJiатното руно, и славния 

Одисей - своята родина, кждето да 

спустне котва следъ дълги скитания и 

rолtми приключения. Tt; помнятъ сжщо 
перситt на Дария, македонцитt на Фи

Jiипа, римлянитt• на Маврикия и още 

много други пJiемена и народи. Ту смt-
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;ш мореш1аватеJ1и съ своиТ'В платноходи 

с,1, идвали отъ далечни, непознати стра

ни въ Одесосъ, ту ликуващи рибари се 

връщали отъ сполучливъ риболовъ въ 

открито море, или мъстни посеJ1ници на 

крайморската земя еж посещавали от

време навреме пазаритъ му. Тъ представ· 

На пжть Снимиа Гавриловъ 

лявали 11ъстра смъсица отъ различни на

роди съ още по-разJ1ични стоки. 

Въ тоя градъ се творъли прочути 

пюрби на изкуството. Даровити ваятели 

красъли величественитъ му храмове и 

дr;орци съ своитъ статуи отъ мраморъ и 

бронзъ. Гениални живописци изобразя

в~ли поговетъ на 0Jшмпъ, а вдъхновени 
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музиканти възпъва.1и съ вълшебнитъ си 

лири и арфи хуб()стьта на Афродита, ро

дена отъ пънатз на морскитъ вълни, или 

с.1авната битка при · Троя. Тукъ еж ста

вп.~и спортни състезания и гладиаторски 

борби и еж устройвани още всевъзможни 

други зрелища. Грздътъ тънълъ въ 

охолство и разкошъ. Въ пищни угоще

ния и шумни веселби народътъ превръ

щалъ нощитъ въ дни. Но освенъ охол

ството и разкоша, тоя разrуленъ rрадъ 

познавалъ и нищетата, особено въ курти

занскитъ кварт~ли. Тъ били около при

станището и тамъ, наредъ съ друrитъ 

стоки, се търгувало съ жива стока. Изъ 

тия квартали си давали среща падението 

и порокътъ съ rръха и престжплението. 

Тамъ билъ и пазарътъ за роби. На тоя 

пазаръ редовно се продавали млади де

войки за куртизанки и здрави Mi'i'iЖe за 

роби или гладиатори. 

Веднажъ кораби отъ Римъ докарали 

нъколко рибари въ Одесосъ. Тъ били 

обвинени въ проповъдь на нъкаква нова 

въра въ единъ единственъ Боrъ, който 

живъе въ самитъ насъ, и затова ги осж

д,или на изгнание. Това били едни отъ 

първитt последователи на Христовото 

учение, което учи хората на братство и 

равенство помежду имъ. Измжчени и из

тощени отъ дългия Пi'i'iTb, но съ боже

ственъ образъ, чийто поrледъ излжчва,lъ 

въра и любовь, тия незнайни апостоли 

били продадени като роби на rрадскитъ 

първенци. Нъкои отъ тъхъ станали до

машни слуги и съ своята кротость и бла 

гость спечелили сърдцата на господари

Т'h си, а други продължили занаята си 

за чужда смътка. Съ своя добродетеленъ 

животъ и съ своето ми:юсърдие тъ ста

нали будната съвъсть на града и скоро 

мнозина взели да ги сочатъ за примъръ 

и да имъ подражаватъ. Но за тъхнитъ 

г.роповъди почнали да ги преследватъ и 

тукъ. Тогава тъ се принудили да забъг

натъ въ близкитt, девствени гори, кжде

тс, основали първия християнски мана

стиръ въ тоя край. Последователитъ 

имъ, обаче, все повече се увеличавали въ 



града и вече си направиJIИ храмъ, скритъ 

.въ земята отъ очитъ на властьта. 

А въ това време Одесосъ день изъ 

день ставалъ още по-престжпенъ и поро

ченъ. Локви топла кръвь се лъела отъ 

умиращитъ гладиатори предъ очитъ на 

многолюдната тълпа, жадна за зрелища. 

Горчиви сълзи изплакваJIИ преждевремен

но остарълитъ куртизанки по своето из

губено щастие и своята умръла любовь. 

Нъкои отъ тъхъ свършвали съ само

убийство, като поетесата Сафо, която, 

-разочарована отъ J1юбовьта, се хвърлила 

въ морето. И клети роби, отъ люлката до 

гроба, окайвали нерадостната си сждба. 

Безсилни да скжсатъ веригитъ на роб

-ството, тъ все пакъ вървали, че дълото 

1ia великия Спартакъ, който пръвъ следъ 

Лрометея въстана срещу робството и 

тиранията, рано или късно ще бжде и 

пребжде. При все това алчностьта за бо

татство потиквала едни да бll'iдатъ тира-

1iИ надъ други, и разпустнатитъ нрави 

хвърляли въ ноктитъ на порока всъки 

-езичникъ. Единствени само християнитъ 

съветвали покаяние и изповъдь и учели 

на прошка и обичь единъ другъ, но тъх

ниятъ гJ1асъ не билъ чутъ. Появила се 

.:1юта проказа въ града, бури потопили 

rрадскитt кораби и зачестили нашествия

,-а на пирати и варвари за грабежъ и за 

плячка. Народътъ, обаче, отъ нищо не 

-се стрtскалъ, а продължавалъ да се носи 

{)ТЪ Мi'i'iтния и rнусенъ по гокъ на своя 

р.~згуленъ животъ. 

Както нъкога пророцйтъ въ библей
ско време, тъй сега и християнитъ биели 

тревога, че краятъ наближава и днитt на 

Одесосъ Cll'i прочетени. Тъ предричали 

гибелната му cll'iдбa, като сждбата на Со

дс:мъ и Гоморъ, изчезнали въ страшната 

преизподня, или тая на Помпей, заритъ 

нъ огънь и жупель. И наистина, сбждна

ли се предричанията имъ. Презъ нощьта 

срещу великия день на победата на исти

нr,та надъ лъжата и доброто надъ зло

то, олицетворени въ възкресението на 

Богочовtка Христосъ, rрадътъ праздну

в11J1ъ култа на Дионисий. Безумни оргии 

и диви кавханалии били въ своя разгаръ. 

Голи пияни мжже и жени въ безсрамни 

сцени излагали на показъ своята живо

тинска похоть и чудовищна изврате

ность. Само християнитъ съ факли въ 

ржце се сбирали тайно въ катакомбитъ 

да посрещнатъ Възкресението на Голrот

ския Страдалецъ. Тъ, обаче, били издаде

ни отъ нъкой новъ Юда и разярената 

пияна тълпа бъсно се нахвърлила да ги 

изгори живи. Но въ тоя миrъ силенъ зе

метръсъ раздрусалъ изъ основи Одесосъ 

и той потъналъ въ недрата на земята. 

Следъ това на неговото мъсто се 

образувало езеро, въ чието дъно при 

ясно време прозирали кълбеститъ сводо

ве на хр·амове, дворци и старинни жили

ща. И отъ тогава до день днешенъ пре

данието разправя, че въ полунощь срещу 

Великдень глухъ камбаненъ звънъ до

литалъ изподъ водата. Това било кам

банниятъ звънъ на подземния християн

ски храмъ. Дали, обаче, преданието се 

покрива съ действителностьта - не зная! 

Но азъ зная, че както баснословната Ат

лантида е потънала въ дъното на океана, 

тъй и стариятъ Одесосъ отколе е потъ

наJJЪ въ бездната на миналото, за да се 

прероди въ образа на днешната черно

морска хубавица Варна. Да се прероди и 

възкръсне обновенъ, защото хармонията 

въ свъта е безсмъртна, а животътъ на 

земята е безъ начало и безъ край. Варна 

- това е най-достойниятъ паметникъ 

надъ гроба на Одесосъ. 

51 



Изъ Стара-планина Снимка Ц. Цоневъ 

КАТЕРЕНЕТО ПО ПЛАНИНИТЪ, РАЗГЛЕДАНО 

БИОЛОГИЧНО 

Д-ръ Ернстъ Хасъ 

(Продължение отъ бр. !) 

Критика на съвременния начинъ на 

животъ 

Съвременниятъ животъ не познава 

Т(·зи ритъмъ. Това е важната разлика 

:v:ежду нашето битие и онова на прад'13-

дит'13 ни. Животътъ сега протича равно

м·!;рно и въ удобство, уреденъ и орга

низиранъ и до най-малкитi, си подроб

ности . . . и въпр'13ки всичко, той е все 

пDкъ само една разк;v;сваща липса на по

кой. Надб'13гващото се множество отъ 

ежедневни дреболии ни отнема възмож

ностьта за пълна отмора и съ това заед

нr.> ни .пишава отъ силата за върховни 

11с.стижения. 

Границит'13 между день и нощь еж от

давна заличени. Даже самитi, годишни 
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времена ние чувствуваме съвсемъ слабо. 

Нашиятъ животъ протича - както презъ 

J!i3тото, така Й презъ зимата - почти въ 
с;v;щата си форма. Културата на удоб

ството, по-рано непозната, сега е заела 

всичко. Парното отопление и охладител

нит'13 инсталации зам'13стватъ до гол'13ма 

степень важнитi, задачи за регулирането 

на топлината на нашит'!, кръвоносни сж

дове и мускули. 

Даже гол'13мата чистота на днешното 

домакинство, отъ която вече, наистина, 

не можемъ да се откажемъ, има своит'13 

01 рицателни страни. Защото, колко;о по-
често чов'13къ се поставя въ контактъ съ 

нечистотии, толкова по-лесно той се про

тивопоставя на гнойни инфекции. Защи-
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тителнитъ СИJIИ, които тукъ действуватъ, 

се ну;;щаятъ 110 този начинъ стщо о ·п, 

известна тренировка. 

Върно е, че чов·tчеството никога не се 

е хранило толкова добре и толкова точ

но, както сега. Непрекil'iснатото снабдя

ване на организма съ витю1ини доведе 

до ускоряване на растежа. По-рано презъ 

зимата винаги наст;,;пваше известно спи

ране на растенето - подобно на годиш

нитъ пръстени на дърветата - докато 
с.ега уго.лtмяването е разпредълено мно

го по-равномърно презъ. цtлата година. 

Даже и въ това отношение имаме едно 

з:~тжпяване въ първонача,1ния ри rъмъ. 

Че междувременно и нашзта най-необхо

дима храна - въздухътъ - се е промъ

нv.ла, е всеизвестно. Сигур'!о тукъ е огъ 

особено значение обстоятелството, че 

при повечето вещества, които сега такз 

изобИJIНО отпадатъ, при вжгленъ окисъ, 

бензинови и бензол~ви пари и пр., сека

сае за разлагае:vш материи, които - по

добно на алкохола, етера и хлороформа, 

даже и въ най-ма.1китt си количесrва 

действуватъ върху rанrлийнитt, вжзли 

на мозъка, безъ това въздействие винаги 

д<'> достига до съзнанието. 

Обаче по-важно отъ всички тtзи на

истина много важни про)1tни въ начина 

на живота се явява пълното преобр;~зу

вr.не на професионалния тру дъ. Съвсе~1ъ 

общо казано, това преобразуване се ха

рактеризира съ обстоятелството, че ра

ботата отъ напрегната, подчертано инди

видуална, най-често самостоятелна, пора

ди което и винаги почти творческа, се 

превърна въ една ежедневно повтаряща 
се верига на бездушни ржчни действия . 
За по-висшитt професии това се отнася 

почти толкова, колкото за работницитъ 

на движещата се лента. Отдавна вече чо

вtкъ престана да работи чрезъ самия се

бе за себе си. Той е станалъ пъленъ робъ 

на своитt машини и пособия. Къмъ тъй 

н:,речената „професия" не сжществуватъ 

вече никакви пълни вжтрешни връзки. 

Сигурно заради това и въ всички почти 

области на човtшкия животъ основнитt 

ли11ин се чертаятъ сега не отъ призвани-

т-t, за това специалисти, но отъ дилетан

ти Струпани въ тtсни градове, действу

ващи вече само като маса, освободени 

отъ голtма часть отговорности за лич

ния си животъ, много хора еж загубили 

П(;лста и въодушевлението си, които еж 

неизб·l,жнитъ стmпаJ1а за едно по-висше 

развитие. Бродещъ по улицитъ на наши

тi, градове, човtкъ може ежедневно да 

изпита страшното видение на Лео Ма

д~·шка, комуто внезапно облtченитt кук

<'111 по витринит-1, на моднитt )1агазини се 

сториха идентични съ бездушнитt чо

вt,шки маски предъ стъклото. 

Може би човъкъ ще успtе да се на

годи къмъ този избранъ отъ самия него 

животъ. По какъвъ начинъ при това той 

ще трtбва да се промtни, ние не знаемъ. 

Сега жив·l,емъ въ преходно време. Въз

действията на нашия стилъ нз животъ 

върху насъ са~1итt ние не познаваме. 

Дали ще се приспособимъ да понасяме 

новия животъ, безъ да претърпимъ вре

ди върху тtлото и душата си, или сме 

попаднали на погрtшенъ пжть? Ние не 

знае~1ъ! За сега, въ всtки с.1учай, насъ 

ни 1·ласкатъ старитt инстинl(ти, тъй да 

се l(аже, на собственъ рискъ и опасность 

да търсимъ личното постижение и инди

в,щуалното преживяване. Единъ вжтре

шенъ ГJiасъ ни · предупреждава да разви

ваме толкова често, колкото е възможно, 

рамкитt на тоя начинъ на животъ, да 

н:шустнемъ замърсената и шумна 'lТМО

сфера на голtмия градъ, за да почув

ствуваме въ свободната природа коре

нитt на собствената си душа, да възста

новимъ биологичнитt напрежения, безъ 

l(ОИТО, както ние вtрваме, всtкакъвъ 

11родължителенъ животъ би замрtлъ. 

Даряващата сила на планинит1, 

Понятието за отпусl(ата, което бtше 

по-рано почти непознато, а преди всичко 

и това за спорта, които вече играятъ 

важна poJiя и въ публичния животъ, се 

развиха отъ стремежа да се разруши 

т·!;снотата на днешното ежедневие. Въ 

вс·!,ко спортно занимание ЧОВ'Бl(Ъ трtб

ва :i,a ОТl(ривна известна реакция къмъ 

r1ашия промtненъ начинъ на животъ. Въ 
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основата на раз:шчнит-Ь спортни пи;юве 

.~ежи clfiщaтa причина, сжщинтъ стре

меж1-, за уравновесяване на действията, 

п(iаче не всъки спортъ еднакво изпъ.т1ва 

своятJ задач<1. По.:~.ъ 1r,rъJia на зрение на 

разгледанитt, биологични зависимости 
даденъ спортъ изглежда то11кова по-це-

Рила - наееища на Трионит-t 

ненъ, KOJIKOTO ТОЙ ПО-ПЪJJНО може да ни 

изведе отъ ежедневния животъ, колкото 

по-добре подпомага тълото и духа н;1 

къмъ съвмt.стни висши постижения. 

Алпинизмътъ, колкото и въ тt.сния 

смисълъ на ду"!ата да не е спортъ, стои 

тукъ на първо мt.сто. Животътъ въ плз

нинитъ има ясе още своя старъ, .:~.ивъ ри-
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·г1,ыъ. Г:1адъ и ситость, же1·а 11 ;1е.:~.енъ 

стvдъ, крайно напрежен,1е и дълбоко 

с1юкойствие, ca}JOTa и прияте.-1ство жи

оъятъ тt.сно свързани. Тъкчо това, 1,ое

тr, .-шпсза на наши51 съ<Jремененъ животъ 

протиаоположноститt. - се сбJiъск

ватъ тукъ непоср ·Ь.:~.ствено едно с L с1,руго. 

Снимка д-ръ Илия Миновъ 

Даже клиыатичнитъ коJiебани51 не CiY> 
ннк;у,де така силни, както въ планинитt.. 

Ледено студена може .:i.a б,r;де нощьта 

в 1, палатката, едва поносима жегата въ 

запазената отъ вътъра rлетчерова пади

на. Ако тt.зи промъни, които въ с.v.щ

ность представляватъ норм,мния ежедне

венъ р:пъмъ на времето, изискватъ отъ 



насъ известн11 напрежения, какво остава 

за силнитt буреносни колебания въ тем

пературата? И въпрtки това, щомъ вед

Н:]ЖЪ нашит-!, р<Уiце и лица се свикнатъ 

на тtхъ, колко незначителни неприят

нGсти могатъ тt да ни създадатъ! Вь 

1<;,-,щи да,ке и отворениятъ прозорецъ 

Кадемлия 

и:1и невинното въздушно течение ни при

чиняватъ хрема. 

Особенно ценно възбуждане преживя

ва въ п.ланината и нашата кожа - орrа

нътъ, който ни осигурява не само срещу 

нъншни наранявания, но очевидно взема 

участие и въ образуването на онtзи за

щитни сили, които лежатъ въ тt.леснитt 

с1,кове на организма. Покрай вtтъра, и 

необикновено силното обл;у;чване на 

с.'rънцето с<Уiщо се възприема отъ тtлото 

к:по приятно удоволствие. ОбJ1;у;чването 

на кожата впрочемъ стои въ тtсна връз

ка не само съ толкова актуаJ1ната днесъ 

замtна на вита)1иннитt материи, но то 

Снимка Ц. Цоневъ 

се счита за отговорно много често и за 

riромtната на нашето настроение, която 

въ силна форма може да б<Уiде наблюда

вана само следъ интензивно деf\ствие на 
:1<Уiчитt и тогава се сравнява съ пос.лед

ствията на леко опияняване. (Като проти

uоположни яв.ления трtбва да се считатъ 

нерадостнитt, депресивнитt настрое-
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ния, отъ които страдатъ много хора 

презъ дълrитt. есенни, бедни отъ къмъ 

свt.тлина месеци). 

Настжпването на µедица важни явле

ния за нагаждане на организма се пре

дизвиква сжщо и отъ намаляването на 

въздушното налt.rане при rолt.митt. ви

сочини. При тt.зи случаи презъ нашитt. 

дробове преминава много повече въздухъ, 

отколкото нормалното, презъ сърд

цето - много повече кръвь отъ обикно

веното. Количеството на сърдечнитt. уда

ри се увеличава. Степеньта на оцвt.тява

нето на кръвьта расте. Мускулитt. на ди

шането се засилватъ. Презъ време на на

шия животъ въ rолt.мия градъ ние ни

кога не използуваме напълно капацитета 

на бt.лия си дробъ, докато сърдцето -
поради психично обосновани неправилни 

отежнявания страда прt.комt.рно. 

Тукъ, въ планината, двата органа се 

свързватъ отново въ тъсна хармонична 

дейность. 

Не е възможно да се впущаме въ по

дробности. Приключвайки, искаме само 

ДR подчертаемъ още веднажъ, че възста

новяването на функционалното взаимо

действие на нашитъ органи не означава 

само тt.лесно здраве, но че въ хармония

та на соковетt. лежи Сli\Щевременно най· 

важната предпоставка за душевното об

новяване, което ние можемъ да придо

б1{емъ чрезъ борбата ни съ планината. 

Вlilтрешното укрепяване и засилване 

на моралнитt. сили изrлеждатъ за истин

ския планински катерачъ най-ценния по

:.\ilРЪКЪ на планината. Онова, което само 

природата ни дава въ това отношение, 

11зпъква тукъ особенно силно: това е 

вжтрешното единство, единството, което 

· живt.е въ планинската гледка, въ всt.ко 

цнt.тенце въ всt.ки камъкъ. 

Дали въ спокойствието ш1 зората 

или въ вихъра на бурята, дали въ 

тъмната мъгла-която поглъща форма и 

звукъ - И JIИ въ пладнешенъ часъ, кога

то всичко изглежда скованJ въ слънцето, 

п~анината винаги с~ остава еднакво 
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хубава, тя винаги е все сlilщиятъ поч

тенъ противникъ, който не ни мами и 

К(•rото ние само чрезъ надвишаващата 

сила на собственото постижение можемъ 

да спечелимъ и 

нашъ приятель. 

ственостьта на 

освобождаващо. 

да направимъ съ това 

Искреностьта и мжже

тази борба действува 

Нашата душа трt.бва да 

следва Сli\ЩИЯ дивъ ритъмъ, комуто е 

подчинено и тt.лото ни. Всt.ки знае кол

ко много душевни и тt.лесни сили еж 

необходими при rолt.ми изкачвания. Всt.

ки, обаче, Cli\ЩO познава часоветt. на по

чивка въ хижата, Klilдeтo току що изпра

нитt. дрехи и чорапи висятъ на вжжет') 

и храненето и спането изведнажъ еж ста

нали единствената работа на планинаря. 

Всt.ки познава дългитt. вечери въ заснt.

жената хижа, когато следъ дневната теж

ки работа чайникътъ тихо пt.е и сжд

бовна философия изпълва нашитt. ми

сли ... Безкрайно малки изглеждатъ то
гава rрижитt. на ежедневието. Тукъ вече 

ние не сме роби на объркващата верига 

отъ задължения и работа, тукъ се отдава 

най-сетне на нашата душа да вникне въ 

себе си, така както скулпторътъ се от

дръпва нt.колко крачки назадъ отъ тво

рението си, за да види въ него себе си -
въ пълната си величина и образъ ... 

Но защо не е достатъчно да прие

мемъ всички тt.зи факти направо такива 

каквито Cli\? Защо трt.бва въобще да с~ 
изясняваме тt.хната зависимость? Защо

то не трt.бва да забравяме, че сами 

тръбна да извоюваме планинското ща

стие. Защото ние трt.бва да се научимъ, 

че тъкмо отказътъ ни отъ удобствата, 

забравата на начина на животъ въ гра

доветt. ни създаватъ възможностьта да 

нsемемъ участие въ планинската красота. 

Защото ние най-сетне тръбна да на

учимъ, че не гладътъ и студътъ, не на

преженията и трудноститt. еж нашитt. 

истински неприятели, а сжщинската опас

ность за насъ, съгласно психо-физичната 

кснструкция на организма ни, лежи въ 

удобното и безцвt.тно еднообразие на 

нэшитt. часове и дни. 



Скали край Смолянъ Снимка Й.Шнитеръ 

ИЗЪ ЮГОИЗТОЧНИТь РОДОПИ 

йосифъ Шнитеръ 

Когато говоримъ за Родопитt, като 

едно цtлостно понягие за планина или 

група отъ планини, обикновено си пред

ставяме само това, което е до билото, но 

не и онова, което се намира южно отъ 

него. Когато говоримъ за „Западнитt Ро

допи", или тъй наречения „Доспатъ", 

представяме си нtколкото десегки кило

метра южно отъ Чепинското и Баташко· 

то полета. Срtднитt Родопи свършватъ 

за насъ обикновено „нtкжде" южно отъ 

Чепеларе, като за повечето туристи, а и 

з I много бъJ1гари, това „нtкi'i'iдe" е мно· 

1 о неопредtJ1ено и още по-неопредtлено 

се прелива въ понятието „Бtломорска 

Тракия". 

И трtбва чов·вкъ да премине Рожен

ската седловина, да се спустне въ У сто

во и продължи следъ това още много 

десетки километра на югъ и югоизтокъ, 

за да се у(>еди, че не само Родопитt, 

,.Южнитt Родопи", не Ci'i'i се свършили, 

но не се е свършилъ и бълrарскиятъ 

елементъ, който е тукъ може би по-за

пазенъ, по-чистъ отъ много други мtста 

въ царството, защото е бивалъ по-изоли· 

ранъ отъ голtмитt народностни, военни 

и национални предвижвания и размtства

ния. Може rолtми бедствия, войни, неу

рожаи въ полетата, заобикалящи Родоп

скитt планини, да еж накарали rолtма 

часть отъ населението му да промtни 

религията си, да замtни православието 

съ исляма, но не еж могли да покът

натъ дзже неговата самобитна, чиста, 

старинна българска ку.11тура, чистия му 

звученъ български езикъ и български 

народностни прояви. Въпрtки Корана! 

Отъ вtкове се е говорило и говори 

български на югъ отъ Родопския гре

бенъ. Стари българи ·- майстори .еж 

строили сгради, пi'i'iтища, мостове, които 

моrатъ да бждатъ rордость на българ

·ската техника и днесъ, стотици годин11 
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с.;rедъ построяването имъ, и които много 

пжти неправилно се nриписватъ като 

дtла на римляни и турци. 

Мостътъ на Арда при Срtщюгорци 

(бивше Топоклу), строенъ за конски и 

камилски кервани, издържа и днесъ спо

койно камионни товари отъ по 8 тона, ма
каръ че п;r;тищата, на които е сJ1ужилъ, 

не еж били за такива товари. Мо

стътъ при Търънъ, на Устовската „Чер

на рtка", би могълъ да предизвика съ 

грациозната си форма завистьта 11 на 

Мостътъ край Устово 

най-прочутитъ италиански строители. 

Старинни кжщи въ Устово, Смолянъ и 

другаде изъ този край говорятъ сжщо 

съ скромната си, но хубава линия за она

зи самобитна българска народна есте

тика, на която, за жалость, мнозина на

ши модернисти не знамъ защо обръщатъ 

гръбъ. 

И въ туристическо отношение Югоиз · 

тuчнитt Родопи с;;,; единъ много благо

даренъ обектъ. · Смолянскитt скали съ 

своята дивна панорама отъ замъци, про

пасти, обкичени съ иглолистни гори, об

граждащи едно още непрочуто езеро, не 
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о·~ст;r;пватъ въ ска:rнитt си форми на 

Доломититt. 

Нtщо, което :шпсва тукъ, което се 

чувствува, когато се дойде отъ другата 

България, това c;r; пжтищата, Тереннитt 
усJювия тукъ еж много трудни, а сжще

ствуващитt пli'iтища правятъ п;;,;туването 

често п;r;ти не само рисковано, но и не

възможно. Безъ всtкаква настилка, съ 

ср·вдна широчина отъ 2 до 3 метра, ми
наващи надъ пропасти, въ сипеи, при 

най-малкия дъждъ ставатъ опасни, а 

Сн. Й. Шнитеръ 

при снъгъ непроходими. Тукъ 

CI' чувствува какво благо е 

именно 

желtз-

ницата, която, к;;,;дето и да мине, съ 

своята сигурность въ п;;,;туването, съ 

благата, които донася и пренася, съ кон

тnкта, който създава съ културата, спо

мага за цъ,юстното издигане на область

та, въ която минава ж. п. ,шния. 

Липсватъ тукъ и училища, въпрtю1 

че много нъщо е направено отъ осво

бождението на този край (1912 г.), но на

правеното е главно въ околийскитъ цен

трове, не и въ селата, кждето трtбва 

най-много да се работи за приютяването 



нn тt;з1• сънародници, отдt;лени, вс,1сд

ствие нъкои заблуди на единъ реJ1игио

зснъ фанатизъмъ, отъ богатствата на на

ционалната ни култура. 

Не JIИпсватъ МJ1ади ентусиасти, какви

то еж, напр., единъ учитель помакъ отъ 

с. Арда, завършилъ българска гимназия, 

бъш·арски запасенъ подофицеръ, единъ 

учитеJ1ь отъ Jювчанскитt; села, понастоя

щемъ въ село Боево, ЗJ1атоградско, и 

много други, но когатп трt;бвз дn съятъ 

просвt; rата сами, изолирани далечъ, ви

соко въ непристжпни чукари, отдълен·1 

напъJiно отъ всt;каква куJiтура, удобства, 

нормаJ1на чов вшка храна, единствени тъ 

сами и като свътило на науката, и като 

представители на власть, национална 

култура, на Бога и на Царя, заслужа-

Мостътъ на р. f\рда при с. Черногорци 

в.~тъ rю-го,11:;ма материална и \IOpaJIНЗ 

подкрепа. Учиш1щата, въ които рабо

тr:тъ, трt;бва до едно да бждатъ пред

ставители на българския ннционаленъ 

престижъ. Училища като това въ Боево, 

колкото и да е изолирано, стръмно, не

д<·стжпно, не бива да сжществуватъ. 

Нека се откжсне отъ другаде въ Бъл

гария, нека другаде нъкои нужди оста

н,,тъ по-малко или по късно задоволени, 

но да помогнемъ на тъзи труженици за 

националното осъзнаване и приобщаване 

на отчужденитt; отъ исляма българи 

въ Югоизточнитt; Родопи да бждатъ 

една истинска бариера на българщината 

въ този I<рай, тъй както и досега еж би

ли бариера на чистия, хубавъ, запазенъ 

отъ всъкакви чуждици български езикъ_ 

Сн. Й. Шнитеръ 
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На пжть за Мусала Снимна д-ръ Ил. Миновъ 

БЪЛГАРСКИЯТЪ ТУРИЗЪМЪ 

Д-ръ Иванъ Попивановъ 

Българскиятъ туризъмъ като идейно 

движение е недъ:1имо свързанъ съ идей

н .. •та и орга11изrщионна еволюция на Бъл
гарския туристи 11ески съюзъ. Изминати

тъ 40 години бъха достатъчни, за да 

създадатъ отъ нъкогашния любителски 

туристически клубъ единъ мощенъ ту

ристически съюзъ и отъ тогавашната 

смжтна J1юбовь къмъ природата - една 

сJ1ожна и задълбочена планинарска идео

.~огия. 

Може би не всички сръди между 

българскитъ туристи мислятъ еднакво 

относно методитъ, практиката и идейна

тс1 физиономия на своята организация. 

Може би още се спори и ще се спори 

върху нъкои сжществени проблеми, кои

то възникватъ въ процеси на нейната 

еяолюция. Едно, обаче, е очебийно и 

вэжно: ръдката преданность и безко

ристието, съ които всички служатъ на 

това културно дъло. 

Идейниятъ пжть на българския ту

ризъмъ е опредъленъ и ясенъ. Той е 
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с,чертанъ отъ J1юбовьта на българскитъ 

туристи къмъ безграничната свобода, 

която имъ даряватъ планинскитъ про

стори; отъ любовьта къмъ бълитъ вър

хове на бъJ1гарскитъ планини, които си 

оставатъ най-чуднитъ видения въ ду

шитъ имъ; отъ любовьта къмъ красо

тата и радостьта, която се явява тъхната 

посдедна жажда, когато си помислятъ и 

1,огато си спомнятъ, че Cli'i човъци ... 
Ето - по този Пli'iTЬ вървятъ бълrар

скитъ туристи - пli'iть на духовно вели

чне, творчество и красота! Но - не вед

нажъ - отстрани край този свътълъ 

пжть сме чували да се шушука. Не вед

нажъ вдъхновениятъ поривъ на българ

СI(ИТЪ туристи къмъ свобода, творчеств::> 

и духовно издигане е билъ смущаванъ 

отъ суетата и невежеството на самозва

ни хора. Тъхнитъ обиди и клеветниче

ства никога не еж ни досъrали и ние 

всъкога сме вървъли напредъ, съ пъл

ната въра, че творейки нашето дъло, ние 

тноримъ новата култура на България. 



Лризнаваме - ние никога не сме шум·в

.ли съ речи и .1озунrи като тъхнитъ; ни

кога не сме принизяваJJи и свързвали 

името на БъJJrария съ една сJювесна 

акробатика, задъ която може да има 
всичко друго, но не и едно чисто чув

ство. Затова и никога нъма да тръrнемъ 

по тъхния пmть, защото предъ насъ ви

.Н[:ГИ еж би:ш други nmтища: веJiичавитъ 

върхове на бъJiгарскитъ пJ1анини, които 

,ние стжпка по стжпка сме завладяваJщ, 

тъснитъ пжтеки на бъJ1гарскитъ доJiин;.~, 

които крачка по крачка сме пребродиJiи; 

просторътъ на бъJiгарскитъ равнини, 

който не веднажъ ни е омайваJiъ и -
всичката онази красота, за която ние ни

кога не говоримъ, но която е винаги 

жива въ душитъ ни ... Съ всичко товз 
сж свързани най-чистит·в ни възторзи, 

+1ий-свътJiитъ ни духовни праздници, най

-Сf'етатз ни J1юбовь ! 

Иэъ Рила 

Ето отде се ражда и нашето чув

ство къ:vrъ бъJirарската земя, което ние 

01е опознаJIИ И обикнаJiи не отъ JJOЗYH· 

п.тъ за „JJюбовь къмъ родината" - за 

губили често всъкакъвъ смисъJJъ и зна

чrние отъ пръкомърна употръба, нито 

отъ изхабенитъ отъ употръбение фрази 
за „родолюбие" и „патриотизъмъ" отъ 

устата на хора - ,,чужденци" въ своята 

родина! Не - ние сме опознали и обик

тши нашата земя всръдъ буритъ по ней

ннтъ върхове, всръдъ бълото опиянение 

въ нейнитъ планини, подъ сJ1ънцето на 

нейнитъ поляни и тишината на нейнитt 

гсри .. 

Така разбираме и така чувствуваме 

ние и затова сме убедени, че нашеть чи

сто и живо чувство стои надъ всtка сло

весна догматика и надъ всtка суетна 

п_роповъдь. 

Сннмиа инж. Ж. Димовъ 
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ОБРЖЧИ ЗА ХОДЕНЕ ПО СНьГА 

Георги К. Георrиевъ 

Въ своя стремежъ да овлад't,е приро

дата И простµdНСТВОТО, '-(0ВЪКЪ много от

давна, още въ тъшrитt и далечни време

на на предисторията, се е добралъ ин

стинктивно до обувкитt за ходене па 

сн ·вга. 

Обувкитt за ходене по снtга еж се 

~,формили въ две направленин: 1) обржчи 
и 2) ски. Обржчитt биватъ два вида: I. 
кржгли и 11. продълговати, овални, елип
совидни, наречени ракети. 

Обржчитt еж най-старото съобщител

но срtдство за ходене по снtга. Суро

Rиятъ и първобитенъ северенъ човtкъ, 

загубенъ всрtдъ още по-суровата и дива 

природа, обсаденъ дълги месеци съ не

проходимъ и дълбокъ снtгъ, е трtбвало 

да намtри срtдство, съ което да преодо

Jlъе снtга и се сношава съ другитt чо

вtци. Опитътъ му е подсказалъ, че по

широкитt обувки по-трудно потъватъ въ 

cнtra. П л е т е н и я т ъ с а н д а л ъ съ по

широка основа се е оказалъ удобенъ за 

движение по cнtra . По всtка вtроят

н,,сть този по-широкъ плетенъ сандалъ 

е първобитната форма на обувкитt за 

ходене по снtга. Отъ него постепенно се 

е стигнало до обржчитt. 

Обржчитt датиратъ отъ дълбока древ

ность. Появата имъ се крие въ предисто

рично време. Сигурно тt еж се появили 

въ всички части на севера и високитt 
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планини, кждето е живtJ1ъ предисторич

ниятъ човtкъ. Създадени еж отъ нtкак

ва стара, северна куJ1тура. Тази култура 

на „снtжнатз обувка" се срtща и п6 нэ 

югъ въ _ Еврапа .и Азия, име1:1но по ви

сокитt имъ планински части. 

Най-далечнитt предци на северния чо

в·tкъ еж се движили само по снtга. Tt. 
създали първо обржчитt (кржгли и ра

кети). По-късно тt превъзмогнаJIИ стра

ха и започнали да се движатъ по леда. 

Тогава еж и употрtбили дъскитt за 

хлъзгане по него - създали еж скитъ . 

С к и т t, с ж п о - к ъ с н о я в л е н и е, по

късно намърено срtдство за ходене по 

снtга и леда. Тtхната примитивна фор

М<.1 трtбва да се търси въ обржчитt. И 

тъ С<'r\ЩО еж създадени въ предисториче

ско време, защото заедно съ обржчитъ 

сжществуватъ отъ незапомнени времена. 

Има стари исторически данни за сж

ществуването на обржчи за ходене по 

снъrа въ северна Европа, северна Азия, 

Япония, Китай, Мала-Азия, Кавказъ, Пер

сия, Северна Америка. Скитt, еж били 

разпространени въ севернитt части на 

Стария свtтъ, (северна Европа и Сибиръ), 

п6 на югъ въ планинскитt страни 

(Швейцария, Германия) и въ Манджурия_ 

Днесъ обржчитt за ходене по cнtra 

(1'ржгли и продълговати - ракети) сжще

ствуватъ въ Северна и Сръдна Европа 



~· 

(Северна Русия, Норвегия, Швеция, Фин

ш,ндия, Полша), Кавказъ, Канада. Въ Ка

;~ада иматъ широко раы1ростр.шение ра

кетитt.. Употрt.бяватъ се за пжтуване и 

JIOBЪ отъ ескимоситt., индийцитt. и пре

селницитt.-европейци. Прочутитt. канад

ски ловци на звt.рове съ сюnпи кож,1 

употрt.бяватъ ракети. Обржчи има още 

въ и около Алпитt., Босна, Херцеговина, 

½ерна гора, Словенско (наричатъ ги 

.. криле"). Срt.щатъ се рt.дко и въ Сърбия. 

Въ низкитt. части на България снt.rо

ВJ,11ежитt. еж слаби и недълготрайни. 

Обаче по високитt. планини падатъ го

.тtми снt.гове. Дебели снt.гове, които 

траятъ дъJ1го нреме има въ Рила, Пиринъ, 

Рuдопитt. и Ст. планина. За Рила и Пи

ринъ първитt. снt.гове падатъ въ края на 

септемврий, а пос.,1еднитt. къмъ срt.дата и 

края на юний. Зимата е дълга 7-8 месе
ца. На връхъ Мусала и хижа Мусала зи

м;~та трае до юний. Пишещиптъ е измt.р

ваJ1ъ презъ февруарий 1935 г. надъ 3 мет
ра дебелъ снt.гъ въ срt.дния Пиринъ. И 

въ Родопи rt. падатъ дебели снt.гове. Въ 
нървитt. месеци на 1935 r. падна та

къвъ дебелъ снt.гъ въ Доспатъ (Запад-

1-штt. Родопи), че изпочупи и унищожи 

1/з отъ иглолистнитt. гори. Така нарече

ниятъ с н 'В г о л о м ъ. 

ветt нашият ь народъ е създалъ сам') 

обржчитt.. Tt. еж създадени въ Пирин ь 
и въ Сръдни и Западни Родопи. 

Обржчътъ у насъ е мног::> стариненъ. 

Той се е създалъ на мt.стна почва. Мt.ст

нитt. условия еж наложили своя отпеча

тъкъ върху направата му. Той е истинско 

народно изобретение. Остава откри r ь 
въпросътъ, кжде се е появилъ най-на

предъ: въ Родопитt. или въ Пиринъ? 

За сега у насъ се употрt.бяватъ (или 

са~ю еж познат,1) обржчи въ следннтt. 

м·Ьста: 

Род о п и. Споредъ А. Сп. Разбойни

ковъl) ги има въ Асеновградска околия 

(с. Манастиръ и общината Лжкавица), 

Ардинска (с. Давидкова и селата въ об

щината му), Смолянска околия (с. Дере

кьой). Споредъ сжщия авторъ, обрж

читt. въ изброенитt. сеJiища носятъ име

т" ж ей гари (ед. ч. жейгаръ). Той съ

поставя жейгара съ снt.жната обувка 01 ъ 

Кавказката планинска обJiасть. Направени 

еж отъ върви и букови пржчки (обрж

чи) дебели 2-3 см., съ диаметъръ 30-40 см. 
Употрt.бяватъ се за сношаване съ окол

нитt. селища и кошари, за дърва, за нз

б3вяне храна и за ловъ. 

Освенъ въ посоченитt. отъ А. Сп. Раз

бойниковъ селища, въ Родопитt. се упо

трt.бяватъ обржчи още въ Златоградско 

Тъкмо този дълбокъ и продължите- - с. Шумнатица и окоJ1нитt. му села. Но-

.r.енъ снt.гъ по високитt. планини, който 

с,1 к1r>сва за дълго време сеJiищата и осо

бено кошаритt., е извикалъ появата и у 

насъ на обувкитt. за ходене по снt.га. 

У насъ, въ България еж се появиJiи 

сбржчи за ходене по снt.га. За създаване 

на ски не е имаJю условия. Нашиятъ на

рnдъ познава само обржчитt.. Макаръ че 

днесъ скитt. иматъ широко разпростра

нение у насъ, тt., обаче, не еж народно 

срt.дство за сношение, не еж отъ бита на 

народа ни. Tt. еж пренесени отъ аJiпий

скитt. и севернитt. страни въ последнитt. 

15-20 години. И все още не се изпоJiзу

ватъ отъ населението за негови насжщни 

нужди, а оставатъ само като срt.дство за 

с11ортъ. Tt., въ сжщность, еж о б у в ки 

з а п Jl ъ з г а н е. Презъ течение на вt.ко-

сятъ името в ъ р с; о но ги. Употрt.бяватъ 

се отъ помацитt. за ловъ. 

Обржчи подъ името чай гари се 

у1ютрt.бяватъ отъ житеJштt. на с. Сър

шща (Шабанли) - Девинско и отъ лов

цитъ по-рано въ с. ПJiетена - Неврокоп

ско. Въ тt.зи селища ги правятъ отъ 

върви и пржчки отъ леска, елха и др. 

Въ с. Доленъ - Неврокопско, ловцитt. 

употрt.бяватъ обржчи подъ името т ар

к а л е т а. Правnтъ ги отъ върви и върбо

ви клони. 

Пирин ъ. Въ областьта на тази пла

нина обржчитt. иматъ голt.мо разпростра

нение. Употрt.бяватъ се въ Банско и До-

1) Обувки за ходене по снt.га - сп. 

Просвt.та, год. 1, ки. 3, стр. 290-296. 
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бринище, (РазJiожко), с . с. Обидимъ, !{ре

менъ, Брезница, !{орница, Лъжница, Доб

ротиново; Тешево (Неврокопско) и въ Св. 

Врачка окоJiия. Въ Банско, Добринище, 

Обидимъ и Кременъ ги наричатъ н а п у

т и л а. Литературно н а п 1fi тил а, отъ 

путь - пжть. Въ друrитъ села на Невро

копско и Св. Врачко носятъ името к у

л а ц и. 

Обржчитъ въ Пиринъ еж кржrли и 

продълговати (ракети). Днесъ ги употръ

бяватъ козаритъ, ловцитъ и работницитъ 

- дървари, а нъкоrа еж били употръбя

вани и отъ КОМИТИТ'Б. 

Р и л а . Споредъ А. Сп. Разбойниковъ 

(по данни отъ Хр. Вакарелски), обржчи 

се употр·вбяватъ и въ Рила, кждето ги 

пренесJш ловцитъ при двореца Ситняко

во отъ Банско (напутила), а отъ тъхъ ги 

възприеJш селянитъ въ селата Искроветъ, 

Самоковско. 

Споредъ Хр. Вакарелски2) ловцитъ въ 

южна Странджа, която се намира въ 

турска територия, употръбявали кржгли 

ведатъ въ по-широко употръбление меж

ду скиоритъ и туриститъ. Мисля, че тt 

биха улеснили туриститъ и скиоритъ зи

ме. Обржчитъ тръбва да станатъ едно 

ново сръдство за овладяыане високитъ ни 

ш1анини. Да станатъ едно допълнение на 

с1штъ. Тъ биха улеснили скиоритъ при 

изкачването нагоре. Изкачването нагоре 

по шшнината, особено при голъми стръм

нини, може да стане безопасно, спокойно 

и леко съ обржчитъ. Следъ изкачването, 

тt Jiecнo се свалятъ и тогава могатъ да 

се употръбяватъ скитъ. Обржчитъ еж ле

ки, до ¼ кгр. двата. Леко се носятъ на 

краката, а после не пръчатъ следт- .,1IO· 

тръбяването имъ. Могатъ да се привър

жатъ за раницата или да се сложатъ въ 

нея . 

Обржчитъ могатъ да се набавятъ въ 

всъко време отъ Банско. Струватъ 30-40 
лева двата. 

А и вс·вки може да си направи такива по 

приложената скица. Скицата е точно ко

пие на напутила отъ Банско - пирински 
и продълговати обржчи, приплетени съ обржчъ. 

върви . или осукани парцали. Обржчътъ е дръновъ; дебеJiъ 11/2 см . , 

- - - - - съ диаметъръ 30-35 см. Дръновитъ об-

Следъ тъзи кратки исторически и гео

графски бележки за обржчитъ, нека ви

димъ к а к в о п р а к т и ч е с к о з н а ч е

н и е и м а т ъ тъ за насъ туриститъ. 

Сега, когато множество скиори бро 

днтъ изъ з а с н ъ ж е н а Б ъ л r а р и я, 
въпросътъ за обржчитъ е навремененъ. 

Отъ личенъ опитъ идвамъ до убеждение

то, че обрli'iчитъ се явяватъ една необхо

димость за бродене зиме изъ нашитъ пла

нини. Особено пъкъ еж нуждни за Пи

ринъ - тази стръмна и труднопроходима 

планина. Теренътъ на тази планина за

труднява ходенето изъ нея съ ски. Нужд

но е да се комбинира пжтуването изъ нея 

съ напутила и ски. Зиме човъкъ спокойно 

може да се изкачи на Елъ-тепе отъ юж

ната му страна съ обржчи. 

Цельта на скромната ми статия е да 

се популяризиратъ обржчитъ, да се въ-

2) ,,Битъ на тракийскитъ и малоазиат

скитъ българи", 1935 r., стр. 265. 
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ржчи еж по-жилави и здрави. Обржчътъ 

се свързва съ тель и J1и канапъ и вжтре 

се преплита съ обикновени къJ1чища, ко

нопени върви (сиджими), които се про

даватъ въ всъки колониаленъ магазинъ. 

По скицата лесно може да се направи 

п .~етката. Връвьта, която служи за плете

не, тръбва да бжде по-дълга, та като :е 

оплете обржчътъ, да остане отъ връвьта 

около 1-1¼ метра. Съ тази връвь се 

вързва обржчътъ за стжпалото и се уви

ва около крака. 

Употръбяването на обржчитъ става по 

сJ1едния начщ1ъ. Стжпалото заедно съ 

обувката (кракътъ) се поставя върху 

плетката (стжпва се върху плетката) на 

обржча. Съ свободната връвь се кръстос

ва нъколко пжти отпредъ и отзадъ стж

палото, като връвьта се промушва презъ 

пJiетката. Затъга се добре стжпалото въ 

п.четката и останалата часть отъ свобод

ю1та връвь се извива нъколко пжти око

ли пищела. По този начинъ обржчътъ се 
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прилепва, привързва здравu къмъ стжпа

лото на крака. Сжщото се прави и съ 

другия кракъ. Съ така привързанитъ о 

краката обржчи човtкъ може да ходи 

спокойно по най-дълбокия снъrъ и по 

най-стръмнитt мъста безъ да потъва. 

Въ началото има едно неудобство: трtб

Вd да се ходи разкрачено, защото се уд-

удобно е да се правнтъ обржч1-1 отъ 

дрънъ и да се изплитатъ съ медна тель, 

като се привърже къмъ обржча 1-1½ м. 
връвь ЗJ прикрепване на обржча къмъ. 

крака. 

Обржчитъ могатъ да обслужватъ не 

само скиоритъ. Тъ ще намърнтъ широко 

употръбление и въ войската при зимнитt.. 

Обржчъ отъ Банско 

рнтъ обржчитt въ краката, но съ това се 

свиква скоро. 

За предпочитане е обржчитъ да бж

датъ продълговати, елипсовидни (ракети) 

- движението тогава е по-свободно. Вмъ

сто съ върви, обржчътъ може да 

се оплете вжтре съ ремъчки (кожа), 

кэкто при щекитt на скитъ. Но ко

жата (ремъчкитt) изгнива лесно и се 

кжса. Напоследъкъ въ Банско упо

трtбнватъ вмtсто върви медна тель за 

п,rетката. Тн не ръждясва и е по

здрава, не се Kli'ica. Въ такъвъ случай 

п:1етката тръбва да бжде по-ситна. Най-

п:1анински походи. Въ това направление 

вече еж правени опити. Презъ февруарий 

1934 година часть отъ Разложкия гарни
зонъ направи зименъ походъ до Само

КGвъ презъ Рила (Мусала). Много отъ 

войницитt. употръбиха напутила презъ 

планината. 

Обржчитt биха послужили много и 

на художницитъ пейзажисти. Създава 

имъ се възможность да се изкачватъ сво

бодно и спокойно по най-високитt вър

хове зиме, безъ да заангажирватъ ржцетt. 

си. (Презъ мартъ 1934 г. художникътъ 

П. Францалийски посети съ такива обрж-
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чи хижа Дамяница !Пиринъ) и се изкачва 

съ тtхъ на Тодоринъ връхъ). 

Голtмо значение биха имали обржчи

тt, и за .1овцитt по цtла България. 

За туриститt и любите.~итt нескио

ри обржчитt еж благодать. Tt имъ да
ватъ възможность безъ ски, евтино, леко 

и безопасно да правятъ зимни излети по 

всички п 1анини и върхове. Съ тtхъ може 

да се изкачи спокойно и безопасно зиме 

и най-високиятъ и опасенъ връхъ. Съ та

кива обржчи (напутила) пишещиятъ пре

хвърли заснtжения Пиринъ отъ Невро

копъ до Банско за 2 дена въ началото на 
1934 r., иэкачва се два пжти на Тодоринъ 
връхъ и нtколко пжти по Срtдния Пи

ринъ надъ Неврокопъ. На не скиор и -
т t тур и с ти, JI ю бит ели н а з им

н а т а п р и р о д а, п р е п о р ж ч в ам е 

обржчитt най-горещо. 

Зимната красота на високитt ни пла

нини не се поддава на описание. Зиме 

ш1анинитt притежаватъ чарь и обаяние, 

които оставять неизличими с.1еди. Tt еж 
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не~; а,:~,ми:,ати по красота. Особено пъкъ 

Рила, Пиринъ и Родопитt. Зиме тt с;в 

приказни. 

Само който е скиталъ зиме иэъ тtхъ 

знае товз. Toi1 знае и какво разочарова
ние е изпитвалъ, когато после ходи изъ 

тt.зи планини лtте. Следъ това J1tтe тt 

му се виждатъ жалки, безинтересни, бле-

. ди. Разликата между зимната и лtтна 
красотз на планинитt е огромна. 

PиJJa, Пиринъ и Родопитt зиме! Това е 

безумно опиянение, висша хармония. То

ва е свръх к р а с от а! 

И сега планинитt, с;в разтворили не

-~рзта си, шъпнатъ зимннтt си приказ

I<и . . . мамятъ съ най-съкровенитt си 

тзйнн. В и сок а з им на Б ъ л r ар и я 
т р t б в а д а б ;в д е з а в л а д t н а. 
Трtбва да се почувствува бtлата мзг.1я 

на планинитt, да се напълнятъ душитt 

съ тtхнаrа висша хармония и свръхкра

сота. Едно отъ срtдствата, съ които хи

JIЯдитt туристи и любители нескиори 

ще постигнатъ това, Clr\ обржчитt. 



Връхъ Казбенъ 

ВЕСТИ ОТЪ ЧУЖБИНА 

Казбекъ е най-източниягъ петхиляд

никъ на Кавказъ. Кавказк:-пt. планини, 

които до преди нt.коJ1ко години бt.ха 

сравнитеJшо малко известни въ туристи

ческо-планинарско отношение, сега, следъ 

1: рrанизираното масово изкачване на cli'i

щитt. отъ страна на съветскитt. алпини

сти и по-специално отъ цt.ли, обучавани 

нарочно за цельта, военни команди, поч

наха да привличатъ вниманието на все 

rю-rолt.мъ брой любители на високопла

нинския свt.тъ. 

Германската 

1939 година. 

хималайска 

Обявяването 

експедиция 

на вой-

ната между Германия, отъ една страна, 11 

Англия и Франция, отъ друга, завари 

Германската хималайска експедиция 19:39 
год., за която писахме въ миналата 9-10 
книжка на списанието, въ предt.литt. на 

Индия. Както съобщиха своевременно на

шитt. ежедневни вестници, членоветt. на 

~I<t:nедицията Cli'i били арестувани отъ 

анrлийскитt. власти и CJ гведени въ кон

центрационенъ лаrеръ. Последицитt. на 

войната изглежда, че трt.бваше да бж

дuтъ понесени и отъ участницитt. въ едно 

голt.мо културно-планинарско дt.ло, как

в,но представлява горната експедиция. 

Чрезъ планината за отечеството. 

Подъ 1 ова заr лави е председательтъ 

на Френския алпийски клубъ е от-

1,равилъ апелъ до членоветt. на клуба, 

които се намиратъ на фронта, да из

пълнятъ дълга си къмъ отечеството. Въ 

този апелъ, между другото, се казва: 

,,Дълбоко привързани въ дни на миръ 

къмъ благородния гордъ девизъ на наше

н, сдружение, вие днесъ сте поставени 

въ извънредна служба на CKli'iПOTO нv. 

отечество, която ще изпълните до край

ната граница на Вашитt. сили, до послед
на капка кръвь, ·до висша всеотдайност,,, 

ако е необходимо, за да победимъ". 

(Изъ „Ла Монтанъ" , бр. 10) 
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СЪЮЗНО ТВОРЧЕСТВО 

Една отъ най-важнитъ туристически 
и културни задачи, които си постави Со
фийското желъзничарско туристическо 
дружество следъ влизането си като клонъ 

на БТС, 61, постройката на хижа въ Ви
тоша. 

За да засвидетелствува преданостьта 
си къмъ дълото на българския туризъмъ, 
миналото .~1ъто то започна постройката 
на хижата, която ще бжде завършена 
презъ настоящата година. Постройката е 
триетажна, като не се смъта приземниятъ 
етажъ, и има 25 отдълни стаи съ по 2, 3 

н 4 легла, общи спални - поотдълно за 
Mil'iжe и ж~ни, салонъ и трапезария. Въ 
хижата е прокарано електрическо освът
,1сние, а презъ строителния сезонъ ще се 

прокара водопроводъ и направи алпи

неумъ. Следъ окончателното и довърш
ване, тя ще има богати възможности да 
д;:ша ПОДСJIОНЪ на ГОЛ'ВМО число българ

ски желъзничари и моряци, които следъ 

тежката работа ще намърятъ въ нея пъ

Jrенъ отдихъ на чистъ въздухъ и слънце, 

сръдъ хубавата природа на Витоша. 

СЪЮЗЕНЪ ЖИВОТЪ 

На отправенитъ Му честитки по слу
чай рожденип день, Н. В. Царьтъ блаrо
вr_,J1и да отговори съ следната телеграма 

на председателп на БТС: 
,,Благодаря сърдечно Вамъ и на всич

ки членове на Съюза за любезнитъ че
ститки и пожелания, които Ми изпращате 
за рожденип Ми день. 

Царьтъ" 

Въ Омортаrъ е оснозано ново тури
стическо дружество „Сакаръ-Балканъ", 
което Центра.лното нзстопте.1ство е прие
JЮ за кJюнъ на Съюза. 

Настоятелството на клона се е консти
туирало въ следния съставъ: предсе;\а-
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тель Симеонъ К. Халачевъ, подпредседа
те,% Рачо Д. Русчевъ; секретарь М. Ха
р5лановъ Пъйчевъ, касиеръ Симеонъ М. 
Дражевъ, дом.-библиотекарь Н. Г. Ко
стовъ; съветници: Ненка Ив. Борсукова, 
Д В. Русевъ, П. Д. Бакърджиевъ; кон
тролна комисия: Н. Г. Караджовъ, Чер
ньо Г. Черневъ, Дим. П. Кулевъ и Дешка 
й. Иванова. · 

* 
Въ неотколешнитъ избори за XXV 

о(,икноасно Народно събрание Cil'i били 
избрани за народни представители след
ннтъ настоящи и бивши туристически 
дейци: д-ръ Божко Ковачевски - София, 
подпредседатель на Централното настоя-
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1 t;1ство на БТ(, архитектъ ll. Дограма· 
. tжиевъ, председатель на клона въ Вра
на. М. Сакарс1<И председатель на 
1с1она въ Харман.т1ий, Димитъръ Пешевъ, 
.1азаръ Поповъ, д-ръ Нико.•1а Минковъ, 
Иван1, Батембергски и др. 

* 
Въ резуJ1татъ на постжпкит·I;, направе-

ни отъ Uентра.1ното настоятелство на 
Бъ.~гарския туристически съюзъ, Главна
та дирекция на Бъ·1rарскитъ държавни 
,1,е.тtзници и нристJ1н1ща е разреши.1а на 
С-1,юза ;1:, 11з,1,ава на снои ч:1енове, когато 

т1п,•взл, в 1, гр~ 11а отъ петь души най
,1а:шо. ув't,рения ·;а 11 •1 малено п;;,;туване. 

обр. lб. Разрешението се дава съ окр;;,;ж-
110 .NЪ 11[ 2,11 - 40, отъ 24 януарий т. г. 
Този номеръ задъ:1жително се вписва въ 
11здаде~rото увърение за 300/n намаление 
11ри п;;,;туването. 

* l ~снтра шото настоятелство разпо"Iа-
• J <'Ъ rс'fiсометражния филмъ „Зима въ 
1·ермания", съ туристически и скиорск11 
сюжетъ. То сli'iщевременно може д:~ ~ 1з
бави отъ Ми11истерството на просвъще-
11ието още единъ филмъ: ,,Планинско 
к~тера•rсство въ Германия". Двата фил
Мо, прожектирането на които трае наед

но околп половинъ часъ, с;;,; удобни за 
з~(,авната часть . на вечеринкитъ. Ония 
к:,онове, които же.чаятъ да ги получат ь, 

д,1 нr1 с,,пбщаватъ своевременно за това. 

* 
В ъ с. З JI а т а р и щ1 , еJtенско, с об

разуванъ новъ клонъ. Дружеството, на
именувано „Студенецъ", е ознамеаува,10 
,·ървитъ стli'iпки на своята дейность ·. ъ 
11:.щасянето на една литературно-музи-

к:1:;н;~ вечерь и представянето на една 

пиеска, посетени л1асово и приети отъ 

1iрисmтствуващитъ съ бурни одобрения. 
т,,зи 11ърви успъхъ на з.1атаришкитъ ту
р11сти е укре11и.~ъ в-врата и~1ъ въ преу
спt,ванетn на туристичесf{ОТО ;1ъло въ 
т-tхното селище и и~1ъ е далъ нови сили 
а ,1 ентусиазирани дейность въ бli'iдеще. 

Наст051телството на клона се е кон
С'I итуира,ю, каiпо с:~ едва: председате,1ь 
Юрданъ М. Памукчиевъ, подпредседа
тель Стефанъ Д. Димовъ, секретарь-ка
сиеръ Стефанъ Ст. Мариновъ; съветни
ци: Н. й. Чолаковъ, Иir. Па.1евъ, Йорд. Т. 
Черневъ: контролнэ ко11исия: A:i. AJI. Си
раков·, , , В. Я. Винчев1,, Л. М. Чакъровъ. 

* 
В1, Коте, 1ъ е о:'iразуванъ новъ к юнъ 

отъ Съюза - .. Горски п;;,;тникъ". Енту
сназъмътъ ври учредяването му, както и 

мноrобройностьта на неrовитъ основ:~
тели даватъ основание да се 11редвиди, 

че новообразувания r 1, 1< ,1онъ ще бm;\е 
единъ отъ най-жнзненитъ ч.'1енове ,1с1 
БТС. Обстонте:1ството, че за неговъ 
11редседате.1ь е избранъ г. Христо Геор
rиевъ Арнаудовъ, кметъ на Коте1ъ, поз
натъ съ своята енергия и органчзац•ю

ненъ похватъ, осигуряватъ на новитъ 
тrуженици въ полето на туризма здрави 

и шrодотворни стli'iпки още въ началото. 

Останаюпъ членове на настоятелството 
Cli'i се конст11туирэ,'1и, както с:1едва: се

кретарь Сотиръ Рафаиловъ Христоа ь; 
Д. В. Бяновъ. Ат. Т. Добревъ, 3. Т. Ран
_,евъ, Н. В. Николовъ, П. И. Апиковъ; 
контр. комисия: Р. В. Андоновъ, А. Ц. 
Андоновъ, П. Х. Колибарова; В. П. Ка.111-
феровъ, П. Л. Дончевъ. 

клоновъ животъ 

На I февруарий т. г. 1<J10нътъ „Алеко 
Константиновъ" е уредиJ1ъ сказка на те
ма: ,,Опасноститt. въ планината". Пред·t, 
~1ноrобройнитъ слушатели сказчикъть .
д-ръ Пtйо Пъевъ, председатель на Сli'i
щия к.1онъ - е разгледалъ съ вещина 

този з.1окобенъ въпросъ, изтъквайки 
В'LЗможнигl; опасности, на които с изло
;кенъ '1юбите,1ьтъ на планинския свътъ. 

* 
Bece:ra Алекова вечерь эъ Златоrрэдъ 

с уреди;rъ въ салона на читалището презъ 

нн,'арий т. r. ~1ъстниятъ К,7!онъ на БТС 
.. Р,•чей". Това е първото обществено-ку.л· 
турно проявление на младото туристиче 

шо дружество, което твори дъ.1ото на 
бы1гарския туризъмъ въ този отдаJ1еченъ 
край. За дълото на голъмия български 
писатель и ро;юначалникъ на туризма 

АJ1еко Константиновъ е rовориJIЪ Райчо 
Даскаловъ. ПоследваJ1и въ,произвежда
ния на незабравимитъ А:1екови разкази 
и фейлетони, както и други' .читературно
~1узикални номера. Безп:rатниятъ входъ е 
далъ още по-народенъ характеръ на ку.1-

турно-просвътното събитие въ тnзи 
rrадъ, беденъ откъмъ духовни прояв;,r. 

* 
По случай 40-годишнината на Съюза, 

русенскиятъ к.1онъ „Приета" е провъз
г.1,аси ·1ъ за начетни членове на клона 

С.'I(';tннтt, членове-основатеJrи, които съ 
,rногогодишната си дейность Cli'i доприне
С.'IИ за 1•здигането на последния до сте

пеньта на единъ отъ първитt, клонове на 
БТС: Константинъ Наз ъровъ, Констан
тинъ Димитровъ, Пенчо Цачевъ, Мара 
Хранкова и Тошка Старцевз. 
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РЕДАКЦИОННИ ВЕСТИ И БЕЛЕЖКИ 

При Министерството на народното 
11росвtщение заседава отъ нtколко мес~
ца нарочна комисия, съ задача да изра

боти законопроектъ за организиране •1а 
младежьта. Тази комисия, въ чийто съ
tтавъ влизатъ, освенъ служебнитt Jшца. 
и представитеJIИ на известенъ брой орга
низации по физическо възпитание, спо
редъ съобщения въ пресата, е вече при
вършила работата си. Тя е изрйботила 
проекта на споменатия законъ, който 
е билъ приетъ на последното и заседа
ние подъ председателството на М-ръ-
11редседателя и Министра на народното 
просвtщение г. професоръ Б. Филовъ 
и сега предстои да бii'iдe препратенъ за 
Оf\Обрение отъ Министерския съветъ. 

* 
Въ салона Аксаковъ е открита 11рез1, 

настоящия месецъ февруарий акварелна
Тй изложба на гоJ1tмия български худож-
11икъ и приятель на планинитt Констан
тинъ ЩъркеJ1овъ. Изкуството на Щърке
~nва е добре познато на туристическитt 
tтtди у насъ и едвали е необходимо да 
се пише още нtщо за неговия чаръ и 
красота. Щъркеловъ си остава у насъ 
н~й-добриятъ акварелистъ-художникъ на 
б1,.•1гарск~та природа и неговата настоя

ща изложба бихме могли да опредtлим1, 
само съ думитt: Царство на багри и 
планинс«и блънове. 

Ние поздравяме туриста !Църкеловъ 
з;~ голtмия му успtхъ и му пожеJ1ава,1е 

HLBO творчество и новъ напредъкъ. 

* 
По инициативата нй Uентралнот.о на

rтоятелство, на 15.!. т. г. въ съюзната кан· 
целария се състоя 1<онференция на Пла-
1~1•нската спасителна служба, въ която 

вс1еха участие представители отъ всички 

сродни организации. На конференцията 
еж били обсi'l,дени множество въпроси, на
миращи се въ връзка съ организирането 

на спасителното дt.Jro въ планинатJ. 

* 
Наскоро изJ1 ·взоха отъ печатъ, като 

отдtJ1на книжка, споменитt на Екатерина 
проф. Ем. Иванова за „Алеко Константи
н<;въ въ семейна и роднинска срtда". 
Книгата има 48 страници, струва 15 лева. 
но се доставя отъ Централното настоя
телство на клоноветt само срещу 8 лева. 
Ценностьт1 на тази творба се състои въ 
тсва, че авторката ни дава характернитъ 
черти на А.•1еко въ най-интимна сръда. 
гдето пъ.~но и искрено се показватъ и 

най-съкровенитt, човъшки качества. До 
сега А.~е1<0 · ни бъше познатъ само като 
общественикъ . Чрезъ с11оменитъ на г-жа 
проф. Иванова ние го опознаваме н като 
човtкъ, безъ отъ това нашият~, .1юб,1-
мецъ и патронъ да изгуби нtщо отъ 
свътлината на своя ореолъ. Напротивъ 
неговото човtшко бJiаrородство 11 чест
нGсть, изтъкнати въ „Споменит·в, допъJI
ватъ обаянието му на общественикъ. Въ
прtки че въ ,.Български турнстъ" доста 
отъ организиранитt туристи имаха въз
можностьта да се запознаятъ съ голъма 
часть отъ тъзи спомени, ние препоржчва
ме на съюзнитt, к.лонове тази единствена 
по рода си книга 

* 
Нашиятъ добъръ сътрудникъ Най-

денъ Памукчиевъ ще изнесе на 8. мартъ 
т. г. въ 12.30 часа радио-сказка на тема: 
,,Защита на природата". Ci'i'iщaтa сказка 
излtзе като самостоятелна статия въ 
бр. 1 на списанието. 

КНИЖНИНА 

Езерата на Пиринъ планина - Гео р
г и К. Гео р ги е в ъ. Известия . на Бъл
r~рското географско д-во. Кн. VI. 193~. 

Асистентътъ по география при Уни
верситета г. Георгиевъ въ тази студия 
:1ава описание на всички 11ирински езера. 

Въ увода си той прави кратъкъ прегледъ 
върху работитt на други автори, които 
еж засегнали нtкои пирински езера. Той 
описва езерата въ топографски редъ, 
11ървомъ тия въ цирковстъ на североиз
точния склонъ, 1юс.1е тия отъ югозапад

ния и най-после се разглеждатъ отдtл
нитt езера. Тия „планински очи" той ги 
изчислява общо на 160 езера и езерца. 
Има и 33 временни езерца . Това еж езе
ра, които въ влажни и хладни години се 

псявяватъ, за да пресъхнатъ въ сухи и 
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топли години. А освенъ тtхъ въ Пиринъ 
се намиратъ и гоJitмъ брой нъкогашни 
(бивш и) езера, които сега Cii'i разтла· 
чени и обърнати въ мочурища. 

Сведенията за размъритъ на пирин
скитt езера еж приблизителни: голъми
ната имъ, дълбочината и надморското 
равнище не еж правени съ инструменти, 

Както бележи и самъ авторътъ на сту
дията, всестранното и nъJ1но проучване 

на пиринскитъ езера изисква упоритъ и 
мравешки трудъ не на единъ ученъ. Пи
ринскитt, езера - поезията, красотата на 
най-величествената и дивна българска 
планина - чакатъ своитt изследвачи: 
географи, геолози и хидробиоJюзи. Тъ 
чакатъ своя художникъ, чакатъ и своя 

поетъ. Д-ръ Хр. Пиперовъ 



• 
Избрани планинарски описания, о rъ 

Янко М JI а 1< ар ъ - т. 111. Издание на 
Словенското r[Jlанинарско дружес гво, 
Любляна, 1939, стр. 288. 

Счедъ издаването на 11редишнитъ два 
тома отъ планинарски разкази, Сдовен
ското Г[Jlанинарско дружество ни поднася 

сега третия томъ отъ сжщитt, чийто ав
торъ е пакъ познатиятъ отJrиченъ пл:~

юrнарь и разказвачъ Янко Млакаръ. 
Описанията, които представляватъ от
дtлни откжсJ1еци и впечатления отъ ед
нr, пжтуване въ Швейцария, еж написани 
на чудесенъ увличащъ езикъ и еж отъ 

интересъ не само за поклонницитt на 
природата, но и за всtки любитедь на 
художествената литература. 

Ние поздравнме нашитъ словенски 
приятели-планинари за издаването на то

зи томъ отъ хубавитt описания на Мла
каръ не само за изисканата външность 

IOJ книгата и нейяото издържано въ всt
ко отношение съдържание, но и защото 

считаме, че начинания отъ подобно есте
ство еж общъ усп·вхъ на планинарското 
движение. Тръбва да признаемъ, че и въ 
тс,ва отношение словенскитt планинари 
еж ни далечъ надминали. 

Д-ръ А. П. 

й о р. В. Б о г д а р ъ е отпечаталъ и 
р~·зпространява второ издание отъ кни

гата си „По Синитъ камъни". Подо
брена технически, допъшrена съ други, 
непечатани материали за романтичния 

роденъ 6аJ1канъ, новата му книга идва 
да задоволи нарастналия напоследъкъ 

интересъ къмъ неrовитъ прелести. 

Постжпили книги и списания 
Учидищенъ прегледъ, издание на Ми

нистерството на народното просвtщение. 
Год. XXXVIII, кн. 10, декемврий 1939. 

Лесовъдна мисъль, органъ на друже
ството на J1есовъдит·в въ Бълг::~рия, гад. 
VflI, кн. 5-6, септемврий-декемврий 1939. 

Читалище, органъ на Върховния чита
:;ищенъ съюзъ, год. XVIII, кн. 9-10, 19:{9. 

Отецъ Паисий, редактира комитетъ, 
уредюn<ъ Г. Константиновъ. Г од. ХП, 
кн. 1 О, 1939. 

Природа, редактира комитетъ. Гад. Х!, 
КН. 5, ЯНУАПИЙ 1940. 

Geografski vestnlk, бюлетинъ на Гео
графското дружество въ Любляна, год. XV, 
кн. 1-4, 1939. 

Hrvatski vestnik, органъ на Х ърват
ското планинарско дружество въ Загребъ, 
год. XXXV, кн. 12, декемврий 1939. 

Jugoslavija, органъ на официалното бю
ро „П"'тникъ· въ Югославия, октомврий -
ноемврий - декемврий 1940. 

Turistak Lapja, год. 52, кн. 1, януарий 
1940. 

Horolezec, органъ на Чехския алпийски 
клубъ, год. VI, бр, 4, 1939. 

Planinski vestnik, органъ на Словен
ското планинско дружество, Любляна. Бр. 1, 
януарий 1940. 

Mitteilungen des Oeutschen Alpenvereiпs, 
органъ на Германския планинарски съюзъ. 
Кн. 4, януарий 1940. 

Oer Bergsteiger, органъ на Германския 
планински съюзъ. Год. Х, кн. 3, дек. 1939. 

Les moyens de faciliter aux tra-
vailleurs l'emploi de leurs coug~s рауеs.Из
дание на Международното бюро на труда, 
Женева, 1939. 

НАШИ ПОКОЙНИЦИ 

t ГОШО СТОИМЕНОВЪ 
Гордата и могжща Рила, загърната въ 

своя бълъ плащъ, и този пжть посрещна 
Гошо топло и нtжно. Съ силата на не
сбятната си красот1 тя разл·в предъ жад
ния му взоръ своя чаръ. Мощно rмзнин
ско „ехо" ... се изтръгна отъ гърдитt 
му; той зовtше прияте,1итъ си; които 6t
x1 останаJIИ назадъ. Но това „ехо" ... 
което победи Мальовишката стена, това 
„ехо" ... Рила искаше да запази за себе 
си. Протегна ржка и приюти въ своитt 
недра любимия на всички плани,ыри 
Гошо. Той обичаше планин::~та, паз·вше я 
като светиня въ душата си, радваше и се, 
тъй както младенецъ се радва на своята 
майка. Планината бt за него изв()ръ не 
само на красота, но тя го упойваше и 
нривличаше съ своето съвършенство и 

простота. Въ шепота на листата и кло-

коченето на потока гой додавяше звуци
тt на чудната планинска пtсень. Той 
смtташе, че хармонията и съвършенство
то въ природата могатъ да се на:V!tрятъ 
и въ всtкидневния животъ, но при усло
вие, че въ стремежа си за лично благопо
дучие чов·вкъ тр·вбва да се проникне отъ 
усtтъ къ~1ъ истината, да схваща вtрно и 
ЩJавилно действителностьта, да знае как
во представлява въ сжщность и да пре

ценява правИJJНО собственото си азъ. По 
този начинъ ще има здрави разбирания 
за отношенията си съ отдtлнитt членове 
на дадено общество. Гошо смt-саше още, 
че любовьта, това висше чувство, трtбва 
да се изразява въ формата на <:ъчувствие 
къмъ другитt, въ възможностьта да се 
приобщимъ къмъ тtхнитt радости и 
с1,ърби. Само тогава човtкъ може да по-
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lf,\'Вствува, че въ него бие пулсътъ на ц·J,,. 

:юта общежитие. Гошо си отиде нав·вки. 

Но той ни остави нtщо т,п,р;~е скжпо 

завеща ш1 СВ'Jитt чист!-' и;1еа.1и и всеот

даината СИ :1ю6ов1, Kl,\IЪ l],'J,lHHHdTa, ОС1'3· 

вн ни стµе}1ежа къ~1ъ неriния }1истичен1, 

и нрекрэсснъ свtтъ. Ние ще сJ1едвзме не-
говитt .~1вети. *) В. Лимончевъ 

*) Нещастието съ Г. Стоименовъ стJ
нс1 ня 20 януарий т. г., рождениятъ ,,у 

tень, з не н·1, надвече,ч,ето на Ко:1ед:1, 
както погр·l:,шно съобщи:-01е въ ыин 1.1и:1 

брои. 

t УОЛТЪРЪ МИКИНЪ 
Известнинтъ знг:1ич<1ни~п. Уо.нъръ 

Микинъ, rолъмъ приятеJ1ь на Бъ.нарня, е 
11очина.1ъ на 11 декемврий 1939 г. въ 
Стафордъ, Англия. Виденъ адвокатъ .1 

rkлитнчески деецъ, публицистъ и п ·1ани
нарь, депутатъ отъ Стафордшайер 1, 11 

членъ на президиу\1а на Либералната нар
тия въ Анг:1ия, бJ1изъкъ сътрудникъ на 
Лойдъ Джорджъ и Джонъ Саймонъ, .¼и
юшъ е известенъ и вънъ отъ предtлитt 
на Великобритания, а въ нашитt обще
ствени кржгове имаше много при>1тели. 

Презъ 1913 г. той посети за първи 
11i\'\Tb Българин като гостъ на българ
l:Китъ туристи, организирани въ БТС, и 
11резъ 1936 г. когато б·в инициаторъ за 
посещението на Британския легионъ въ 
България. 

При своитt 11осещения въ Българин 
Микинъ обходи Ри.'rа, Витоша и Осогово 
и СJrедъ завръщането си въ Англия заго 
вари съ възторгъ за нашата красива ро

дина и нашия народъ въ редица беседи, 
сказки, статии, радио-съобщенин и др. 

При второто си посещение в1, БъJ1га
рнн, което направи заедно съ своята съ

пруга, Микинъ сподtли накратко нпечат-

.,енинта си JТЪ iiъ.'1гарската нрирода в 1, 

една рtчь, конто нроизнесе на вечерята 

въ ресторантъ „Чамъ-кория", дадена въ 
негов1 •1есть отъ Uентра:1ното настоя
телство на БТС. 

Презъ J 9:36 г. Микинъ дойде отново 
въ Бъ:11 ария, заедно съ БритансJ-;ия :1е-
1·ионъ. Но той бъшL самъ. Неговата съ
пруга, 20 години по-млада отъ свон дру
г11рь, стройна и хубава б1ондинка, бъше 
п,,чинала отъ ненадейна тежка бо:1ес1ъ 
Въ това си трето и пос:1е,1що гостуване 
въ България Микинъ споходи, заедно с1, 
английс1штt бойци, много градове и села 
н ~1ожа да BJ1tзe въ нръзка с1, бъ:1гарн 
ОТЪ ВСИЧКИ СЪС.'IОВИЯ. 

Преди последното си заминаване 101i 
обеща, че остава вtченъ прияте:1ь на бъч
гаритt - храбъръ, тр~·до.'l!обивъ и съ 
гt,лъ~ш за.~ожби наро:{1,. И ш1кт, изказа 
пожелание и надежда да дойде отново въ 
Бъ.~гария ... 

Миръ на праха н неснокойнин п •1ани
нарски духъ на УоJ1търъ Микннъ, виднин 

английски алпинистъ и нашъ неизмънен1, 
приятеJrь. 

r. к 

j ДИМИТЪРЪ ИВАНОВЪ МИХАйЛО~ЗЪ 

На 8 февруарий т. г., при изпълнение 
ш, сJ1ужебния си дългъ, загина летецътъ 

нодпоручикъ Димитъръ Ив. Михайловъ, . 
отличенъ 11:1анинаръ, членъ на Българ-

ския алпийски клубъ. 
Пок.1онъ 11редъ па~1етьта на незабрu

вимия другарь и приятель на ,ианинитt. 
Миръ на праха му! 

СЪДЪРЖАНИЕ на бр. 2 - Общественост1, и ндейность д-ръ А. Пипсро1Jъ: Пшшин
ската религия - Il. Боевъ; Алт1йс1<и дни - Ст. Поповъ; Гробътъ на Одесосъ К. Трая
новъ: Катеренето по п1швинит !;, разгледано биоJJогично - д-ръ Е. Хасъ: Изъ Югоизточ
нитt Родопи - Й. LUвитеръ: Бы1гарскиятъ гуризъмъ - Д-ръ Ив. Попивановъ; Обржчи за 
ходене по· снtга - Г. !<. Георгиевъ; Всети отъ чужбина ; Съюзно творчество ; Съюзенъ 
животъ; Клоновъ животъ: Редаю1ионн11 всети 11 бе11еж1<и: Книжнина : Наши по1<ойниu11. 

Печатница КНИПЕГРАФЪ на Сава Петровъ - София 
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~ (~ф~~[КА IIIYDя,нa ~АНКА 
' 

СЪЮЗА ИА ИАРОдиит, КООПЕР. ВАИКИ 

---·--
цEHTPAnAYn. ц. к1поянъ1 

собствено здание 

КЛОНЪ УЛ. ПИРОТЪ 68 

-----
капитаnъ и резерви 

вnоrове 

Пnасменти 

.Разпоnаrаеми изnиwеци 

61.000.000 nв. 

-165.000.000 ,, 
160.000.000 „ 
65.000.000 „ 

ЧЛЕНОВЕ 6.500 

ИЗВЪРШВА ВСИЧКИ ВАИКОВИ ОПЕРАЦИИ 



1 

и 

,,ТР АНСБАЛКАНИЯ" 
1-во Бълr. А. Д. за Международни транспорти 

с о ф и я 

К А Н Т О Р А И С К Л АД О В Е У Л. С Е Р Д И К А .№ 1 8 

Редовни rрупажни служби 

съ западнитt държави, съ 

ИТАЛИЯ, 

" ШВЕИЦАРИЯ, 

ГЕРМАНИЯ и др. 

ТУРИСТИ И СКИОРИ, 
,,ПРОТЕКОЪ" 

е новъ германски препаратъ за импрегниране на горницата и под

меткитi, на обущата, получилъ широко приложение въ всички 
спортни и военни срi,ди на Германия. 

,,ПРОТЕКОЪ" 
намира отличенъ приемъ и въ България. 

,,ПРОТЕКОЪ" 
омекчава втвърденитi, кожи и увеличава трайностыа на обущата 
повече отъ 500/ 0• 

Само еnииъ оnитъ ще ви иоnрови пuиятеnи но „п Р от Ек с Ъ". 
Търсете го въ всички спортни .и обущарски магазини. 

· ПРЕДСП\ВИТЕЛЬ Зf\ БЪЛГ f\РИЯ 

„Т О ПО n А" А. Д. - софи11 
vn. ,,Св. Св. Кириnъ и нетоnи"' 88 - телефонъ Э-21-17 
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ОСИОВАИА СЪ УЧАСТИЕТО ИА ДЪРЖАВАТА, 

&'ЬВГАРСКАТА ИАРОДИА &АИКА И ВЪВ· 

Г АРСКАТ А ЗЕМЕД'ВЛСКА И КОDПЕР. &АИКА. 

извършва всички оанкови операции. . . 

специаnно от о р и з и р а и а съ законъ да 

1 и з да в а r а р а и ц и и п р е д ъ дъ р ж а в ат а 
1 и оощинскит~ учреждения за участие въ търrове 

з2 кпона 

20 ПРЕАСТАВИТЕдСТВА 

Въ всички останали rрадове-кореспонденти 6. Н. банка 1 

цеитрпвп София - ,,пеrе" 17. 
тепеrраФенъ аnресъ: ,,& Ъ п к Р Е А Ъ" 



БЪЛГАРСКА 

ТУРИСТИЧЕСКА КООПЕРАЦИЯ 
СОФИЯ, КН. КЛЕМЕНТИНА 4 - ТЕЛ. 2-61-19 

____ вс'18какви тур и с ти че ски, спортни и 

nосТАВЯ скиорски "рина д п е.но с ти, екипи-

1 д ровка за зима и п•то, прибори за пич• 
---- ното домакинство на туриста и np. 

ОБУЩА НАЙ-ДОБРО КАЧЕСТВО-ГОТОВИ И ПО МЪРКА: 
ЗА КАТЕРЕНЕ, СКИ, КЪНКИ И ДР. 

БЪЛГАРСКАТА ТУРИСТИЧЕСКА КООПЕРАЦИЯ 
е изк11t0чите11но дt.110 на орrанизира_. 
нитt. 6ь11rарски туристи оть & те и IOTC. 
Нейниятъ де
визъ не е пе

чалбата.а задо
воляването на 

по т'р tбн оститt 
на българскитt 
туристи въ пла

нината. 

тvристи, 

подкрепете 

вашата 

........................... а . кооперация! 




