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ЗА НАМАЛЕНИЕТО ПРИ ПЖТУВАНЕ ПО ЖЕЛБЗНИЦИТБ 

Основаването на n'Ьрвата организация на туристит,ь в'Ь Б'Ьлzария 
преди повече оm'Ь 40 години б,ьше с'Ьnроводено, покрай другото, С'Ь повди
гането и разрешаването на единъ проблем'Ь, който лежеше т,ьсно св'Ьр
зан'Ь С'Ь с.жщностьта на туристическата идея - проблемътъ за пж
туването. Докато този в'Ьnросъ за всички други организации е оm'Ь 
вторично значение, защото п;r..туването при m!ЬХ'Ь се явява като едно 
оm'Ь доп'Ьлнителнит,ь ср,ьдства за изn'Ьлнение на целит,ь имъ, при тури
стическата организация п;r..туването е не вече обикновено ср!Ьдство за 
работа, а единственияm'Ь ншшн'Ь, чреЗ'Ь който тя може да отговори на 
предназначението си, да изn'Ьлни целит,ь и задачит,ь си, да одухотвори 
идеологията си. Туриз'Ьм'Ь без'Ь п;r..туване е н,ьщо като живопись без'Ь 
бои, като море без'Ь вода. 

В'Ьздействието на природата в'Ьрху чов,ька може да б;r..де постигнато 
цrьлостно само когато т,ь б;r..датъ поставени въ близость единъ до друzъ. 
И m'Ьй като не можем'Ь да доведем'Ь планината до чов,ька, ясно е, че 
човrькъm'Ь ще отиде при нея. 

Но какъ? 
Наистина, има единъ моменm'Ь, при който в'Ь отношението на чов,ька 

къмъ планината тр,ьбва да изчезне поср,ьдничеството: но той наст;r..пва 
едва съ поставянето имъ въ непоср!Ьдственъ контактъ: когато чов,ькътъ 
е достиzналъ до дирения оm'Ь неzо обектъ. Да се иска, обаче, от'Ь софий
ския туристъ, който желае да отиде на Рила, да ходи пеша до Само
ковъ, е колкото несериозно, толкова и см,ьшно, макаръ че е имало вре

мена, когато - като не се е разполагало съ друго ср,ьдство - и това 
разстояние е било изминавано пешкомъ. 

Въ България н,ьма друго движение, което по-силно и по-неприну
дено да е обхванало широки обществени слоеве отъ туристическото. За 
развоя, популяризацията и вдълбочаването на туристическата идея, 
която е главно идея за отношението на чов,ька къмr, планината, има 
най-zол,ьма заслуга организацията на бълzарскит,ь туристи, представена 
omr, БТС и ЮТС. Можемъ см,ьло да кажемъ, че т,ьзи два сr,юза създа
доха у насr, навика къмъ излетуване и п;r..туване за удоволствие. Тrьх-



ната пропагандна и nuoнepfla работа вь това отно~иение не е оспорвана 
Om'b HUKOZO. 

Всичко, ,соето впоследствие се направи вr, тази насока omr, д&рJка
вата и официалнитrь власти за насьрдчение на пжтуването за удовол
ствие, е малко или много повлияно оть пропагандната дейность на 
туристическитrь ни орzанпзации, на втr,лпявания omr, mrьxr, неуморно 

лозунzr,: назадь кr,мr, природата, на сьздаденитrь cr, жертви и идеализr,мr, 
удобства и спzурность вr, планината. 

За тази своя дейность, за тrь1п свои заслуги орzанизиранитrь бr,л
zарски туристи имаха допреди нrьколко zодпни една единствена малка 
прпвилеzия: да пжтуватr, вr, групи omr, най-малко 5 души cr, 50% нама
ление по БДЖ. Ние не zоворимь за привилеzията, която сжществуваше 
презr, 1901 z., когато туриститrь поединично моJ1сеха да пжтуватr, cr, 
50 ¼ намаление - за такова нrьщо ceza никой не мечтае / По неизвестни 
причини, това право на орzанизиранитrь вr, БТС и ЮТС туристи бrь 
отнето и тrь бrьха приравнени cr, dpyzumrь организации: мozamr, да пжту
ватr, по БДЖ вr, групи omr, най-1,t,алко 5 души, но cr, 30% намаление. 
Фактически това намаление не се използува или се използува много 
малко, защото с.,у.щевременно всrьки бr,лzарски zраJ1сданинr, има право да 
пжтува на разстояние до 250 клм. всrьки праздникr,, пред& и следr, празд
никr,, поединично и на общо основание cr, еж.щото намаление omr, 300fo. 
За туриститrь остава, значи, да използуватr, своята „привилеzия" само 
за дrьлнични дни, когато еж на работа и почти не мozamr, да изле
т уватr,, и то вr, групи omr, поне 5 души. 

Cr, с'Ь:J1Саление трrьбва да констатираме, че наи-идеалистичната у 
насr, организация, онази, която би трrьбвало да бжде най-силно подкре
пяна omr, официалнитrь власти, защото по естественr, и непринуденr, 
начинr, служи на идеята за д'ЬрJ1савата, е лишена omr, вr,зможностьта 
да даде на своитrь членове едно малко предимство предr, онrьзи, които 
неорганизирано практикуватr, туризr,мr,. Нrьщо повече. Даже онова, което 
бrьше признато вr, миналото и дадено като привилегия, днесr, е отнето. 
Означава ли този фактr, врr,щане назадr, или непризнаване оть дr,ржа
вата на положителната и творческа дейность на БТС и ЮТС? Или, 
може би, дr,ржавата желае туризr,мr,т-ь да се практикува неорганизи
рано и безконтролно, затова и тя нrьма нужда и не подкрепя тури
стическитrь организации? Или nr,кr, най-сетне, може би - защото гор
ното изглежда малко вrьроятно - Министерството на Jкелrьзницитrь 
провежда нrькаква своя, независима, не вr, хармония cr, дr,ржавната, 
политика! 

Привилегията на орzанизиранитrь български туристи трrьбва да 
бжде поне вr,зстановена, защото тя е право, извоювано cr, неуморенr, 
трудr, и непрекжснати жертви. Защото онrьзи, които работят& за съз
даването на сигурность и удобства вr, планината, които се грижат& за 
нейното опазване, трrьбва да иматъ вr,зможность да я достигнатъ по
лесно отъ другитrь „туристи", които използуватъ наготово изграденото 
и смдаденото omr, БТС и ЮТС. 

Д-р'Ь АНДРЕЙ ПИПЕРОВЪ 
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Лиринъ - Стражитt. Снимка Шарлаковъ 

ЯВОРОВЪ И ПЛАНИНАТА 

Георги Клисаровъ 

Въ българс!(ата Jiитeparypa се утвър

.диха имена на видни писатели, които вне

соха романтичность въ !(уJiтурата и обще

ствения животъ на , нашия народъ, 

!(НТО описах~ одухотвориха и възпtха 

българс!(итt планини. Народъ и литера

турно-обществени движения посрещнаха 

тая нова струя въ наша ra ли1 ература 

като пр ,Jдължение на любовьта и пре

клонението !(ЪМЪ Балкана, който бtше 

6ищица-За!(рИЛНИ!(Ъ въ теЖ!(И робски дни. 

Народниятъ поетъ Иванъ Вазовъ 

пръвъ написа Пi'Уiтни белеЖ!(И и редица 

с1 ихотворения, съ !(Оито разкри !(расо

·тата на българската зе11я. Той обходи и 

опозна природнитt красоти на България 

и прикани и духовнитt първенци на на

рода, и ВСИЧ!(И граждани да отидатъ 

всръдъ природата, да потърсятъ въ нея 

отдихъ, !(расота и сила, да се приобщятъ 

J<ъмъ нейното величие. 

Зовътъ на народния поетъ не намtри 

особенъ отзву!(ъ въ душитt на мнозин

ството. По-щастливъ бt неговиятъ съ

временникъ, незэбравимиятъ идеолоrъ на 

българския туризъмъ Але!(О Константи

новъ, който - въпрtки поJ1итическит'В 

различия съ съзерцате,1я Вазовъ - се 

явява на общественото поприще съ сж

щитt идеи за природата и съ една пое

тична ПО!(ана, при не особено щастливи 

обстоятеJiства, увлtче народнитt маси 

!(Ъмъ планината. 

Примtрътъ на Вазовъ и AJie!(o Кон

стантиновъ, които туриха началото на 

българс!(ата пi'Уiтеописателна литература, 

бъ последванъ плахо, безпретенциозно, 

но съ дъ.,боко разбиране и художествена 

похватность, отъ планинаря Страшимиръ 

Кринчевъ, а сJiедъ това - особено въ 

последното десетилtтие - и отъ други 

българс!(и писатели, които се приобщиха 
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110 духъ И МИСJЮВНОСТЬ къыъ бъ.1гарски

тi; планинари 

Пtю Яворовъ е единъ отъ български

тt писатели, които иматъ непосрtдстве-

1111 преживявания въ планината, отразени 

ыъ неговитt творения. Походитt изъ ыа

кедонскитt планини на свободолюбиви 

народни чети, въ които е взималъ уча

rтие, Cii'i дали възможность на поета да 

опознае планинския свtтъ, обикновено 

чуждъ и непознатъ на израстнзлитt 

всрtдъ усJювноститt на града. i3ъ днитt, 

когато официална Българи;~ се е лут ,1.'lа 

по криватt пii'iтеки на дипломацията -
споредъ ,1ичната преценка на по.~та -
Яворовъ безъ коJ1ебание поема изъ бъл

r арскитt планини, като революционеръ, 

чие1 о призвание бt чие го ап()столско. 

,Лодъ зеленъ хайдушки шатъръ въ 1ыа

нината" той си е вземаJ1ъ стенографски 

бележки за всичко, което е ималъ въз-

"южность да наблюдава, и съ поетични 

образи описва страданията на онево

,н:ното българско население и неговитt 

т;,;жни пtсни - по-скоро плачъ и рида-

ние - сраженията и бързитв набвги 

презъ долини и върхове въ свидна Маке

дония; красотата въ планинитt, изъ кои

то е правtлъ набtги, било задружно съ 

:vшогобройни чети, било самъ, следъ зло

полученъ край на четата, или пратенъ съ 

специална задача въ „Царството на сул-

Пиринъ - Каменица 

тана". По цtли денонощия и седмици 

Яворовъ е билъ изъ Пиринъ, . Рила, Осо

говска-планина, Плачковица и Ограж

денъ. 

Споменитt и преживеJшцитt отъ това 

скитничество изъ Македония Яворовъ 

описа въ 

бележки, 

„Хайдушки копнения", пii'iтни 

които Cii'i единствени въ бъл-

1·щJската :1итература по оригиналность и

дълбочина. Никой български поетъ не е 

д11.лъ такива углii'iбени, живи и поетични

описания на непосрtдствени преживели

ци и съзерцания въ п .1анината, впечатJ1е

ния отъ пл анинския свtтъ и бита на пла

нинеца. 

Въ пii'iтеписната литература преобла

:~аватъ личнитt впечатления. Въ „Хай

;~ушки копнения" тt се губятъ въ описа

нията на борбитt , образитt на борцитъ 

за свобода и тtхнитt водачи. Сломенъ 

отъ жестоката действитеJшость и страда

нията на братята изъ селищата на Ма

кедония, Яворовъ изповtдва съ прискър

бие, че - улисанъ въ развоя на събития

та - не е ималъ възможность да си взи

ма по-подробни бележки за мtстноститt, 

презъ които е минавалъ, и да записва 

всички мисли, които Cii'i го вълнували по 

време на неговитt Пii'iтувания. 

Макаръ да се увлича въ преценка и

описания на историческитt дtла на ре

волюционната организация и хората, к:ои-

Снимиа В. Гриневнчъ 



Пиринъ - Дженгалъ 

то създадоха епохата на македонскитt. 

четнически борби, завършила сЪ' Илин

денското въстание, Яворовъ осмисля ;~жт

нитt. си бележки съ художествени описа

ния на природата, философски размишле

ния и ху :vюръ, безъ да нарушава един

ството на разказитt.. Характеристика на 

,иповетt. отъ тогавашна Македония, оду

хотворяване на природнитt. явления и пре-

1<лонение предъ светото народно дt.ло, 

-rс,ва еж основнитt. мотиви, разрi!ботени 

съ срt.дствата на художественото слово 

което Яворовъ - ху дожникъ на бt.лат~ 
речь - владt.е съ голt.мо майсторство. 

Поетическата природа на „революционе

ра" наддt.лява суровата действителность. 

За Осоговска планина, която е тt.сно 

свързана съ борбитt. за свобода на маке

донския българинъ и не веднажъ е игра

ла роля въ историята на българския на

родъ, като крепость, срt.децъ на манасти

ри и хайдушко поселище, Яворовъ отдt.

ля значително мt.сто. Прехвърлялъ Осо

гово не веднажъ, още въ началото на 

,,Хайдушки копнения" той описва плани

ната като любимо убъжище на четника 

намtрилъ спасение въ нейнитt. гори и не~ 
nристжпни чуки или прехвърлящъ ;1резъ 

билото и върховетt тогавашната грани

ца между България и Турция. И за уса-

Снимка В. Гриневичъ 

мотената, сгушена въ срt.дата на бъл

rарскитt. земи планина, Яворовъ написа 

-поетични слова: 

„Ние поемаме чернитt гористи висини 

на Осоговската планина Презъ голитt. 

KJIOHИ на безмълвни буки се мръщятъ не

беса, заст.1ани съ погнали се дъждовни 

облаци. Тихо - и спремъ JIИ за минута, 

едва се долавя тжжниятъ ропотъ на око

вани въ Jlедъ потоци. Отвреме навре:11е се 

чува глухъ стонъ, далечно ехо отъ уни

лото виене на вы1ка. Азъ· едва разпозна

вамъ другаритt. си - привидения, залу

тани въ нощьта. Завалt. дъждъ, СГ?УiСТИ· 

ха се тъмнини като въ рогъ, подtха сте· 

нания усоитt., сякашъ погребална пtсень 

на смъртьта. 

Граннчнит.t. снt.жни върхове, подпрt.

ли вечерни сиви небеса, стоятъ умислени 

предъ онуй, което виждатъ предъ дветt. 

царства, раздt.лени отъ тtхъ. Подиръ 

часъ време, студенъ вътъръ отъ северъ 

продра мъглитt. отъ небето и луната се 

показа, безучастно усмихната, да ни по

r J1еда затъпкани до гърло въ снt.жни 

насипи. Размахватъ клони случайни бо

рики подъ заJJедени подплеси, като че ви-

катъ звtроветt., чиито с.r1еди личатъ на

около". 
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Презъ януарий 1903 година Яворовъ за българскитъ планинари. И Яворовъ 

отива въ Македония, като минава грани

цата презъ високитъ върхове на Рила -
в<.:ликата бъ.пгарска планина, въ която 

отъ хи J1яда години гори свещениятъ 

огънь на Светия отецъ на българската 

земп, свети Иванъ Рилски. По рилскитъ 

хребети и снъжни върхове, издигнати 

като небесни тронове въ облацитъ, е из

Ч('Звала междудържавната граница. 

Въ студена псна утринь тридесетина 

въоржжени апостоли поематъ по доли

ната на Б1,JIИ Искъръ, ,,засш1 J1ъ подъ ле

доветъ". Начело вървятъ поетътъ на тра

гичната любовь и героичниятъ водачъ 

Гоце Дt. J1чевъ. И Яворовъ описва непов

торимата картина: 

,,Замръзналиятъ удържливъ снъгъ 

хрущи подъ нозетъ ни и сякашъ крила 

ни носятъ по лекото нагорнище. Дълчевъ ,. 

който върви предъ мене, току се обръща 

засмънъ и ми пожелава „добъръ часъ " . 

Слънцето, чиято слаба свътлина съвсемъ 

не бъше нуждна, за да бждемъ цъли въ 

поть, правъше деня великолепенъ. По

:1едениятъ снъrъ отразяваше лжчит·в въ 

милионъ е:1мази, като че ли искаше да ги 

преJ1·ве въ нашитъ души. Тъкмо следъ 

11ладне ние сме вече подъ сама Демиръ

кипия, покрита отъ снъговетъ, прилична 

на гигантско ceдJIO, наметнато съ бълъ 

паащъ. Ще се покатеримъ въ дъсно отъ 

неп и ще пре-хвърлимъ въ турско". 

Следъ драматични срещи съ мъстни 

хора, излъ.з,1и отъ планинскитъ села, и 

нещастни случки въ планината, Яворовъ 

се угJ1жбява въ своя душевенъ свътъ 

и съзерцава планинската красота . 
.,Спокойно въ своитъ неi>бятни шири

ни и загадъчно въ своята ясна бездън

ность, се разстилаше небето на краткия 

зименъ день. Тълпата бъли върхове дигатъ 

чела единъ презъ другъ, сякашъ да над

зърнатъ по - харно въ това небе и да 

узнаятъ потуленитъ въ него тайни". 

Презъ Демиръ-капия - Грънчарь чет· 

ницитъ се озоваватъ въ Предъла, нс1дъ 

Разложката долина, откждето се открива 

Пиринъ-планина, чийто бълоснъжни вър

хове тогава бъха „блънъ непостижимъ" 
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пише съ възторrъ: 

.,Ние достигнахме върха и предъ очи

тъ ни се откри широката Разложка кот

:ювина, триi'i'iГЪJ1никъ, накi'i'iдренъ съ хи

ляди малки възвишения. Преградена юго

западно отъ настръхналата насреща ни 

Пиринъ, източно - отъ бледния при за

падното сияние Доспатъ, и подъ насъ -
отъ величавата Рила, тя ми напомняше 

море, замръзнало въ минута на вълнение. 

А ръдката вечерна мъгла, отразила и чер

ния Пирински масивъ, и бълитъ Рилски 

гърди, покриваше цълата картина съ пая

)1,:ината на тъмно прозрачно було. Азъ по

сочихъ на Дълчева, изправенъ до мене: 

- Вижъ, Македония ни посръща въ 

трауръ! .. . 
Въ началото на юний неспокойниятъ 

.'!УХЪ на Яворова отново го повежда къмъ 
Македония и той преминава съ четириде-

сеть души Рила, планината на диви гор

ски самоти, въчни пръспи и поледени езе

ра. Този преходъ изъ Рила е описанъ въ 

,,Хайдушки копнения" съ поетична сила, 

каквато не би могла да се посочи въ ни

кое описание на Рила. 

„Ние осъмнахме пакъ изъ ри,1скитъ 

самоти вече близо къмъ границата. На 

rIJiaднe слънцето ни гръеше всръдъ нераз

топенитъ още снъгове . И далеко задъ 

насъ, презъ rлавитъ на по - низкитъ вър

хове се откриваше равнината, чийто Пi'i'i

тища бъхме напустнали. Съвсемъ обик

новени могили изгJ1еждаха вече задъ насъ 

ц1;ла тълпа върхове, прошарени съ мрежа 

тапети отъ хората, които еж диръли топ

ливо по студенитъ имъ висоти. И докато 

другаритъ намираха време да се заглеж

датъ нататъкъ, Богъ знае на какво удиве

ни, азъ вървъхъ съ наведена глава, за

бравилъ цълия свътъ. Предвечерниятъ зе

фиръ въздъхва всръдъ гората и погалва 

.'!ицето ми, а приятно топълъ слънчевъ 

лi'i'iчъ ме цълува крадешкомъ презъ раз

люлънитъ листи по челото". 

Обзетъ отъ увлъчението да изпълни 

своето призвание на апостолъ, презъ 

есеньта и зимата на 1903 година Яворовъ 
отива нъколко пi'i'iти въ македонскит·в по-



крайнини: броди изъ тайнитt пжтеки на 

Пирина; с,1иза въ Бtломорска Тракия и 

въ луннитt нощи край рtка Брtгалница 

с,1уша юнашки пtсни; въ храсталацитt на 

дивната Плачковица-планина намира спа

сение отъ турскитt потери - природни 

картини и моменти изъ живота на во.шия 

пli'iтникъ, които еж незабравими. Роман

тика и художественъ реализъмъ еж Яво

ровата сила въ „Хайдушки копнения". 

Яворовъ най-много е бродилъ изъ 

Пирина и затова най-много еж откжсле

цитt въ „Хайдушки копнения" за мистич

нsта българска планина, смtтJна въ пре

данията за светилище на Перуна, а ;зъ па

роднитt пtсни - за самодивска планина, 

Юденица. Пиринъ е бнлъ комитско сбо

рище, истинска хайдушка планина. Тур
ската войска не е смtела да навлиза въ 

горитt и приоблачнитt върхове на Пи

рина. Потеритt еж били доволни да про-

Рилски самотнинъ 

гонятъ четитt въ непристьшнитt чуки 

при звtроветt на езерната пла.нина. За

лутанъ изъ недрата на Пирина, между 

скалисти грамади и долини на планин

ски рtки, Яворовъ се вдълбочава въ раз

мисълъ: 

„И ние слушаме глухия ропотъ на 

водитt, нtкжде долу въ бездната, или ги 

виждаме другаде, разлtни като широко 

огледало за луната. 

-- Момини кули! - съобщиха курие

ритt на едно мtсто. - Мжчно е тука 1ш

нуването ... 

Момини кули настръхнали скаJш, 

надъ които нtкога се е издигалъ чуто

венъ замъкъ. Легендата не казва нищо 

повече отъ името. Една мома се мtрка въ 

тъмнинитt на времето, единъ свинксъ за

дава съкрушителна загадка на въобра-

жението" (Следва) 

Синмна Д. Рунтовъ 



,,ХАйДУШКИЯТЪ БАЛКАНЪ" 

Коста Траяновъ 

Тръгвамъ самъ отъ село Острецъ. 

Вървя по „Русалийската пжтека" край 

Острешката ръка. Гората плува въ лекъ 

здрачъ. Замръзналата слана блещи кзто 

одимено сребро. Нощниятъ мразъ още 

държи съ студеното си дихание планина

та. Нито единъ звукъ не разклаща 

студения и ръдъкъ въздухъ. Само шу

мътъ ш: ръката звучи -въ ушиТ'в ми като 

бръмчене на пчели . Отъ последната ~ъс

коръзница нагоре, кждето вече напу

щамъ ръката, това мълчание започаа да 

става убийствено за нервитъ ми. Всъки 

звукъ ме изпълва съ нетърпение, ос::>бе

но когато минахъ „Студенъ улей" и на-

6.1ижихъ „Широката поляна". Тръсъкътъ 

на н·J,,кое гнило клонче ~одъ краката ми 

шш rJiухитъ удари на сърдцето ми ме ка

ратъ да се притайвамъ. И сега не мога 

да разбера скучно ли ми бъше или из

питвахъ страхъ. Но да си призная, но

вината, която научихъ въ селото за нъ

ш1ква си мечка стръвница въ скалитъ на 

,,Мара-гидикъ", не ми изJiизаше изъ ума. 

Все пакъ азъ бъхъ забравилъ, че гамъ 

до.~у въ равнината, кждето мракътъ още 

пълзъше по земята, съмъ оставилъ лю

бими rрад()ве и близки - единъ другъ 

свътъ, който сега ми изглеждаше съв

ссмъ чуждъ. Величието на планината бъ 

поразило моето въображение. Покрити

тъ с·ь скрежъ клони еж като посребре

ни. Надъ тъхъ вече се синъе небето -
дълбоко и ведро, като божествено око, 

което съзерцава събуждащата се земя. То 

става все по-високо и синьо; звездитъ 

все по-бледи и далечни, сякашъ бавно се 

издигатъ, за да потънатъ въ неговия 

бездъненъ лазуръ. На изтокъ, кждето 

плещитъ на Балкана посипъха, презъ ди

мещитъ пари и мъrJIИ се показа слънце

то. То се издигна полека, l{аточели напу

ща своето легло отъ дъното на rия 

страшни пропасти, които димятъ l{ато 

изригващи вулкани и се rубятъ отъ по

гледа, обвити въ мъгли. 
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Чудноватитъ очертания на дърветата 

ставатъ все по-ясни, тайнственитъ об

рази, които преди изглеждаха като 

живи сжщества, откриватъ проститъ си 

тайни предъ слабата свътлина, която се 

струи оскждно отгоре. Ето че въ въз

духа пробъrватъ първитъ слънчеви .~1ж

чи! Гората леl{О потреперва, залюлъна 

отъ слънчевата цълувка на изrръва. Дър

ветата се усмихватъ, но тъхната vсмив

ЮJ е болезнена и тжжна. Хиляди неуло

вими блtсъци заиrраватъ по безлистнитъ 

имъ клони. Всъко дърво напомня •Jrро

менъ полюлей отъ блъстящъ кристалъ, а 

земята, постлана съ окапалитъ пъстро

цвt.тни листа - чу денъ губеръ. С,1ъ1111е

то, едва раздрало сутринната си пухкава 

дреха, отново се скрива задъ мы·лит·J,,. 

Не1 овитъ първи лжчи сякашъ ставатъ 

сетни и l{ато неуловими звуци изпра

щат ь златнитъ си трелй. Вече съмъ вър

ху би.~ото на Балl{ана. Гжсти ~1ъr.1и :1е

ниво пълзятъ по върховетъ. Явно е, че 

това предвещава JIOШO време. 

И наистина, презъ нощьта .>ава .пъ 

първи снъгъ. Преспахъ въ хижата заед

но съ двама ловци на сърни и диви кози, 

а на сутриньта продължихъ за Калuферъ. 

,.Русалийсl{итъ гробища" бъха покрити 

съ мекъ пухкавъ снъгъ, но „Юрушка 

грамада", оrръна отъ слънцето, с~ СJтказ

ваше отъ тая нова премъна. Миаавамъ 

покрай нъколко безкръстни гробове и си 

обяснявамъ защо това красиво мъсто е 

наречено гробища. Тукъ _ еж нам J,,рили 
смъртьта си двама търговци отъ злодей

ска ржка и единъ овчарь, уби гъ отъ 

свъткавица. Отъ вододъла вече се спус

камъ къмъ Южна България. Прекосихъ 

,,Пирови Jшвади" при ясно време и за

почнахъ да слизамъ надолу. За пръвъ 

пжть срещнахъ хора съ натоварени ка-

1 ъри, които подозрително ме гледаха, 

;1окато отмина. Може би тъ бъха контрз-

бандист;;~ 

цето ту 

на тютюнъ или ракия. Слън

блестъше осJ1ъпите.'!но върху 

тънката снъжна покривка, ту се с:(ривя-



ше потулено задъ об,1а'.].итъ. Мъгли има

ше само на Юмрукъ-чалъ и Кздем:шитъ. 

Това, обаче, не продължи за ~ъ.1го. 

Преди да стигна „Козята стена", ,жста 

сиво-оловна мъгла ме посрещна и въ 11еп 

объркахъ пжп,. OкoJio Ц'ВJiъ часъ Jър

l<'ВХЪ въ неизвестность, докато пре"1ина 

пояса на мъглитъ и изведнажъ предъ 

очитъ ми се показа Розовата долина. Въ 

откринаше ,,Джендемътъ" съ „Калофер

ското пръскало", страхотно и недосг<Уiп

но мъсто. Този кжтъ, нареченъ адъ, съ 

право може да се признае за сърдце нз 

Балкана, защото е въ сръдата на най

високата 11у часть. Отъ пръспитъ на Юм

рукъ чалъ водата се хвърля въ страшна 

пропасть и поради гоJI'Вмата височина се 

разбива на воденъ прахъ, откждето и во-

Балканътъ зиме 

първия мигъ тя ми изглеждаше като из

мама, но скоро се насочихъ отъ нейнитъ 

ceJia и градове. Б.ъхъ се отк.1онилъ мно

го на лъво, затова пакъ безъ пжть се от

правихъ по посока на Калоферскv1я ма

настиръ. Вървъхъ презъ по:~яни, вече 11О

сърнали отъ есенната слана, и презъ гори 

съ окапали листа, сякашъ бъха ,1зсъх

наJiи безъ слънце и вдаr11. Ilpe ·rъ ~1~нъ се 

допадътъ носи названието си. Въ неrо

витъ води се отразяватъ цвътоветъ на 

небесната джrа, а по скалитъ му орли ви

ятъ гнъзда. Но тукъ наблизо е и „Ра

птъ ". Той е навсъкжде и никжде! ... 
Ето, спущамъ се въ единъ най-обик

новенъ долъ, който прегражда пжтя 111и, 

а каква прелесть, какъвъ чаръ! Игриво 

поточе съ весела пъсень буйно се хвърля 
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отъ камъкъ на "·а:.1ъкъ, отъ бръгъ на 

бръгъ. Каменнот() ~1у корито е превър

r!ато ту въ разкошни к"'па J1ни, ту въ 

ж11вописн11 11рагове, по които образуэа 

множество язове и водоскоци. С1ол:1 г в 

околоаръстъ с"' покрити съ зеJ1ено ка

дифе отъ буйния мъхъ, а бръговетъ )IY 
-- съ суха папрать. Тукъ-тамъ още нео
капали J1иста падатъ съ гJiухъ, сподавснъ 

воnъJiъ и застиJiатъ земята. Вътърътъ си 

ю·рае съ тъхъ и ги nи J1ъе като конфети. 

Мирише на влага и плесень, но всичко е 

тъй хубаво, т1,й чудно, че невоJiно погле

дътъ се спира въ захласъ, а душатз и 

сърдцето тръпнатъ отъ насJiада. Тъй се 

Зимни цвiпя 
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виждатъ и чувствуватъ нъщата въ Бал

юша, защото тукъ човъкъ гледа съ дру

ги очи и чувствува съ друга душа. И 

тия очи не само ГJiеда·rъ, но и виждатъ, 

а душата се радва или скърби заедно :ъ 

11риродата. Защото въ тоя чуденъ свътъ 

на планината ние се преобразяваме и 

ставаме истински човъци. *) 

*) Настоящото описание е извадка от·ь 
ю•с коро излъзлата книга „Хайдушкиятъ 
Ба.~к ? нъ " на нашия сътрудникъ, изве
стниятъ туристически писате.1ь и тури

ст11чесю1 деецъ отъ клона „Де1Зненск11 из
вори" въ Варна - К. Траяновъ. 

Снимна Д-ръ Ил. fv"1иновъ 



ПЛАНИНСКИ ПРАЗДНИКЪ 

Любенъ Дончевъ 

По широката Божия земя се сJJучватъ 

най-разнообразни събития: аншJJусъ, вой

на, наводнение въ КаJJифорния, земе

тръсъ въ АнадоJJа, рекордъ на бавно хо

дене, синтетична JJЮбовь, излетъ на плt

венскитt туристи до „Амбарица" и пр. 

А ето какъ и едно иначе незначитеJJно 

- Ууу, ма свао. Я погJ1ежъ - жена

съ гащи! 

Петь минути престой по програма. 

Колата тръгва следъ единъ часъ. Ни

кому не е потрtбваJJо да спазва нареж

данията на главатаря, Достатъчно е само 

това да е строго предвидено въ правил-

събитие може да вземе неочаквани раз- ника за изJJетната дейность на KJJoнa 

~1·J,,ри: раницата ми е въ Чупш1та, обувки- , , Кай ,1ъшка доJJина". 

тJ,, си дадохъ на Даката и още не ми ги е 

върнаJJъ, Маминъ Кольо взе голфа ми, за 

да се фотографира спортно, трtбва да 

си купя сирене, мacJJo, ябътш, хлtбъ, 

сланина, дамаджаната е още праздна, 

авансъ едваJIИ ще ~1и дадатъ и ПОJJов;,rнъ 

часъ преди тръгването още не знамъ да

JJИ . . . баща и ще н пустне да дойде съ 
насъ въ пJJанинат:з 

ПосJJеднитt Kli'iщи на r·рада остава гъ 

задъ насъ. Моторътъ бодро шуми и от

нася по заJ1еденото шосе към'h пJJанина

та странно костюмираната група: млади, 

мин~шащи за млади и почги млади, но 

всички - възторжени поклонници на раз

нообразието, похапването, синитt барет

ки, троянската сливовица и - на плани

ната - JJюде съ начеващо настояще и ро

зово бждеще ... 
ОгоJ1енитt акации покрай шосето, те

лефоннитt стъJJбове и километрическитt 

указатеJJи се гонятъ край насъ, Задъ 

тtхъ побtл·J,,лото отъ новия снtгъ пoJJe 

се разстила до краищата на хъJ1мов12тt, 

потънали въ дрезгавината на мразовитата 

утринь. Презъ стъклото на прозореца, 

което вече се покрива съ скрежъ, се JТ

кr,с-яватъ върху сиво-бtлия фондъ за

мърсени врати, прозорци, изкъртени сте

ни и неграмотно написани фирми на кръч

мата, бакалницата, пощата и кметското 

намtстничество, Едно прасе пресича ле

ниво пжтя предъ автомобиJJа. Предъ 

вратника рунтавъ песъ подава озжбена 

~tуцуна и J1аятъ 1\,\у надпреварва wy:via на 
мотора, Едно перде се вдига и презъ про

зореца наднича любопитна селска глава: 

Троянски манастиръ. Вжтре: стари по

стройки, храмъ и хранилница на бившето 

народностно самочувствие. Отвънъ - Gа

каJJница, касапница, кръчма. Оттатъкъ 

ръката - ceJJo съ шепа спретнати кжщи
ци, угJJедни дворища и люде съ открити 

лица. Между тия два свtта стоятъ въз

правени, зеленясаJJи отъ плесеньта на вt

кЬветt, намtста порутени, високи ка~1ен

ни стени. 

Манастирскитt братя ни посрtщатъ 

въ кръчмата. 

Черни-осъмъ. ЗеJJеНиfОвецъ, Смtситt. 

Ко,мпанията се раздtля. Желанието на ед

ни да б/i'iдатъ въ планината стигна до 

тамъ, до кждето можеше и автомоби.;1ътъ 

да стигне. 

- Вие !1дете, пъкъ като се върнете, ще 

ни разправите какво има горе. Тогав;:~ все 

едно, че и ние сме идвали ... 
Половинъ часъ пжть по равнот9 шосе. 

- Боже, колко било леко! Пъкъ азъ 

си мислtхъ, че щомъ тръгнемъ и ще се 

уморя. Представи си! 

Кладенчето, Изведнажъ Пli'iтьтъ се чу

пи въ стръмна пli'iтека. Възклицанията на 

новата туристка секватъ внезапно ... 

Последнитt десеть минути! Та има ли 

н·J,,що по-мmчително отъ тtхъ? Би трtб

вало да построятъ хижата малко по -на

ДО JlУ , . , 

Каква жестока несъобразителность! 

Но . , . свалете раницитt, госпожици 

и господа, свалете и шапкитt. Нека ле

киятъ вtтрецъ развtе коситt ви, нека 
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Пжтьтъ на планинаря Сн. Н. Сахатчиевъ 

облъха лицата ви свежестьта на слънче

вия зименъ зал·взъ. Ние вече забравяме 

умората отъ изминатия пжть. Нtкой съ 

ржка я е махналъ отъ раменетt ни. Гър

дитъ се разтварятъ широко, дишаме съ 

nъленъ дъхъ свежия планински въздухъ 

и поrледътъ ненаситно шари по бълна

литъ се срещу насъ Амбарица, Купена, 

Юмрукъ-чалъ. 

Ние сме въ шrанината. Чувствуваме ве

ш1чавото спокойствие на зимата; то е 

rючти осезаемо, толкова близко, толкова 

n.1ътно, почти тягостно. 

До преди десетина минути, за стотенъ 

пжть може би, прокJiинахме часа, когато 
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сме се решили да тръгнемъ на такъвъ 

пmть. И ти, друrарьо, и ти, приятелка, вие 

и дваматз бъхме устремили погледи къмъ 
земята и съ сетни сили следвахте стжп-

китъ на преднитъ. Нито потъналата въ 

скрежъ гора, нито девствената бълота на 

снъrа, нито величественитъ силуети на 

планинскитъ веJiикани, нито най-сетне 

присжтствието на нъкой или нъко?, биха 

би.пи въ състояние да ви накаратъ за 

ыигъ поне да забравите тежката умора и 

напрежението на изкачването. 

И ето, тия четири стени, затоплената 

стая, веселото и сърдечно „добре дошли" 

на Кара Кольо извършиха чудото. Тая не

значителна иначе кжщурка ни пр.~роди. 

Едва прекрачили прага и ние вече се чув

ствуваме друr;.1, нови чувства ни вълну

ватъ, нови желания се пораждатъ. Ние 

именно отъ тоя моментъ започваме да 

разбираме, че сме въ планината. 

Вечерь. 

Кmде ми е одеалото? 

- Нъкому е дотръбвало да се завие. 

-- Ами азъ? Нали и азъ тръбва да се 

з2вия? 

- Ехъ и ти! Нали знаешъ ... човъ
щина! 

Съньтъ е нежеланъ rостъ въ хижата. 

Едва когато мъг.пата се занадига надъ 

гората, потопи билото въ бълъ пухъ и 

звездитъ забледнъятъ, въ хижата настава 

оная тишина, която е признакъ за сънь. 

Тукъ н·вма сутринни пътли, кучета, 

млъкари и вестникари. 

Нtма: 

- Ставай, синко, че закъснъ за работа. 

Нито пъкъ: 

- Добро утро, драги радиослушате:ш. 

Но тукъ всички станахме отъ леглото 

поне съ половинъ часъ по-рано, откол

кото въ града. 

Слънцето е изпепеJiило небосвода, лж

чи се сипятъ по снtжнитъ склонове на 

62:rкана. Въ въздуха се носи и разстила 

онан сутринна свежесть, която кара ноад

ритъ да се разширяватъ, очитъ да съл-



зятъ и мускулитt тръпно да се опъватъ. 

Планината диша и ние съ нея дълбоко 

поемаме дъхъ. 

Скитt еж добре смазани, краката от

починали, нетърпеливо подвикване да се 

бърза, и ето ни, следъ единъ часъ нагор

нище по снtга, се изправяме на онова 

мtсто, отъ кждето по-нататъкъ трtбва 

да слизаме - върхътъ. 

- Какво чувствувате? 

- Какво мислите? 

- Разбирате ли нtщо, драги, отъ т•Jва, 

което се открива предъ васъ? 

Не, азъ нищо не чувствувамъ, не ии

с.1я, нищо не разбирамъ. 

Азъ само гледамъ, гледамъ. Очиrв ми 

се насълзяватъ. Изтривамъ ги и пакъ 

гледамъ. Непрекжснато, ненаситно. За

бравямъ, че съмъ съ другари, забравямъ 

какъвъ съмъ, що съмъ, не спомнямъ rvrи

нало, нtмамъ настояще, забравямъ бi'i'i-

Планинска гора 

дещето. Азъ съмъ нищо - около мене -е 

всичко. 

Азъ не живt.я. Не! Прераждамъ се! 

Следъ това идва ново утро. 

Раницитt. еж олекнали, приказката е 

рнзказана. 

Пакъ се връщаме въ това, което сме 

свикнали да наричаме ежедневие. 

Пакъ сме въ селото. На мегдана млади 

червендалести моми виятъ кръшно хоро. 

Гледаме ги презъ мжтния прозорецъ на 

кръчматil и слушаме вi'i'iтpe пресипналия 

гпасъ на из~ърканъ шлагеръ. ,,Белъ ами, 
белъ ами" ... Два свt.та! И ний сме по 
срt.дата. Ту тукъ, ту тамъ! Вtчно лутащи 

се, като слt.пци и сомнамбули! 

Моторътъ пакъ забръмчава. Негови

ятъ пукотъ дава настроение нtкому и 

той съ цtJю гърло запtва: 

- Балкани, вдигайте се! ... 

Снимиа Д. Рунтовъ 
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ПИРИНСКА ГРУПА 

Подъ Пиринска група ще трtбва да 

се разбиратъ всички планини, заключени 

между Рила и Бtло море, Струма и 

Места. 

Отъ Пиринската сед,ювина, по морфо

.11огични и тектонични белези, тя се дtли 

на две части: на северъ Пирин ъ п л а -
ни на, на югъ Ал и - 6 от у ш к а г р у п а. 

ПИРИНЪ 

Пиринъ е най-красивинтъ дtлъ .1а 

Македоно-Родопския масивъ 

Най-старото и име е О р бел у с ъ 

„снtжна планина". Славннитt я нарекли 

П и р и н ъ въ честь на свон богъ Пе

рунъ, за чийто седаJ1ище я смtтали. Тя 

навtрно е била „славянскиятъ ОJ1импъ". 

Въ научната книжнина това име добило 

известность едва презъ XIX вtкъ. 

Пиринъ е тtсно свързанъ съ почти 

всички съседни планини. На северъ, по

срtдствомъ седловината Предtлъ (1230 
м.) - съ Рила; на юго-изтокъ, презъ Па

рилската седловина - съ Али-ботушката 

r·рупа; на западъ, чрезъ Кресна планина 

rrрезъ долината на Струма - съ Карши

яка, източна издънка на Влахина, меж

. ду които е образуванъ Кресненскиятъ про
Jюмъ; на изтокъ се отдtля отъ Родопитt 

посрtдствомъ долината на Места, която 

,о6разува проJюма Момина клисура. 

Пиринъ на северъ граничи съ Гра

.девска ръка (притокъ на Струма), седл'J

вината Предtлъ и ръка Разложка (прй 

"fОКъ на Места); на западъ съ доюшата 

:на Струма, отъ Градевска ръка до Пи

ринска Бистрица; на югъ съ ръка Голе

-шова (притокъ на Пиринска Бистрица), 

-седловината Парилъ и ръка Мi'i'iтница 

(притокъ на Места); на изтокъ съ доли 

-ната на Места отъ Разложка ръка до 

Мi'i'iтница. 

Пиринъ не е много обширна планина; 

дълга е 50-60 клм., широка 30-40 клм.; 
най-голtмата и височина е връхъ Елъ

тепе - 2914 м. 

Александъръ Кюркчиевъ 

Като часть отъ Македоно-Родопския 

масивъ, тя е стара масивна rIJiaнинa, коя

то сподtля неговата участь пре3ъ .1р

хайската, палеозойската и мезозойската 

ери. Главното издигане се дължи на ~ж

щата гранитна ерупция, на която се дъл

жи и това на Рила. Като самостояте1на 

планина, Пиринъ, подобно на Рила и Ро

допитt, се обособява презъ терциера, 

когато масивътъ билъ подложенъ на 

вертикални движения, благодарение на 

които грамадни блокове се издигна 111 и 

образували днешната планина, а други 

наоколо потънали и се превърнали въ 

езера, които следъ изтичането си дали 

началото на рtчнитt долини на Струма 

и Места. За тектоничния произходъ сви

детелствуватъ многобройнитt минерални 

и::;вори, които се редятъ отъ дветt стра

ни на ш1анината. 

За дооформяването на Пиринъ въ 

днешния видъ извънредно много е до

принесло дилувиалното заледяване. 

По строежъ Пиринъ представлява 

една сложна гънка (моноантиклинала) съ 

посока сев. - западъ - юго-изтокъ, при

лична на купенъ (хорстъ), заграденъ от

страни съ низини . 
По ск.лоноветt и еж се образували 4-5 

денудационни повръхнини, дължащи се 

на обстоятелството, че издигането на 

ш1анината не е станало непрекжснато, а 

на етапи, които дали възможность на 

разрушението и отнасянето да и ·1рида

датъ стжпаленъ хаj)актеръ. 

Скалниятъ съставъ на Пиринъ е мно

го разнообразенъ. Ядката му е заета отъ 

гранитъ, издънка отъ рилския. Въ ::трани 

отъ него се намиратъ кристалинни шисти, 

гнайси, мрамори, трахити, а въ околтш1"В 

котловини терциерни варовици и пtсъч

ници, дилувиаJIНИ чакъли и пtсъци и алу

вуални наноси. Въ скално отношение 

пJ1 анината може да се раздtли на три ча

сти: мраморенъ (Елъ-тепенски), грани

тенъ (Мангъръ -тепенски) и кристалиненъ 

(Свtщнишки). 



Пиринъ е най-красивата българ,:ка 

п,11анина. Почти отъ всъки по-високъ 

връхъ, особено отъ Елъ-тепе и KyтeJIO, 

<:f. открива чудна гледка - не само за нея, 

но и за околнитt планини. Като на ре

J1ефна карта на северъ се простира сн вж-

1-1ата настръхнала Рила, на западъ презъ 

дълбоката долина на Струм~ по която 

като броеници сж нанизани малки поле

-та, въ които сж сгушени градове и села, 

се простиратъ като стена Осоrовска пла

нина, Влахина, Малешевска и Оrражденъ, 

която крие отъ погледа китната плодо

родна долина на Вардара. На юrъ Али

ботушката група съ величествения Ца

ревъ връхъ, задъ който се простиратъ 

все по-низки планини, граничещи въ да

лечината съ блестящото тихо Бt.ло-море. 

На изтокъ заоблената непрекiilснатз сна

га на Западнитt Родопи, предъ кои r:> 

като роrъ се извива клонътъ Джбрашъ, 

Снимна Шарлановъ 

з«ключенъ между Места и притока и 

Доспатска рtка. 

Противно на името масивъ, Пиринъ 

има изrледъ на верижна планина съ 

остро и ска"1исто, ясно очертано, но много 

сложно орохидроrрафско било, чийто 

високи части представляватъ голи камен

ни върхове. 

Както по срtдна, така и по абсолют

шt височина Пиринъ (2914) е втора въ 

България следъ РИJ1а (2925.4 м.) и трета 

въ Балканския полуостровъ следъ 

Олимпъ (2918 м.). Въ нея има 35 върха съ 
височина отъ 2500 до 2900 м. и два надъ 

2!=ЮО · м. - Елъ-тепе 2914 м. и Кутело 2908 
ыетра. Въ страни отъ тъхъ се редятъ 

главоломни, шеметни пропасти, които ка

рi!тъ човtка да тръпне и съзнава вели

чието на природата, цtлата и красота и 

дебнеща опасность. 

Тя е много мжчно достжпна планина, 
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поради стръмнитъ си и на мъста почти 

отвесни склонове, съ засипани основи 

отъ каменни сипеи. Едно отъ най-апас

нитъ и с;;,;щевременно интересни м tста 

за преминаване е, безспорно, много тъс

ното било между Кутело и Елъ-тепе, 

к;;,;дето на мъста то тр·tбва да се \1ине 

пълзешкомъ или като се възседне, зар,

ди което е наречено „Кончето". 

Презъ ледниково време Пиринъ, по

добно на Рила, билъ заледенъ, за което 

свидетелствуватъ заостренитъ и изrJ1<1-

дени върхове и скаJ1и, множество море•1-

ни материали по гърбищата на ридоветъ 

и р·tчнитъ долини, издрасканитъ скали и 

най-после надъ 40 циркуса, въ хълбоцигъ 
на които се гнъздятъ надъ 110 езера, а 

съ пресъхналитъ около 130-140. Най
високото се намира подъ връхъ Елъ-тепе 

и е обречено на засипване; най-голъмо и 

дълбоко е Поповото езеро. Изобщо, езе

рата се намиратъ надъ 2,000 м. височ!ша 

и иматъ най-различни форми, голъмини и 

дълбочини; най-високитъ иматъ най

студена вода; цвътътъ имъ е обикновено 

синь, ето защо с;;,; наречени „Пирински 

очи". Често тъ се намиратъ въ групи отъ 

8-10 езера, наредени въ циркуси въ гор
нитъ части на ръчнитъ долини, едно 

подъ друго така, че образуватъ редъ во

допади и бързеи. 

По източнитъ склонове на Пиринъ ~е 

редятъ следнитъ по-важни циркуси: 

Б ъ н дери ш ки по едноименна 

ръка, съ 8 езера, между Даутовъ и Тодо
ринъ връхъ. 

Д а м я н и ш к и, с;;,;що по едноименна 

р·tка и съ 8 езера. 

Поп о в ски (Папазгьолски) 11ай-

го,JJЪмиятъ въ Пиринъ и изобщо въ Бъл

гария, съ ширина и дължина до 3.5 клм.; 
въ него с;;,; се сгушили около 27 езера, 2 
отъ които вече Ci'i'i засипани, а съ най

малкитъ - се изчисляватъ на около 50. 
Б.чагодарение на обстоятелството, че 1 ъ 

с;;,; на различна височина, помежду имъ 

с;;,; се образували прагове и водопади до 

50 метра височина. Най-голъмо езеро е 
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Поповото - 450 :11. дъ:1го, 30 м. ширжо и 

25 м. дълбоко. 

Още по на юго-изтокъ сJ1едватъ К р е-

м е н с к и я т ъ, Б р ъ з н и ч к и я т ъ и 

други по-малки циркуси. 

По западнитъ сююнове се редятъ 

сJ1еднитъ циркуси: 

По ръка Власи: 

Тритъ В л а с и н с к и ц и р к у с а съ 

i 1 езера. 

По р. Св. Врачка Бистрица: Спа р -
н о п о .11 с к и - съ 6 езера, Б а ш л и и ц а 
- съ 5 езера, Ли в адет о - 10 езера, 

Бе JI е м ето - к<>1дето се намира Тев

ното езеро, второ по голъмина и красота 

въ Пиринъ. 

По Пиринска Бистрица: К а м е н и ч к и 

и бжбрековидниятъ Де м и р ъ к а п и й -
ски, който е най-цълостната и вестран

но развита ледникова форма въ Бълга

рия. Най-1<расиво отъ езерата тукъ е 

Синьото. 

По на юго-изтокъ следватъ още нъ

колко малки циркуса. 

Днесъ въ Пиринъ нъма ледници, по

неже снъжната граница се намира надъ 

2.900--3.000 м. височина, поради по-топ

лия климатъ, но подобно на Рила и 

тукъ изобилствуватъ множество пръспи, 

които наподсбяватъ зародиши на лед

ници. 

Дилувиалната моделировка прави Пи

рннъ извънредно красива - особено зиме, 

когато цълата планина е покрита съ де

белъ ]{ристаленъ снъгъ. 

Макаръ по външенъ изгледъ, поглед

ната отъ долинитъ на Струма и Места, 

Пиринъ да представлява единна непре

кжсната верига, въ сжщность, 31(0 се на

влtзе въ вжтрешностьта и и се обхване 

съ единъ погледъ отъ НЪ]{ОЙ по-висО]{Ъ 

връхъ, ще се види, че тя е много богато 

разчленена и има многобройни била съ 

най-различна форма, размъри и посоки, 

]{ОИТО и даватъ изгледъ на ма

л ъ к ъ, н о, в ъ п р ъ 1( и т о в а, н е о б я -
т е н ъ п л а н и н с к и л а б и р и н т ъ. 



РИЛА 
Снимка П. Боевъ 



Възъ основа на височиннитt. отноше

ния, външенъ изrледъ и преобладавJщъ 

скаленъ съставъ, Пиринъ може да се 

раздt.ли на 3 дt.ла: северенъ, срt.денъ и 
юженъ. 

Северенъ Пиринъ започва отъ сед.ы

вината Предt.лъ съ връхъ Пиринъ, 2253 
метра, и свършва до Тодорова поляна, 

при връхъ Василевъ гр;:щъ. Това е най

високата часть на ПJiанината, предстанля

ваща недt.лимо цt.ло, съ височина !fадъ 

2500 м. 'J:укъ еж пиринскигв първенци: 

Е ,1 ъ - тепе, 2914 м., върхътъ на буритt. 

и стихиитt., бt.J1ъ презъ цt.латз година 

- лt.те, бдаrодарение на мрамори":t., зи

ме - поради снt.га. Той е много мжчно 

достжпенъ и рt.дко ясенъ, ето защо 1-1;,

l:елението казва, че да се изкачишъ на 

Елъ-тепе, значи да станешъ полоаинъ 

хс1джия. Той се спус]{а много стръмно, 

особено на изтокъ къмъ Казана. На се

веръ чрезъ седловината К о н ч е т о се 

свързва съ К у тел о, 2908 м., втори по 

височина връхъ въ Пиринъ, а още по на 

северъ се издига варовитиятъ мрамо

ренъ Б а н с к и С у х о д о л ъ, 2884 ,v1.

трети по височина. На него се намира 

може би най-хубавиятъ едеJ1вайсъ. На 

северо-западъ отъ последния се намира 

К а м е ни ц а (Разложка), 2820 м., шести 

по височина; на юго-изто]{Ъ отъ Елъ-тепе 

еж Страж и т t., 2800 м., мжчно дост,-r;п
ни островръхи чуки, ]{Оито презъ У ш и -
т t. (Ушицитt.), 2802 м., наподобяззщи 

на Рупитt. въ Рила, се свързватъ съ 

Ма н r ъ р ъ тепе, 2851 м., четвърти по 

височина. На западъ отъ него е изшиле

ниятъ Газ ей, 2761 м., а на юrъ е К а -
м е н и ц а, 2822 м., пети по височина въ 

Пиринъ. Интересенъ е и Б а ь о в а Д у п -
к а, 2820 м., чисто мраморенъ връхъ, отъ 

който гледката е много красива за самия 

Пиринъ, особено при залt.зъ слънце. 

Сръденъ пиринъ се заключава между 

седловината Тодорина поляна и Пирин-

ски проходъ; 

отъ северния 

той въ сжщность е часть 

дt.лъ и служи за връзка 

между него и южния, ]{ата по този на

чинъ представ,лява едно стжпало, единъ 

преходъ помежду имъ. Най-високъ 13ръхъ 

ту]{ъ е Орелек ъ (Орлова скала), 2098. 

Юженъ Пиринъ се простира отъ Пи

ринския проходъ до Парилс]{ата ::ед.ло

вина. Той е най-низкиятъ дt.лъ на ;1и

ринъ и с~ отличава по всички белези отъ 

първитt. два дt.ла, като може да се ;ззе-

. ме за преходъ ]{ЪМъ Али-ботушъ. Най

високиятъ му връхъ е С в t. щ ни]{ ъ, 
1,850 м. 

Значението на Пиринъ за око.шитt. 

земи е много сиJшо, понеже съ своитt. 

особености дава отпечатъкъ чрезъ раз

ни1 t. l{JJOнoвe на народното стопансгво 

върху населението и селищата му. 

Въ климатично отношение 

той служи за охладител!> на близката 

скоJ1ность презъ цt.лата година, кпо 

·прави J1t.тото по-хладно, а зимата :~о

студена. Самата планина се- хара]{теризи

ра съ х.ладно лt.то и сурова зима съ ,во

билни валежи, ]{Оито еж неизчерпаемъ 

източни]{Ъ на вода, и представ,нша една 

r тба, напоена съ вода, ]{ОЯТО дава .1ача

ло на многобройни пълноводни прито

ци на Струма и Места. Благодарение на 

варовития теренъ, не липсватъ множе

ство ]{арстови извори (,,Изворитt." на 

6 ю1м. отъ Банс]{О, ,,Тополница" при Не

вро]{опъ) и пещери (,,Спропадна.лото", 

.. Мечата дуп]{,i'' и др.). 

Стратегическото значение на Пиринъ 

е сжщо много важно, защото плаюшата 

е застанала между долинитt. на Струма 

и Места като стражъ, сложиJ1ъ грамзд

нитt. си ржце на Кресна и Момина ]{JJИCY· 

ра, з,шр·вчващъ пжтя на неприятеля на 

ссверъ. 

Презъ тежки времена Пиринъ изпы<

валъ и съ своето п о л и т и ]{ о - r е о -
r р а ф с к о з н а ч е н и е, като дааалъ 

убt.жище на всички дейци за освобож

дението на околнитt. земи; не напразд

но е възпt.тъ въ българс]{итt. народни 

пt.сни. 

Въ днешно време най-важно е сто

п а н скот о му значени~ 

Културнитъ растения вирt.ятъ въ Ol{OJI· 
нитt. полета, политt. и низr<итt. склонове 
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на планината. Надъ тtхъ по по-високит·в 

склонове започватъ широколистни гори, 

съставени отъ лtщакъ, габъръ, джбъ и 

букъ, надъ тtхъ иглолистни гори до 

2,200 м., съставени отъ боръ, бtла и чер

на мура, които много рtдко се срtщатъ 

въ друrитt планини, ела, смърчъ и др. 

Надъ тtхъ се простира областьта на 

клека, който незабелязано изчезва и от

rтжпва мtсто на обширнитt алпийски 

пасища, изпъстрени презъ кжсия J1tтенъ 

сезонъ съ ярки и силно оцвtтени цвtтя 

01ъ здравецъ, иrличе, синя тинтява и 

едеJ1вайсъ, който расте най-много ме.,,цу 

Бански суходоJ1ъ и Кутело. Още по-на

горе, надъ алпийската растителность, ·1а

с1 атъ тукъ-тамъ иглолистни треви и 

надъ тtхъ еж обширнитt голи скалисти 

б·вJ1и върхове. 

По обширнитъ естествени пасища па

сатъ многобройни стада отъ едъръ и 

особено дребенъ добитъкъ, който преди 

зимувалъ на юrъ край Бtло море, а сега 

въ долинитt на Струма и Места. 

Р·вкитt изобилствуватъ съ вкусна пъ

стърва, а изъ необятнитt дебри се срt

щатъ многобройни птици и особено жи

вотни, като дива свиня, сърна, язовецъ, 

Р.ЪJН<Ъ, мечка, еленъ, дива коза, дива 

котка и други. 

М и н е р а л н и т t б о r ат с т в а C<Yi 

с1r,що много разнообразни: желtзо, 

медь, среброносенъ rаленитъ, но не всич

ки сега се използуватъ. 

Днесъ най-много се експлоатиратъ кэ

фявитt каменни в;у;глища по Струмската 

долина при с. Брtжа и въ Кресненския 

прс;ломъ, с. Хотовъ и др., по Местината 

долина при Добринище, Лъдженица и на 

още много м·вста изъ Неврокопско. Пи

ринскитt брикети с;у; известни на всички. 

Торфищата още не се използуватъ. 

Голtмо богатство предстзвляватъ ка

~:еннитt кариери за мрамори, грани:ъ, 

п.~очници и варь. 

Най-важно значение, обаче, още отъ 

римско време иматъ минералнитt извор:1, 

които с~ редятъ по рtчнитt долини; по 

Струма, отъ северъ на юrъ: Осенов

ски, Симитлийски, Ощавски, Градешниц

ки, Поленицки, Св. Врачки, Дtлчевски, 

Марикостеновски и др.; по Места: 

Разложка баня, Мъртва поляна (Банско), 

Добринишки, Оrненовсю, и др. 

Водното богатство на Пиринъ се из

ползува за стопански цели; силата на буй

нитt и съ голtмъ увесъ рtки - за едек

трическа енергия и за двиrатель на ино

го дъскор·взници, воденици и за свлича

не на дървенъ материалъ. 

Пиринъ, като много висока и нераз

сиенена планина, съ стръмни и скалисти 

с1,J10нове 11 остро било, винаги е била го

лtма пръчка за развитие на съобщения га 

отъ дветъ и страни. 

Почтн единственъ по-значителенъ 

пжть е този, който я пресича напрtки и 

съединява долината на Струма съ тая на 

Места, ка го използува Пиринския про

ходъ. На северъ и югъ минаватъ съот

нетно презъ Предtлъ n<Уiть отъ Г. Джу

~;ая зн Разлоrъ и друrъ презъ Парилъ, 

отъ Петричъ за Неврокопъ. • 

Поради мжчната достжпность, въ Пи

рннъ, подобно на Рила, изобщо селищата 

с;,; много наръдко и разположени изъ 

долини-~:·в на срtднитt и долни течения 

на рtкитt, по заравненитt височини и 

скJюнове, въ окрайнинитt на планината. 

По доJ1инат~ на Места с;,; разположени: 
гр. Разлогъ (6003 ж.), rp. Банско (5540 ж.) 
11 гр. Неврокопъ (8.767 ж.) и селага-бани. 

По долината на Струма се редятъ: гр. 

Св. Врачъ (4.703 ж.), гр. Мелникъ (548 ж.) 
и множество села-сани, за които стэна 

дума по-горе. 

Макаръ Пиринъ да е най-красивата 

планина на България и въпръки :1юбите 

литt и да се увеличаватъ отъ година на 

година, поради неблагоприятнитt атмо

сферни условия, особено зиме, тя е твър

де опасна, тъй като падащитt .1авини с,.; 

~шоrо чести явления, а и липсата на до· 

статъчн·о хижи се отразява зле върху 

посещенията отъ туриститt. 



Макаръ и величествена, Пиринъ не е 

J11ного гостоприемна и чака ние да я об.;1а

городимъ и направимъ по-приветлива. Въ 

·1с,ва отношение най-гоJ1tма работа пред

стои на съответнитt клонове на БТС, 

кои10 Cifi най-го.1tмитt ратници въ при

общаване на туриститt къмъ планината, 

чрезъ построй1<ата на редъ хижи и за-

А,1.К. 

слони. Разбира се, ще трtбва всички да 

се притечемъ на помощь, защото това 

д1,.~о не е задзча само на туристически

т-t организации въ България, а на цt

лия български народъ. Защото, за да 

обикнемъ нашата родина, трtбва да я 

опознаемъ и да се приобщимъ ~ъмъ нея. 

(Следва) 

пиринсJ<А Гf)УПА 
м"!J;жд -1:6001000 
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СПАСИТЕЛНОТО ДЪЛО ВЪ ПЛАНИНАТА 

Д-ръ Ем. Шаранковъ 

Между многото придобивки, които еж ш1анината. Опознаване човъшкото Т'БЛО 

гордость за планинарското движение у и неговитъ основни потръби, опознаване 

насъ, особено ободряваща духа е тази на 

планинск.ата спасителна служба. 

Наб.пижава десетилътие какъ изъ окол

нитъ на столицата планини цъла зима, по 

предустановенъ редъ, бродятъ групи отъ 

момчета-спасители. Tt, обхождатъ труд
нитt, шr1теки, nрибиратъ се вечерь по

с,11едни и предлагатъ жертвено своята rо

товность да nомогнатъ. Tt, се притичватъ 
- било за съветъ или укрепа на духа 110 

труденъ и обърканъ nрезъ нощьта или 

въ мъгла или виелица пжть, било за най

Сif,ществена nомощь - изправени въ упо

рита борба съ хиляди беди, въ борба 

между живота и смъртьта. 

Тревожниятъ знакъ на хижната кам

бана; мъждъещиятъ сноnъ свътлина на 

нощния фенеръ; пронизващиятъ заледе

ното мълчание зовъ; подадената всръдъ 

ронливитt, скали и ледени процепи ржка 

- това еж все символи на спасителното 

дъло. Tt, вълнуватъ приятно и изпълватъ 
съ радостна тръпка сърдцето на жадния 

за подвиrъ, изnълненъ съ неудържимъ 

жертвенъ поривъ младежъ 

Стотицитъ спасени отъ nогръшно 

взетъ nжть, отъ замръзване, стотинитъ 

случаи съ навъхвания, счупвания и по

тежки тълесни натъртвания и поврежда

ния по нашитъ планини, не само затвър

диха, но и издигнаха високо въ очитъ на 

самитъ насъ и на общество·то името на 

Спасителната служба въ планината. Спа

сителното дъло се оказа необходимо, 

очаквано, желано. 

Но за постигането и въздигането на 

това спасително дъло еж потръбни 1-1е 

-само сърдцатость и тълесни сили, не самD 

борчески духъ и готовность за участие . . 
Налагатъ се и пръки познания по редица 

твърде земни, твърде представни и дъ

лови въпроси. 

Неизбъжна се явява една основна под

готовка, подробна и всестранна, за дъло

то на първата помощь при нещастие въ 
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редицата снаряжения, необходими за спа

сителната дейность, опознаване и самата 

п.~анина J1ъте и зиме съ всички опасно

сти - отъ неумело придвижване, непоз

наване полезни и вредни растения, полез

ни и вредни животни и защитата отъ 

тъхъ; промънитъ въ времето, валежи и 

особенn зимнитъ опасности отъ разнитъ 

видове .~нъгъ, ,J[авини, ледъ и т. н. 

Нъкои отъ тъзи въпроси ще ра:зглед:с~

ме постепенно. 

За планинския зовъ. Не е дума за вол

ното провикване въ планината, което на

подобява една първична изповъдь на 

пpeJIЪ JIOTo отъ радостна и щастлива 

тръпка сърдце предъ Вселенния Творецъ. 

Не е думата и за приятелското подвиква

не. когато се съзиратъ отъ дялечъ или 

се стиrатъ качващи се по нъкоя п ;~анин

ска пжтека. 

Думата е за ш1анинарскиf'! тревоженъ 

зовъ при нещастие - този зовъ, съ кой

то отеква молбата на единъ пострадалъ, 

дирещъ подкрепа, и онзи зовъ, съ който 

тр·вбва да се обади и да породи надежда 

nритичващиятъ се на помощь. 

Тревожниятъ, спасителниятъ nланич

ски зовъ цели да привлъче вниманието 

чрезъ ухото или чрезъ окото. Затова той 

бива звуковъ и зритеJ1енъ. Това важ:1 

еднакво за презъ деня и за презъ нощь

та. За звуковъ знакъ може да послужи 

повикване, свирене, стреляне; дори може 

да се приготви отъ книга една фунийка, 

съ която да се усилва и насочва звукътъ. 

А за зрителенъ знакъ може да послужи 

размахване на разни предмети, риза, 1<ър

па, дреха, клонъ, фенеръ, главня. 

Опредъленъ е точно и начинътъ. по 

който тръбва да дава знакъ пострадали

ятъ, сжщо и на1;1инътъ, по който да се 

обажда помагащиятъ. 

Така, пострадалиятъ тръова въ тече

ние на една минута, nрезъ всъки десеть 

секунди, да дава едннъ и сжщъ знакъ; 



значи, шесть знака за една минута. СJ1едъ 

това чака една минута, безъ да дава 

знаци и после отново почва да прави 

своя тревоженъ знакъ презъ сжщитt рав

ни промеждутъци. 

Спасяващиятъ праща за една минута 

три знака, презъ всtки 20 секунди, и еж
що чака една минута, за да поднови 

с~едъ това отново. Умtстно е да се слу

жи съ часовникъ, а при липса или невъз

можность да се използува такъвъ, най

добре е да се преброява на умъ или съ 

ржка времето отъ 10 или 20 секунди, за 
да се отпрати сJ1едъ това удобниятъ 

знакъ. 

Едва когато дветt страни взаимно уло

вятъ своитt знаци и започне диренето на 

пострадалия, тогава последниятъ може 

да отправя, особено нощемъ, по-често 

своя знакъ, за да улесни по този начинъ 

спасителитt си. 

Ясно е, при честата нужда този или 

QНЗИ да бжде подкрепенъ, макаръ понt

коrа и на видимо не особено трудно 

мtсто (счупенъ кракъ!) KOJIKO необходи
мо се оказва всtки да изразява сдържа

но своята радость, да не се създаватъ 

условия за заблуда, а въ това време да се 

пропустне подпомагането на истински 

нуждаещъ се. Въ чужди страни дори е 

наказуемо излишното викане, особено ко

гато даде поводъ да бжде смtтнато за 

зовъ на пострадалъ. Вънъ отъ това, осо

бено зиме, съ подвиквания може да се 

подпомогне и свличането на снtжни на

слоявания. 

Затова - да се помни тревожният ь, 

спасителниятъ планински зовъ; да се из

ползува само при нужда; да бжде той 

з1,въ на жертвено всеотдаване. Така ще 

бжде и свето пазенъ. 

За планинската аптечна. Човtшкото 

тtло е тъй приучено къмъ нtкои над

стройки, плодъ на неговото земно усъ

вършенствуване, а, отъ друга страна, нt-

1<ои отъ тtзи придобивки еж тъй полез

ни за опазване здравето на човtка и цt

лостьта на т-влото, че дори и всрtдъ пла

нината много често става дума за лt

чебното изкуство и за лtчебни срtдства. 

Това не противоречи на общото устрем-

ление за закаляване и укрепяване. Защо

то здравото и дори наrледъ закалено тt

ло винаги може най-неочаквано да полу

чи известна повреда, въ зависимость отъ 

вънъ лежащи причини, било поради зло

полука, лоша или отровна храна, просту

да и т. н., или пъкъ въ зависимость отъ 

причини, лежащи въ самото тtло, когато 

те не е достатъчно пригодено за нtкоя 

степень отъ свръхнапрежение или чисто 

и просто отъ заболяването на единъ или 

р руrъ органъ отъ каквото и да било. 

Тогава планинската спасителна аптеч

ка е особено ценна и необходима. Рани, 

замърсени или силно кръвящи, счупвания, 

r,травяния, замръзвания, изгаряния или 

ннезапю1 вжтрешни заболявания съ мно

го оrънь, силни болки и т. н. - за всич

ко това, доколкото се налага до времето, 

когато ще стане пре.насянето въ съогвет

на по-целесъобразна обстановка, малката 

спасителна аптечка трtбва да успtе да 

помогне. Приложеното клише пояснява 

кш<ъ трtбва да· бжде разпредtлена една 

спасителна аптечка. 

Колкото за нейното съдържание, тъй _ 
Gива винаги, че все нtщо не достига. Но 

това не означава да считаме въобще из

лишно сжществуването и. Нtколко важни 

страни щомъ се иматъ предвидъ при под

бора на съставнитt Jгвкарства, лесно се 

постига съ сравнително малко срtдства 

да се обслужватъ голtмъ брой и по-раз

нообразни по естеството си, по тежесть 

и разположение страдания. Набелязани

т1, по-долу лtкарства и пособия нека слу

жатъ за първообразъ при попълването 

на всtка хижна аптечка: памукъ, марля, 

бинтове-мар.~ени (5 ~::м.), бинтове-калико 

(1(1 см.), евентуално еластиченъ идеалъ 

бинтъ, лейкопластъ (5 см. на 5 м.), ханза
пластъ, билротова батиста, иодова тинк

тура, иодъ-бензинъ, чистъ виненъ спиртъ, 

кислородна вода, риваноленъ разтворъ, 

буровинъ табл., етеръ, изкуственъ серумъ, 

противозмийски серумъ, рициново масло, 

аспиринъ (родопиринъ), хининъ табл., 

амоняченъ разтворъ, валерианова тинк

т~, ра, капки за стомахъ (беладонова тинк

тура, опиева тинктура, ментова и вале

рианова тинктура - 2:5:5:10), цинкова па-
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ста (стерилна), боровъ вазелинъ (20/о), 

прахове таналбинъ (0.50), бисмутъ (0.30), 
ампули: кардиозолъ, адреналинъ, ко

феинъ, камфора, лобелинъ, пантопонъ 

(алкопонъ), ерrотинъ, калциевъ rлико

натъ (10 куб. см., 100/о), шприцъ 5 см. куб. 
(евент. портативенъ), евентуално шпрнцъ 

20 см. куб., игли за инжекции разни rо

;1-вмини (подкожни, венозни и др.), игли 

за шевъ на рана (при различни rолъми

ни), конци за шевъ на рана (№ № 2, 4, 8, 
1 О), есмархова каучукова тржба, хирур

rнчески щипки, хирургически ножици, хи-
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рурrическо ножче, кохерови щипки, бжб

рековидно легенче, метална шина за рж

ка, метална шина за кракъ, лиrнинъ, ме

тална кутия за стерилни инструменти, 

четка за ржце, термометъръ, термофоръ„ 

стомашна сонда за промивка. 

Нека всичко това бжде повърено въ. 

ржцетъ на единъ човъкъ, нека се пззи 

грижливо и използува разумно, при въэ

можность по лъкарско наставление. Така 

ще бжде ползата по-rолъма, здравето -
по-яко, а радостьта - по-пълна и по

сърдечна. 
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ВЪ СН'ВЖНА ЗЕМЛЯНКА НА МОНБЛАНЪ 

Въ месеч11ика на Френския а шийсю1 

КJiубъ г. Луи МаJiавией разказва съ оча

рователна простота и съ едва сдържанъ 

възторгъ какъ е прекаралъ заедно съ же

на си 40-дневна пJiанинска ваканция въ 

.,игJiо" - снt.жна ескимоска земJiянка -
по снъжнитt. пустини на МонбJiанската 

окоJшость, отъ които седемь дни на са

мия връхъ Монб.1анъ. 

ЕкипирС'вката на изJiетницитъ е била 

следната: 

ОбJ1t.кло: непромокаемъ аноракъ, 

връхна дреха, подплатена съ пухъ; бельо 

- отъ въJiна и коприна. 

Х р а на: провизии за 40 дни (сгжстенъ 
ХJ1·вбъ, изсушено месо, пориджъ и пр), 

спиртенъ примусъ за готвене. Всичко то

варъ 25 кгр. за двамата. 

сnиваме, макаръ че вt.търътъ едвали не 

изскубва палатката. 

С ж б о т а, 23 ю л и й. При виелица 

отъ градъ и снt.гъ построяваме нашето 
и г л о No 1: наслагваме въ кржгъ вър-

ху набита снt.жна основа първитt. издt.

J1ани съ JIОПатата блокове. 

Посрt.дъ кржга Мадлена, въоржжена 

съ голt.мия си снъженъ ножъ, чака да и 

подамъ сJiедващия снt.женъ блокъ. Тя го 

доодt.лва до точния накJiонъ и го бутва 

на мъстото му до предшествуващия 

б.,10къ. Полека-Jiека стената спираловидно 

се издига около нея. Времето се влошава 

и въ нъ1<ои моменти не може:v~ъ дори да 

се видимъ единъ другъ. Вt.търътъ реве и 

трt.бва да крещимъ, за да се чуемъ. За

с.~ъпени отъ шибащия снъгъ, ние рабо-

Спане: два двойни човзJiа за спане, тимъ ожесточено и не следъ дълго огъ 

подплатени съ пухъ, две леки постелки, 

едно платнище. 

Ето и нt.коJiко извадки отъ дневника 

на излетницитъ, съ описание на живота 

имъ въ и r л о т о. 
Четвъртък ъ, 21 ю JI и й. Построя

яване нашата палатка на 3200 м. височина 
при основата на Егюйи дьо Гуте. За да 

направимъ сравнение съ и г лот о, ние 

пожелахме да прекараме първитt. две 

нощи въ палатка. 

Петък ъ, 22 юли й. Къмъ ПOJIY· 

нощь се издига вътъръ. Става нужда да 

изJit.за, за да закрепя мачтата, която 

опасно се люJiъе. Платното на палатката 

п.~ющи и непрекжснато ни събужда. Но 

постепенно умората наддълява и ние за-

поJiузавършения сводъ се подава само 

г.1 авата на Мадлена. Още единъ-двз бло

ю1 и сводътъ се затваря надъ нея. Така 

тн е пленница въ и г л о то, което още 

н·вма врата. Тогава, по стара ескимоска 

традиция, тя издълва съ голъмия си 

ножъ единъ кржгъ въ снъжната стена и 

съ натискъ на рамото си избутва така из

дълания блокъ и излиза изъ и г л от о ... 
въ което въобще не бъше влизала. Още 

ма.~ко усилие и ето, rотовъ е тре:wътъ, 

който ще пази входа. 

Процепитъ между блоковетъ запушва

ме rрижJiиво съ пръсенъ снъгъ и ето на

шето и г л о завършено. Затваряме леде

н11та врата и ни обзема сладостно чувство. 

Пъ,1на тишина. Никакъвъ вt.търъ. Вън-
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шнит·в шумове пронш<ватъ заглушени и 

далечни. Пъхваме се въ 11ухенитt човаJш 

и сладко заспиваме. Вънъ тътне бурята 

и бушуващата снtжна виелица засипва 

с.~1едитt ни. 

Н е д ·в JI я, 24 ю л и й. Вали снtrъ и 

11 r лот о е покрито съ двайсетина санти

ыетра прtсенъ снtженъ пластъ. Въ дале

чината чуваме какъ падатъ съ rръмъ и 

трtсъкъ лавини. При минусъ 100 носачи
тt, за хижа Вала се връщатъ презъ мъ

глата, следъ като еж изоставиJ1и на про

извола товара си. 

Поне д t л ни к ъ, 25 юли й. При ве

ликолепно време построяваме и r л о No 2 
на 3830 м., на снtжния гребенъ на Еrюйи 

дьо Гуте. 

В т о р н и к ъ, 26 ю л и й. Привечерь 

времето се разваля. Избухва буря. Мъл

нии падатъ отъ всички страни и съвсемъ 

до насъ пламъци се rонятъ и пращятъ по 

канариститt ридове. Кабелътъ, който 

снързва Теетъ Русъ съ хижата дьо Гуте, 

е цtлъ нажеженъ. Свtткавицитt освtтя

ватъ снtжинкитt изъ вихрушката и въз

духътъ става ослtпителенъ. Вжтре ,л

ностьта на и r л о т о е така освtтена, че 

имаме усtщането като да сме всрtдъ 

огромно огнено кълбо. 

С р t д а, 27 ю л и й. Получихме писмо, 
донесено отъ единъ планински керванъ, 

съ сJ1едния милъ надписъ: ,,Господинъ и 

госпожа Малавией, въ и r л о т о имъ на 

Монбланъ". 

Ч е т в ъ р т ъ к ъ, 28 ю л и й. До самия 
връхъ на Доомъ дьо Гуте, на 4.300 'м., 

издигаме и r л о № · 3. 

С ж б от а, 30 ю л и й. Вчера презъ 

нощьта температурата бtше минимумъ 

1 ]ОС подъ нулата; тая нощь - 160 подъ 
ну.1Jата. Вжтре въ и r л о то тя не пада 

по-долу отъ оо или минусъ 10. Свикнахме 
и тази температура ни се струва съвсемъ 

уютна. 

Не д t ля, 31 ю JI и й. Устройваме си 

и r л о № 4 на единъ скатъ на гребена 

надъ Грандъ Босъ (Голtмата гърбица) 

на 4410 м. 

П о н е д t л н и к ъ, 1 а в r у с т ъ. За :i;a 
разузнаемъ условията, се изкачваме на 
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Монбланъ и набелязваме кржrа на наше

то и r JJ о № 5, на 55 стжпки севера-из

точно отъ най-високата точка на върха. 

С р t д а, 3 а в r у с т ъ. Пакъ се изкач
ваме на върха, за да се обзаведемъ око1-1-

чателно на 4807 метра. Изкопаваме дъл

боко започнатото завчера и r л о. Кубето 
му едва се издига надъ околното снtжно 

равнище, така щото да устои най-добре 

на вtтъра, въ случай на буря. За да го 

заслонимъ, настиламе отгоре му оr

роменъ пластъ снtrъ. Вечерьта, съ добре 

зnтворена врата, вечеряме при забавното 

освtтление на лампата ни, после се пъх

в;,ме на топJIО въ нашитt спални човали 

н се мжчимъ да затвърдимъ у насъ съзна-

1-шето, че заспив-1ме тая вечерь наисти

на на най-високия връхъ на Европа. 

Пет ъ к ъ, 5 а в r у с т ъ. Трети день 

сме на върха. Минимумъ презъ нощьта 

- 130. Вtтърътъ се обърна откъмъ за

падъ - знакъ за лошо време. Нвколко 

рtдки прояснявания освtтяватъ зз миrъ 

прозрачнитt стени на и r лот о; после 

сблацитt отново ни загръщатъ изцtло. 

С ж б от а, 6 а в r у с т ъ. Минусъ 15°. 
В·tтърътъ, който сега духа отъ югъ, удвои 

силата си. Времето се влошава все пове

че. Снtrътъ въ видъ на корави зрънца 

чука върху и r .71 от о. Бурята започва. 

Тя вече гърми по всички околни гребени. 

Упжтвамъ се да излtза, - но се отказвамъ: 

вtтърътъ е тъй-буенъ, че е невъзможно 

да се стои правъ, а пъкъ снtжниятъ 

rрадъ блъска до заслtпяване. 

Н е д t л я, 7 а в r у с т ъ. Пети день на 
върха. Температура минимумъ -180. 
Буря презъ цtлия день. Вихрушката и 

бурята не престанаха и презъ нощьта. 

Невъзможно е да се излtзе даже и пъл

зейки. Ако се отдалеча само нtколко 

с1 жпки, не ще успtя да намtря и r лот о. 
П о н е д t л н и к ъ, 8 а в r у с т ъ. Ше

сти день на върха. Минимумъ -160. Въ 4 
часа сутриньта пълна тишина. Бурята е 

спрtла. Опитвамъ се да разклатя съ ра

мо ледената врата - напусто! Тя се е 

споила съ землянката и за да я отворя, 

трtбва да дtламъ доста време около нея. 



Имаме -140. Вътърътъ още в-t,е, но вси'-1-

ки облаци плуватъ даJ1ече подъ насъ, 

къмъ 3000 метра. Слънцето изгрtва въ 

най-невъроятната цвътна феерия, каквато 

може човtкъ да си въобрази. Бурята е 

изваяла върху и г лот о трошливи :1едени 

цвътя и натрупала отзадъ огроменъ снъ

женъ шлейфъ. На върха има повече отъ 

метъръ пръсенJ:, снъгъ. Къмъ 9 часа ми
нава Арманъ Шарле. Той е първиятъ чо

нъкъ, когото виждаме отъ започването на 

бурята насамъ. 

- Щастливци, казв а той, да прекарате 

цъла седмица на Монбланъ. Блазе ви, 

ехъ, блазе ви! 

В т о р н и к ъ, 9 а в г у с т ъ. Седми и 

посJ1еденъ день на върха. Сега тръбва да 

слизаме. Около насъ се бъше създалъ 

новъ животъ. Отъ двадесеть дни насамъ 

ние ходъхме само по снъгъ. Забравихме, 

че има други шумове, освенъ шума на 

вt.търа; забравихме, че има цвътя и тре

ви. Само едно въспоменание, мило въспо

менание отъ ·живота въ долината дойде 

до насъ; пеперудитъ, които л~тятъ чакъ 

д о т у к ъ, н а М о н б л а н ъ. 

Дошли до Грандъ Мюле, забеш1зва~1е 

зелени ливади, огръни отъ сJ1ънцето. На

шето пжтуване е свършено. 

Въ резюме, ние осжществихме, при най

различно време: хубаво време, буря, вих

рушка -- единъ неоспоримъ опитъ вър

ху стойностьта на и г лот о. 

Защитницитъ на палатката ще ми ка

ж2тъ може би, че построяването ;1а 

и г лот о е дълга и трудна работа. Ще 

имъ отговоря, че ако Мадлена Малавией 

и азъ употръбихме 1 ¼ часа, за да по

строимъ при снъжна вихрушка нашето 

и г л о № !, то има възможность да се ра
боти и по-бързо. При три:vrа души: единъ 

да изсича блоковетъ, втори да ги носи и 

трети да ги поставя на мъсто, лесно е дз 

се напр.1ви едно и г л о за 35-40 минути. 
Палатката не може въ никой случай да 

се разпъне въ по-малко отъ 20 минути. 

Има и други аргументи въ полза на 

и г лот о. При гоJ1ъми студове и най-изо

термичната палатка печели само нъколко 

градуса спр51мо външната температура, 

докато въ вжтрешностьта на обитаванv 

11 г д о, напротивъ, температурата никога 

не се от да.печава отъ нулата - темпера

турата на топенето - каквато и да бжде 

външната температура. Въ затоплени па

латки, разбира се, става по-топло. Но и 
r,ъ и г лот о, само като си възварявахме 

чай, ставаше + 120. 

Материалътъ и уредитъ за постройка

та на и г л о т о тежатъ -едва 700 грама, 

докато и най-ма,1ката изотермична палзт

ка тежи 4 кгр. При лошо време само 

„бързината може да спаси туриста", но 

и г лот о опровергава тази аксиома. 

llioмъ има снъгъ, каквото и да е време

то, нъма нужда да се бърза. И г л от о 

обезпечава абсолютна безопасность, дори 

при най-грознитъ полярни бури. Нещаст

ници, които еж бродили съ часове из ь 

бурнта, преди да умратъ отъ студъ и из

тощаване, биха се измъкнали здрави и 

читави, ако биха съумъли да си постро

ятъ и r л о. 

И г л от о предлага многобройни въз

можности, напр. осжществяване на дълги 

и опасни пжтувания. Зиме несравними по 

снъгъ и хубость плацове за ски, до които 

обикновено е немислимо да се добли,ки 

човъкъ, ставатъ достжпни за лагеровачи

тъ въ и г л о. И после, какъвъ конфортъ 

представлява животътъ въ и г л о: удобна 

форма; съвършено отстраннване на въ

търа, даже при открита „врата" - бJ1а

rодарение на „коридора"; тишина и спо

койствие, дори при най-бурно време, кои

то даватъ нравствено равновесие, невъз

можни въ палатката; непрекжснато и ре

довно провътряване, благодарение на 

малкия коминъ на върха на свода и на 

вJшзащин пръсенъ въздухъ презъ осно

в.1та на вратата; винаги суха атмосфера, 

поради мигновената кондензация на всъ

ка влага по стенитъ; приятна свътлина въ 

вжтрешностьта, вследствие прозрачнос гь

та на снъга и т. н. Но човъкъ би тр·вб

вало да преживъе всичко това, за да ro 
разбере добре. 

Отъ френски М. Ч. 
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Хижа Вало - Монбланъ 

ВЕСТИ ОТЪ ЧУЖБИНА 

Най-високата хижа въ Европа 
Вало-Монбланъ 

Чуж,-1,итъ вестнv.ци съобщиха за едно 
небивало варварско дъло: неизвестни 
з,r,осторници еж се изкачили до върха 

Вало-Монбланъ и с;;,; разрушили току
що построената съ rиrэнтски усиJ1ия хи

жа. Всстьта за това злодеяние 61; по
срещната отъ цi; J1a Европа съ rолъмо 
възмущение. Изпратената анкетна ко~ш
сия е установила, че въ края нам. авrустъ 

м. г. група неизвестни лица еж се изка

чили до хижата, престояли еж нъколко 
Ч?.са тамъ и еж я напустнали, с,1едъ кауо 

откачили вратата, разбили про.зорцитъ , 
извадили леглата и разрушили стълбата . 

В·Ьтърътъ довършилъ останалото. 

Строежътъ на най-високата и най-мо
дерна хижа въ Европа има своя история. 
която е свързана може би съ историята 
и на самия алпинизъмъ. 

С.~едъ войната алпинизъмътъ 61; тлас
натъ сиJ1но напредъ. Франция сжщо не 
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се изплъзна отъ чара на този чудесенъ и 

буенъ rуризъмъ. 
Въ нъколко години броятъ на члено

ветъ на Алпийския клубъ порастна бър
зо. Основаването на високопланинска 
група разви въ Франция особено много 
вкуса къмъ излетитъ безъ водачъ и 
опаснитъ изкачвания. Това издигна френ
ския а.~пинизъмъ до висока международ

на класа. Отъ тогава стремежътъ къмъ 
по-далечни и трудни изкачвания се заси

JIИ извънредно много. Так.1 се почув
стнува нуждата отъ нови хижи въ ледни

К(•витъ басейни, които започнаха да се 
посещаватъ все по-често. 

Френскиятъ алпийски клубъ, подкре
пr:нъ съ нъколко щедри държавни суб
сидии, а преди всичко отъ меценати, 

продължи своето дъло. Секцията въ Ша
мони при САФ издигна хижата при Рьо
кенъ и новата хижа при КуверсъJ1ъ, кои-



то бъха значително подобрени въ срав
нение съ строенитъ до тогава зидани 
ХIIЖИ. 

Знае се, че преди войната, въпръки 
р;1зличията въ температурата, височината 

и мъстноститъ, начинитъ за високопла
нински строежи бъха останали горе-долу 
стщитъ, каквито се употръбяваха открай 
време и въ долинитъ:. обикновена зида
рия, понъкоrа дублиране на стенитъ на 
нtкои стаи съ дърво, твърде ръдко 
строежъ съ едноредни или двуредни 

дървета. Разпредълението на стаитъ бъ
ше правено съвсемъ случайно и не бъ 
винаги твърде практично. Малко отъ 
тъхъ бъха широки. Често хижитъ се съ
стоеха само отъ една стая. Тръбва да се 
добави, че хижитъ тогава cJJyжexa само 
за JJътния сезонъ отъ 15 юний до края 
на септ~мврий и. че скиорството и зимни
ятъ туризъмъ не бъха направиJJи още 
задължитеJJно изпоJJзуването на хижитъ 
презъ всъко време на rодинат~ 

Въ 1929 r. д-ръ JУ\ей, въ паметь на 
своя баща Ернестъ Мей, чJJенъ-основа
те~ь на САФ, подари една хижа на па
рижката секция. Пол ъ Шев а ли е, ар
хнтектъ и rолъмъ аJJпинистъ, прие да из · 
работи пJJановетъ и да набJJюдава строе
ж;.~ на хижата при ледника Лешо. По
късно парижката секция му предJJожи 

пс•строяването на хижата АJJбертъ I за 
БеJJrийския алпийски КJiубъ и за своя 
сr,:ътка хижитъ при Аржентиеръ и Тетъ 
русъ. Секцията въ ФонтенебJJо пое раз
не>скит·в по строежа на хижата Анверъ 
де Блетиеръ, докато Полъ Шевалие ;10-
строи на свои разноски хижата-Лаееръ 
Периадъ, на 3.450 м. височина. Нъколко 
години по-късно, когато пролътното ски
орство се развиваше все пdвече и повече, 

стщиятъ алпинистъ бъ натоваренъ да 
разшири хижитъ Албертъ 1, Лешо и Ар
жентиеръ. 

Новата хижа Вало 

Следъ войната интересътъ къмъ Мон
бланъ порастна значително. Леснитъ мар
шрути презъ Еrюйи де Гуте или презъ 
Гранъ Мулетъ въ хубави дни представ
;шватъ истински шествия; докато мар

шрутиri презъ по-труднитъ пжтища: 
Брьова, СантинеJJъ, Ружъ, Петере, Ино
мината, Бруйярдъ, Еrюи Гризъ, Монтоди 
с;,, станаJJи вече класически. 

Старата хижа Вало, създадена презъ 
1893 година отъ Жозефъ Вало на мъ
С'rото на нъкоrашната хижа Роше Фуд
ройе, на 4.362 метра височина. близо до 

- Обсерваторията, която въ течение на 45 
години бъ спасила живота на много ал
пинисти, бъ станала твърде малка. Па
рижката секция на САФ се зае да я 
преустрои и уголъми, като натовари ар-

хитектъ Шевалие да изучи проекта. Въ 
друrитъ планински строежи той бъ при
ложилъ единъ съвършенно новъ начинъ 

за строене. 

Имайки предвидъ rолъмитъ тран
спортни разноски въ п.~анината, както и 

малкото благоприятно за строежъ вре
ме, той изоставилъ напълно употръбява
нето на зидарията, която замъстилъ съ 
облицованъ твърдъ скелетъ и джбови 
стени на низки цени. 

Хижата била построена презъ лошия 
сезонъ въ работилница, а за поставянето 
и на мъстото еж били необходими само 
нъколко седмици. 

Премахвайки по този начинъ зида
рията, която мжчно е можела да се изка

чи горе, поради трудния транспортъ на 

пъсъка, цимента, липсата на вода и 
рискътъ отъ замръзване, биха били на
правени rоJ1ъми икономии отъ тежестьта 
на хижата и, следователно, отъ ценитъ 
за транспортъ. 

Стойностьта на хижата е била нама
лена и така е станало възможно за сж

щитъ пари да се увеличатъ значително 
удобствата (металически подпори, отоп
ление, електрическо освътление и др.), 
размъритъ на хижата и да се премахне 
резонансътъ на стенитъ. Възъ основа на 
тия принципи е билъ изученъ проектътъ 
н::; новата хижа Вало-Монбланъ. 

Хижата тръбвало да се построи най
напредъ върху самото мъсто. Рошъ Фуд
рсйе билъ последниятъ по-значителенъ 
скалистъ връхъ, на който било възмож
НС' да се построи нъкаква сграда. Пла
чевниятъ примъръ съ наблюдателницата 
Жансенъ забранявалъ строежъ върху 
леда. Строителитъ тръбвало да се задо
волятъ съ малката повърхнина, която се 

откривала следъ разрушението на стара

та хижа. ПосJJедната заемала едно про
странство отъ окло 5 на 3 метра и биJJа 
зurрадена съ камъни, широки въ основа

та си единъ метъръ, които я защищавали 

отъ буритъ. Каменната стена биJJа пре
М3хната, старата постройка съборена, и 
така се открила една повърхнина отъ 7 
м на 5 метра или 35 кв . м., вмъсто · 15 
квадратни метра, коJJкото имала старата 

хижа. За да се избъrне влизането на 
снъrъ въ вжтрешностьта на хижата, кое
то винаги става при една врата съ праrъ, 

решено било ВJJизането въ хижата да 
става изподъ едно издадено навънъ ан

тре, издигнато около 2 метра подъ по
крива, като се повдига единъ капакъ, 

който иначе се затваря отъ собствената 
си тежесть. Въ другия край на антрето 
се намира една цаведена напредъ врата, 

която се затваря автоматически. Чрезъ 
една стълба тя води надоJJу къмъ общата 
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зaJia. Отъ тази зaJia се вJiиза въ три стаи 
(всtка съ по 6 JierJia) и за стаята на па
зача. Срещу стъJiбата се намиратъ кухнята, 
тоаJiетната и др. Каменнитt стени, които 
защищаваJiи старата хижа, еж биJiи из
бtrнати и понеже ноЕJата хижа не мо
же.ла да бжде „закотвена" както трtбва, 
две каси баJiастъ, поставени въ всtки 
край на постройката (подъ JierJiaтa), съ
държащи OKOJIO 15 тона rранитъ, даJiи 
предостатъчна сиrурность и устойчивость 
н,1 хижата и при най-rоJitми бури. 

Всички принципи за ВИСОКОПJ/анински 
строежи, употрtбявани по-рано отъ ар-

хитектъ ШеваJiие, еж биJiи приJiожени и 
при ВаJiо-МонбJiанъ, съ тази само разли
ка, че той е замtстиJiъ подоветt и дър
веното cкeJie ·на сградата съ дураJiуми

ний. По този начинъ еж биJiи спестени 
OKOJIO 5.000 кrр. тerJio при транспорта. За 
да се избtгнатъ разрушенията и опасно
ститt отъ пожаръ, всички вжтрешни и 
външни стени на хижата трtбваJiо да 
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б;,;датъ удвоени съ аJiуминиева Jiамари
на. МатериаJiътъ за JierJiaтa е биJiъ на
правенъ отъ азбестово ПJiатно. Всички 
мебеJiи: маси, стоJiове, шкафове еж биJIИ 
направени отъ дураJiуминий, който из
държа най-гоJitми студове. Освенъ това, 
всички шевове на външнитt Jiамаринени 
обJiицовачни Jiистове еж биJiи споени на 
зигъ-загъ, за да не може по никой начинъ 
д::~ проникне вжтре въздухъ ИJ/И снtгъ. 

Строежътъ 
Въ начаJiото на 1936 г. комисията по 

планинскитt работи при САФ и управ
J1ението на САФ приеха проекта и rJia-

суваха значитеJ1енъ кредитъ, който бtше 
достатъченъ за фабричното построяване 
на хижата. ШеваJ1ие се заJiови за работа, 
подпомогнатъ отъ инженеръ Андре 
Турно, специаJ1истъ по дураJ1уминиеви 
строежи. 

Въ 1937 г. управитеJ1ниятъ съветъ 
нr1 САФ реши да постави хижата на Па
рижкото изJiожение и тя бt построена 



въ занаятчийския отдtлъ при Портъ 
Майо съ малки измtнения, за да се на
прави по-достжпна за многобройнитt 
зрители. 

Презъ м. май 1938 г. новиятъ управи
теленъ съветъ на САФ ГJiасува необхо
димия кредитъ, за да се пренесе хижата 

до нейното мtстоназначение. 
Всички отдtлни парчета бtха нуме

рирани. Общото тегло на мобилиров](ата 
възлизало само на 6.040 кгр. за една по
върхность отъ 36.50 кв. метра. Това тегло 
се разпредtля по следния начинъ: 

Дуралуминиева скеля на 
сградата . . . . 

Азбестови легла и завивки 
Столове и маси . . . . 
Враrи, прозорци, облицов-

КJ и прегради . . 
Кухня и кухненски при

надлежности 

2.200 кгр. 
900 кгр. 
180 кгр. 

2.645 кгр. 

115 кгр. 
Всичко 6.040 кгр. 

Само четири нейни части тежали всt
ка едв:~ по 70 кгр .. а останалитt не над
минавали 25-30 кгр. 

Транспортътъ 

Въ управлението на САФ еж били 
разгледани два пжтя, по които е било 
възможно пренасянето на материалитt. 
Първиятъ проектъ е билъ пренасянето на 
материала да стане презъ Шамони за 
Егюйи де Миди (2.400 м. височина) 11 

Грандъ Мюлетъ. Въ такъвъ случай за
почването на транспорта е могло да ста

не много по-късно, защото желtзното 
вжже на Егюйи де Миди работи презъ 
всtко в.реме. Следъ това, обаче, пренася
нето на гръбъ щtло да бжде много по
дълго и по-мжчно, отколкото по другия 

пжть. 

Второто разрешение бt презъ Ле 
Фейе, следъ това съ финикюлера за Мон
бJJанъ и Егюйи де Гуте. Отъ тукъ мате
риалътъ може да се изкачи най-напредъ 

съ финикюлера за Монбланъ до 2.400 м., 
после съ вжжето, построено отъ водача 

Жоржъ Орсе за Тетъ Русъ и тукъ съ 
другото вжже, построено пакъ отъ 

Жоржъ Орсе за неговата колиба на 
Егюйи де Гуте, 2.850 м. После оставало 
да се пренася на гръбъ отъ 3850 м. до 
4.362 м., нtщо, което вече е значително 
по-лесно, отколкото по първия марш

рутъ. Най-после наклонитt по втория 
пжть позволявали употрtбата на малки 
шейни за по-голtмата часть отъ пжтя. 

Комисията избра вторин пжть и всич
кn стана споредъ предвидения планъ. 

Нс,сачътъ Бланъ пренесе самъ 4 греди, 

тежащи всtка по 70 кгр., отъ върха Егюи 
дю fуте - 3850 м. до хижата на 4.362 м. 
Като се има предвидъ крайно рtдкиятъ 
въздухъ на тая височина, успtхътъ на 
Бланъ може да се нарече единъ голtмъ 
алпийски подвигъ. 

Монтирането бtше организирано чрезъ 
една часть отъ работницитt, които вед
нажъ бtха монтирали хижата въ фабри
ката и вторин пжть на Парижкото ,1зло
жение. 

Сглобяваf!ето 

Архитектъ Полъ Шевалие е направилъ 
много снимки презъ време на работата. 
Между другото, той установиJ1ъ пJ1анъ, 
в1, който всtко парче отъ хижата бt ну
мерирано. Освенъ. това, написалъ цtла 
Сl'рия отъ беJiежки, отнасящи се до тран
спорта, класирането на материалитt и 
сглобяването. Сжщо такива бележки напи
салъ и за необходимитt хигиенични мtрки 
въ височинитt, срещу задушаването, сту
ца, очнитt заболявания и др. Всичко бt 
привършено споредъ предвижданинта. 

С.1:едъ работата всички монтьори и носачи 
сл·взоха съ превъзходно здраве, след ь ед
но прекарване отъ 18 дни на 4.362 метра 
височина, за нtкои отъ които това бtше 
първо изкачване. 

Понеже старата хижа бt разрушена, а 
за работницитt бt невъзможно да с~ 
качватъ и слизатъ ежедневно въ коли

бата на Егюйи де Гуте, което бt свърза
но съ голtма загуба на време и значи
rелно изморяване, САФ получи разреше
ние отъ директора на обсерваторията въ 
П2рижъ работницитt да нощуватъ въ 
с,бсерваторията Вало. Най-после въ в гор
никъ на 9 августъ всичко бt привърше
но и единъ хубавъ обtдъ бt сложенъ на 
4.362 м. височина въ честь на всички, 
които участвуваха въ строежа на тази 

н3й-висока хижа въ Европа. На 21 ав
г.устъ стана официалното освещаване на 
хижата, въ която взеха участие френски• 
т·в министри К. Шотанъ, Жанъ Зе и Фро
саръ, цt1шятъ управителенъ съветъ H'I 
САФ и около 50 голtми европейски алпи
нисти. 

Стооежътъ на хижата Вало-Монбланъ 
е единъ подвигъ за днешното човtче
ство. Една година по-късно, обаче, на
м·J,риха се злосторници, които разрушиха 
Т()ВЗ хубаво дtло. Преди започването на 
войната САФ се зае съ поправяне на по
вредитt, но дали голtмитt събития ще 
позволятъ това да стане въ скоро време, 

не се знае. 

Съобщава Ст. Нейковъ 
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СЪЮЗЕНЪ ЖИВОТЪ 

Съюзниятъ председатель Иванъ Раевъ 
посети Перникъ на 21. 11. т. г. и присжт
с1вува на годишното събрание на клона 
„Голо бърдо", което бt опредtлено за 
сжщия день. 

Съюзниятъ секретарь Г. Драгоевъ 
присжтствува на годишното събрание на 
плtвенския клонъ „Кайлъшка долина", 
което се състоя на 25. 11. т. г. 

Презъ миналия месецъ съюзниятъ ар
хитектъ Г. Скордевъ направи посещение 
н;~ бургаския клонъ „Странджа". 

* 
Съ окржжно № 18 отъ края на м. яну

арий ЦН обръща вниманието на клоно
ветt по редица въпроси отъ организа
ционно естество. Съ настоящето наново 
подчертаваме за тtхното акуратно изпъл
нение, тъй като тtзи въпроси еж отъ ГО· 
лtма важность за нормалния животъ на 
Съюза. Презаписването на членоветt, 
к_акто и на абонатитt за „Български ту
ристъ ", трtбва да бiУiде привършено въ 
най-скоро време, като клоноветt се по
стараятъ не само да достигнатъ минало

годишното число, но cii'iщoтo бжде над· 
минато презъ настоящата година. За ре
зултатитt да се донесе веднага до ЦН. 
Сжщото се отнася и до финансовата из· 
правность, като не се забравя, че клоно· 
ветt трtбва да се отчетатъ веднага къмъ 
ЦН за миналата 1939 година. 

* 
Центра.лното настоятелство издаде ок-

ржжни 19 и 20, посветени предимно на 
съюзния съборъ. Въ първото окржжно то 
направи допитване до съюзнитt клонове, 
които помоли да се произнесатъ за да· 

тата и мtстото на събора. На тtхната 
преценка то предложи две положения: 

съборътъ да се състои на 5 и 6 май въ 
В. Търново ИJiи презъ юлий - въ rрадъ, 
чието опредtляне трtбваше да стане 
следъ резултата отъ допитването. Въ 
съюзната канцелария се получиха всичко 

36 отговори по тоя въпросъ, които се 
разпредtлятъ по следния начинъ: 25 
съюзни клонове поддържатъ съборътъ 

да се състои презъ месецъ юлий - като 
най-удобно време, съвпадащо се и съ 
разпорежданията на устава, 8 държаха на 
датата 5 и 6 май и 3 предоставяха на 
ЦН да разреши тоя въпросъ. 

Съобразявайки се съ тия отговор~ 
Централното настоятелство опредtли съ
борътъ да стане на 27, 28 и 29 юлий т. г. 
въ rp. Бургасъ. Две бtха съображенията 
на ЦН, за да се спре на тоя градъ: нареж
дането на Министерския съветъ, че кон
греси могатъ да се правятъ само въ про

винцията и желанието следконгресни

тt излети да бждатъ направени изъ тъй 
малко познатата на туристическия свtтъ 
Странджа планина. Централното настоя
телство съобщи това на съюзнитt кло
нове съ окржжно № 20, въ което се да
ДС'Ха сведения сжщо за пролtтнитt сре
щи и агитационната седмица. 

* 
СJiовенското планинско дружество от

прави до БТС извънредно Jiюбезна пока
на да организира презъ лtтото групови 
изJiети до СJiовения, въ които да участву
ватъ членове на Съюза. ЦН отговори, че 
съ готовность ще се отзове на сърдечната 

покана, ако международнитt условия 
позволятъ това. 

* 
На 30 и 31 мартъ въ ЛюбJiяна се съ

стоя годишниятъ съборъ на Съюза на 
ш1анинарскитt дружества въ Югославия. 
БТС биде пrжаненъ да участвува съ офи
циаJiни представитеJiи на събора. Отзова· 
вайки се на поканата, ЦН опредtли като 
н:кива съюзния касиеръ П. Хаджиевъ и 
чJ1ена отъ ЦН Т. Тодоровъ, които пред
ставJiяваха БТС на събора въ Любляна, 
следъ което еж направили излети изъ 

С:rовенскитt планини. 

За сжщата цель присжтствуваха и 11 
души отъ Българския аJiпийски клубъ, 
начело съ своя председатеJiь В. А. Радезъ. 
Престоявайки само единъ день въ Любля· 
на чJiеноветt на БАК сжщо еж заминали 
на изJiетъ изъ планинитt на Словения. 

клоновъ животъ 

Следъ окончателното завършване на 
туристическия си домъ и обзавеждането 
му съ образцови спални, плtвенскитt ту
рнсти еж си поставиJiи нова задача - из

граждането на собствена хижа въ Бал
кана. 

Осжществяването на този починъ е 
възJiожено на хижестроителенъ комите·,·ъ, 

който е успtлъ вече да събере oкoJio 

60.000 лева за цельта. По негово искане 
общината въ с. Божидаръ, КарJiовско, е 
отпустнала отъ собствената си мера 10 
декара мtсто до „Козята стена", гдето 
презъ настжпващия сезонъ ще се започ

не строежътъ на хижата. 

За голtмитt му заслуги къмъ родния 
туризъмъ и изграждането на хижа ,,Ор-



литt.", радомирскиятъ КJIОнъ „Орлиг13" е 
провъзrласилъ за свой почетенъ членъ 

Владимиръ Гр. Пенджерковъ, основатеJiь 
на клона и ;1ъл rогодишенъ неrовъ дея

тель. 

* 
Председате;1ьтъ на клона „Бачо Киро" 

въ Дрt.ново, Ганчо .Миневъ, е подариш, 
на с;v;щия KJIOHЪ сумата 10.000 леsа. За 
този достоенъ за подражание жестъ Цен
тралното настоятелство му засви;~,етел

ствува т~·къ своята сърдечна благодар
ность. 

* 
С о п от с к и я т ъ клон ъ „Иванъ Ва

зовъ" е изнесълъ подъ покровителството 
на началника на държ. военна фабрика 
г. полковникъ Гочевъ на 3. 11. т. г., при
м::~сово посещение и голt.мъ успt.хъ, тра
диционната си Jiитературно-музикална ве

'Iерь, приходътъ отъ която е внесълъ 

въ фондъ „Постройка нова хижа". 
Дружествени1Jтъ секретарь Д. Цочсзъ 

е открилъ вечеринката съ вдъхновено 

CJIOBO за значението и дt.лото на туристи
ческата организация, следъ което CiYi би 
J111 изпълнени декламации, хуморески и 

пt.сни. 

На 9 мартъ т. r. рус е н с к и я т 1, 

1{ ,1 О Н Ъ „п р И С Та" е ИЗНССЪJ!Ъ въ са
лонитъ на Военния КJ1убъ голt.ма карна
вална туристическа вечерь съвмt.стно съ 
клона „Дунавъ" отъ ЮТС. 

Тамъ е станJ.~о и официалното пре
миране на тазгодишнитt. маски. Раздаде
ни били три премии. 

Препълненитt. съ отбрана публика 
салони на Военния клубъ и весеJ1ото пре
ю1рване CiYi донесли roJ1t.мъ мораленъ 
успt.хъ за клона. 

К.1онътъ „Б е зов о" въ А с е но в-
r р ад ъ, въ изпълнение на своята зимна 
програма, е провелъ широка културно

пr,освt.тна и туристическа дейность. На
стоятелството на клона, въ желанието си 

ДJ проагитира красотитt.· на Родопитt., е 
устроило за четвърти пжть художествена 

из,пожба отъ картинитt. на асеновград
ския художникъ Георги Ковачевъ - съ 
сюжети предимно изъ Родопитt.. Асенов
градското гражданство е посетило масо

во изложбата. 

По случай годишнината отъ смърьта 
н;, Василъ Левски се е състоялъ много
.1юденъ излетъ до манастира „Св. Петка", 
гдето е била отслужена панихида за ле
гендарния мжченикъ на нашата свобода. 
Зэ дt.Jюто на Левски е произнесълъ сло
во председатеJ1ьтъ на клона Д. Басма
джиевъ. 

Следъ отмt.няване забраната отъ Ми
нистерския съветъ, и други съюзни кло

нове с;,; изнес;ш своитt. традиционни ве
черинки, които за повечето отъ тt.хъ, 
редомъ съ прt.кото значение, което 
и~атъ, CiYi и незамt.нимъ източникъ за 
приходи. Въ повечето случаи събранитt. 
срt.дства се влагатъ въ изграждането на 
хижи, довършването на такива, или за 

покриване други задължения на клона. 

При голt.мъ успt.хъ и препъш1ени съ 
посетители салони Clri изнесли своитt. 
традиционни туристически забави съюз
нитt. клонове въ: Бургасъ, П.·,t.венъ, 

Габрово, Пловдивъ, Лъджене, Русе, Вар
на, ,,Девненски извори", ,,Родни балка

ни" и Асеновградъ. 

РЕДАКЦИОННИ ВЕСТИ И БЕЛЕЖКИ 

500/о НАМАЛЕНИЕ ПО БДЖ! 

Членоветt. на БъJirарския туристиче
ски съюзъ се поJ1зуватъ понастоящемъ, 

съгласно правилника за БДЖ, съ намале
ние отъ 300/о при п;v;туване по сiУiщитt., и 
ТС' за групи най-малко отъ 5 души. Не е 
безинтересно за нашитt читатели, както 
и за организиранитt. туристи въ Бълга
рия, да направимъ една справка въ мичз

,1с,то по този въпросъ, за ;щ устано1Jимъ 

к11къ е билъ той поставенъ тогава, когато 
уrловипта въ страната ни еж били сънър

шено различни отъ днешнитt, би.-~о въ 
културно, било въ материално отношение, 
и когзто проблемътъ за ПiУiтуваниятз за 
удоволст1Jия и за отмора съвсемъ ,,с е 

I{малъ онази важность и значение, 1<оито 

Iiридобива сега - при коренно видоиз
мt.нсния начинъ на животъ въ България. 

Въ кн. 1, год. 1 на сп. ,,Български ту
µ~стъ" отъ 1902 r., намираме публнкува
но едно обстойно изложение на „Българ
ско1 о туристическо дружество - центра

J1енъ r<лонъ" въ София съ дата 21 юний 
19()] г., въ което е описанъ по начинъ, 
заслужаващъ истинска адмирация, цt
,шятъ проблемъ за намаленитt. пжтува-
11ш1 по желt.зницитt. за една страна и 
значението, което тt могатъ да иматъ въ 
к~·лтурно, здравословно и пр. отношение. 

Това изложение е съставено по толкова 
вещъ начинъ и ·така добре е аргументи
рано, че би правило честь и за всt.ко отъ 
uентралнитt. настоятелства на Съюза, 
1,оето бн сложило подписа си подъ него. 
Поради :шпса на мt.сто, ние за съжаление 
не може}IЪ :.i.a го помt.стимъ, макаръ и 



съдържанието на изJюжението да не е 
изгуби,10 нищо отъ своята актуалность 
и убедителность. 

Въ него „Българското туристическо 
дружество - централенъ KJIOHЪ" въ Со

фия настоява за 500/о намаление на своитъ 
ЧJ1енове и при единично пжтуване, ,,защо

т:, тръбна да бжде подкрепено желанието 
на бъJIГ'lрскитъ туристи да пжтуватъ въ 
родната природа, както и да се отваря 

доrтжпъ къмъ всички нейни бележи
тости". 

Дирекцията на държавнитъ желъзници 
OTi оваря на тази молба съ писмо № 1445, 
стъ 17. /. 1902 г. Тя, ,,като съзнава полза
та, която може да се извлъче за страната 
отъ туристическитъ пжтешествия, разре
шава, щото пжтуванието на чJ1ен,Jв1::тъ 
(<:тъ Бълг. турист. д-во) да става по бъл
гарскигв държавни жеJ1ъзници съ 500/о 
намаление отъ ценитъ на тзрифитъ за 
смъсенитъ и пжтнишки влакове, съ из
ключение на „Ориентъ експреса", безъ 
ограничение числото на членоветъ". 

Този фактъ правимъ достояние на на
шитъ членове и на българската обществе
ность, за да подчертаемъ какъ въ Бълга
рия е било гледано въ миналото на 
Българския туристически съюзъ и какъ 
днесъ - следъ 40 -годишно сжществува
не, въ което сжщиятъ създаде само об
ществени имущества за общо ползуване 
за надъ 30 милиона лева - дейностьта на 
сжщия този Съюзъ се подкрепя отъ Глав
ниа дирекция на Българскитъ държавни 
желъзници. 

* 
На състоялото се редовно годишно 

събрание на Българския алпийски клубъ, 
София, е билъ приетъ отчетътъ на мина
лото настоятелство и избрано ново та
кова. Последното се е конституирало, 
както следва: председатель Василъ А. Ра
дсRъ, секретарь Божидаръ Стоичковъ, 
ка1.:иеръ Д. Каранджовъ и членове д-ръ 
Шаранковъ и Михаилъ Кръшнякъ. 

Ние поздравяме новоизбраното на
стоятелство и . му пожелаваме успъшна и 
творческа дейность за преуспъването на 
родната туристика и планинарство. Об
стоятелството, че въ състава на това на

стоятелство влизатъ изпитани дейци въ 
туристическото движение и опитни ш1а-
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нинари, които не само въ миналото, но 

и сега се проявяватъ като добри прия
тели на БТС, ни дава указание да вър
ваме, че съвмъстната дейность между 
д!Jетъ организации ще бжде не само 
задълбоченз и разширена, но ще придо
бие и по-конкретно оформени организа
ционни рамки. 

* 
Въ декемврийската книга на велико

лепното италианско списание „България", 
изJшзащо въ Римъ и посветено на все
странното изучване на родината и наро

дя ни, е отпечатана статията „Туристи
ческото движение въ БъJ1rария" отъ съ
юзния секретарь г. Г. Драгоевъ. 

Статията е писана по случай четири
десетгодишнината отъ възникването ча 

туристическото движение у насъ. Къмъ 
нея еж приложени четири характерни 

картини - по две отъ родната природа 

и отъ хижестроителната дейность на 
ьтс. 

* 
На 29 февруарий Бълrарскиятъ аJший-

ски клубъ изнесе въ салона на Учител
ската каса въспоменателна траурна а~

черь за недавна загиналитъ свои членове 
Георги Д. Стоименовъ и Димитъръ Ив. 
Михайловъ. Председательтъ на клуба В. 
А. Радевъ произнесе прочувствено слово 
За покойницитъ, като описа тъхнитъ ка
чества на хора и планинари и прочете 

автентични описания за начина, по който 
е загиналъ Г. Стоименовъ въ Рила, 
илюстрирани съ свътливи картини. 

Алековецътъ М. Сжбевъ, завърши 
траурната вечерь, като издекламира две 

стихотворения, едното отъ които посве

тено на загиналия Г. Стоименовъ. 
На 10 мартъ траурната вечерь е била 

изнесена и въ Самоковъ. 

* 
Известниятъ туристически писате.~ь и 

дългогодишенъ деецъ отъ клона „Дев
ненски извори" въ Варна, К. Траяновъ, е 
иsдалъ нова книга - ,,Хайдушкиятъ Бал
канъ", отзивъ за която даваме на друго 
мъсто въ настоящата книжка. Редакция
та препоржчва книгата на всички приро

долюбци и организирани членове на БТС, 
които могатъ да си я доставятъ отъ ав

тора: К. Траяновъ, ул. Аксаковъ 23, Вар
на. Цена 25 лева. 



ВЕСТИ от·ъ ЧУЖБИНА 

Общото събрание на Френскнн а1111ии
~"и к.1~·61, uтъ 25 октu~1sрий ,1. 1·. е pe
UIИ-'10, съ 01.1едъ да се напраннтъ иконо

,ши ,ю изданането на к:1убното с11исание 
„.Па монтаю,", сжщото ,ta из.1иза 11резъ 
1940 rо;1ина ;1вумесечно, като всъка книж
"а, за р1з.1ика от1, досегашната 11рактика, 

,,ри "оято нсъки брой имаше различна 
1«•рица, :,з 111за с,, ,юстоянна за 111есттъ 
J(нижки външна корица. 

(Изъ „Ла ~1онтань", кв. 11-12, 1939 г.). 
Съюзъ на хърватскитъ планинарски 

дружества. На :ю авг~·стъ ,,. ,-. бъше ос
нонанъ за 11ръвъ 11;,;п, Съюзъ на хър
uатс1штъ планинарски ;tружества съ седа
.шще 3агребъ. Този съюзъ обхваща след-
11игl; самостояте.шо с;v,ществуващи дото

' ава туристически организации въ Хър
ватско: Хърватско 11:1анинарско друже
ство въ Заrребъ, Дружество па хърват
скит-r. 11:1анинари въ Заrребъ, Хървзтски 
гуристически к:1убъ нъ За~·ребъ, Друже
ство н>1 планинаритъ в·,, Босна и Херце
Г(,внна съ седалище н·,, Сараево. 

На редонното общо събрание на Съю
-н1 11а '-Ърнатскитъ 11:,анинарски друже
с, ua, с1,стоя.~ю се на 11 декемврий "· г. 
е (,и:1;1 избрана у11рава, наче ю съ 11од-

11редседате,н1 на Хърватското 11,1анию1р
ско дружество въ Заrребъ r. д-ръ Франъ 
lliyклe за 11редседате:1ь н за подпредседа
гели - 1ю единъ 11ре;кгавите.1ь на оста

н~1:1итt дружества. Своредъ направения 
отчет1, 11редъ това общо събрание, но
в1:нтъ съюзъ ще обхваща общо 10.585 ду
ши членове, отъ които 7.87F, се 11адатъ на 
Х1,рнатскоrо планинарско .tру;~;еспю нъ 
:-3~,гребъ. 
(11зъ „Хърватски ш~анинарь", кн. 1, 1940 1·.) 

По случай 40-rодишнината на Бъ 1rар
с1,ия туристически съюзъ, шшира~1е ~1но

го :1аскана беJ1ежка отъ известния тури
стически деецъ и добъръ български при
sпель д-ръ А. Бри,1ей въ февруарс1<ата 
1(1fИЖК3 на С/1 . .,ПJ1анинс1<и нестникъ", ор
Гi1Н'Ь на Словенското 11:1анинско друже
L 1 ВО въ Любляна. Въ тази бележка д-ръ 
Брилей разглежда съ ~шоrо то1ыи чув
сrва къмъ бъJirаритt не само досегашна
та дейность на нашия Съюзъ, свързана и 
съ биографията на неговин основате 11ь 
А:1еко Константиновъ, но и пос•1еювта 
1,;11и;кка отъ мина.лат;~ година на спасани· 

ето 11и, на което той 1юотдt.-1но изброя
на 110-важнитъ етатии 11 описания. 
(Из·,, .,Планински нестннкъ", кн. 2, 1940 r.) 

КНИЖНИНА 

Сборникъ на Съюза за защита на 
родната природа. Книга 11. Издаденъ по 
с.1учай 10 години отъ сжществуването на 
Съюза и 11осветенъ на проф. д-ръ Ст. 
Петковъ, неrовъ 11остояненъ председа
те.ль. Съ факсимиле отъ диплома, подне
ссвъ па Н. В. Царя - почетенъ покрови
те.~ь на Съюза - по слvчай 20 години 
отъ възшествието Му на· престола. 

Въ сборника еж помъстени 11 статии, 
с;шн :-н1 11ропаrандиране идеитъ на Съюза, 
а др.1-ги съ строго наученъ характеръ, 

11r~къ нъ връзка съ це.11итъ на Съюза. 
От1, първит·r. ще спомененъ тая на 
11роф. J1етковъ Разгласяване 
11 д е н т а з а з а щ и т а н а р о д н а т а 

11 ри р о ,'l а до 11 ъ .1 н от о и о с ж ще
с т в н нане. 

:2. За щ и та на род н ат а при-
1; (;да, отъ инж. Д. И. Заrоровъ, начал
ш11, 1, на оrдълепието за горитt, лова и 
рибо.'ювството при Министерството на 
3емедt.,шето. Въ нея авторътъ ратува, 
Щl•то Съюзътъ .~а съдействува за запаз
ню1t на 1·оритъ съ нсички възможности, 
които ,1~, ;ншатъ орrанизациитt, отъ 
к11ито е съставенъ. 

:3. М ,,, а ;t н т -в тур и с т и н ъ з а щ и
га II а р о ;i. на та 11 ри род а, от ъ Най
. tt·нъ Памукч11ен·1,, .юскорошенъ секре · 

тарь на ЮТС. Анторътъ изтъква какъ ма
совото посещение лътно време на нашит-в 
п,,анини отъ разни „неорганизирани" ту

ристи е една опасность за хубоститъ на 
т-tзи планини, защото ги опустошаватъ и 
измърсяватъ, тъй като нъматъ усътъ 
къмъ нейнитt, красоти. Ю. Т. С. съ 
своитъ 30.000 членове и чрез1, органа си 
,,Младъ туристъ" отъ 1шоrо години во
ди пропаганда за пазене на природата, 

От1, друга страна, публично-прав
ната н:1асть, съ конто :tържавата облича 
Gълrарскитt туристи (посочени отъ 
БТС и ЮТС) наравно съ държавнитъ 
официални органи, съ право да съста
вятъ актове за нарушение срещу rорски

тъ и ф.пористични обекти, показватъ rо
.1-вмата po,JJь, която иrраятъ туристиче
с1<итъ организации въ ;rълото на Съюза. 

4. Н а р о д н и я т ъ II а р к ъ „В и -
го ш а". отъ С:,. Лазаровъ. Тукъ се раз
глежда всестранното значение на тази 

п;1анина и нуждата да с.е обяви тя за на
рс,денъ !1аркъ. Дадено е пълно описание 
нэ Витоша и на края е прююжена кар

и на парка „Витоша'· въ мърка 1 :30.000. 
5. А за н у ж д а т а от ъ м у з е й п р и 

народни я парк ъ ,,В и то ш з" пише 
Ннко.-1а Пеневъ, управитею, на парка . 
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Тона трt6ва :ia б;;;де G,1изката задача 
на Съюза. 

6. ,,Побит и т ·t; к а ,1 ъ ни" в ъ Вар
н е н с к о, отъ В. Г. Арнаудовъ. Авто· 
рътъ дана :1итературата на тtзи при
ро;1ни 11ю1еп1ици, разнитt хипотези за 

0Gяснява11с произхода и~1ъ н трудности
т h, кои го срещ11с1:1ъ на два пжти Съю
:~ътъ, за да се запазятъ тt въ цt:шя 
ш1ъ районъ. 

7. З а що да II аз и ~1 ъ 11 е ще р и -
т t. от1, Р. Поповъ. Авторътъ е най-до
Gриятъ познавачъ на предисторията на 
61 :1rарин. Той я е 11роучва:1ъ въ пещер
нитt нахо:11,и у насъ. Въ тtхт, той l(OH· 
стэтира. 1ъ л1ного опустошения, нанесени 

отъ ученици, из:1етници И .'IИ 1шаняри. 

Като изтъкна значението на 11ещериг1; 
въ 11:1~· 1 11ю и 11риродно-естетично отно

шение, той 11рави горещъ апеJiъ къ~1ъ 

,·•1ите.11итt, туристическитt дружества и 
горс1<ит-l; в:1асти :1а орr<1низиратъ по 
е;1ин·1, 11 · 1и :~р,тъ 11ачи1-п, запазването 

ll~!Ъ. 

Като 1юдкре11Я\lе на~1ъ.:~но апеJ1а на г. 
Р;,фаи:1ъ Поповт,, намираме, че 11редJ10-
жсната о п, него м·l;рка не е достатъчна. 
Натзrатъ се Gързи, драl(оновски м-врки, 
з,1 да се занази това, което е още оста

нэ:10. Споредъ насъ, за 11ещерит-в тр-вб
в:.~ да се нзе~1а1"1, :111,рки, каквито въ 
друrиТ'li страни Ci\'\ отдавна вече взети: 
1) Съюзъп, да вземе по надJiежния редъ 
1юдъ свое 1ю1<ровите.1ство всички инте

ресни пещер11 (не само тия, въ които 
1ша оставки отъ предисторичеСl(И чо

вt;къ). ;J,a се поставятъ на 11ещерит-в 
врати и к:1ючоветt отъ т·l;хъ да се па
знтъ на сигурно ~1-всто. 2) Посещаването 
11;; една 11ещера да става само въ при

с;;,тствието на IЗОдачъ отъ организация

т:1, Kli,;teтo се 113311 I<,ЛЮЧЪТЪ. :3) AбcoJIIOT-
11.J да се забрани в:1изането въ пещерат:1 
съ чукъ и 4) Всtки 11осетиге:11, да п:1а
ща една ,1a,'ll(a такса за покриване раз-

1юсl(итt. 
Съ този въ11росъ следва да се за11и

л1ае 11ещерното дружество. 

~- Р а с т II те .1 но с т ь та н n Би-
с т р н ш ки я резерв ат ъ, отъ проф. 
J-1 Стояновъ. Това е една ценна научнз 
,юнографют, за което и е дадено чеJiно 
11tсто въ сборника. Авторътъ въ увода 
paзrJie;1;дa историята на образуването на 
резервата, описва топографията, геодо
гията и КJJИматотоJюгипта му и се опитва 

1ю историчес1ш и 110 ботанически пшть 
да ни даде представа за състоянието на 

гсрит-в и на фауната му отъ диJiувиално 
вреие, та до наши дни. Следъ това той 
разrJiежда обстойно двата пояса на Ви
тоша въ този резерватъ - горскиятъ и 

6ез.11есния гъ, като дава тtхнитt граници 
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и подробно онисва всички нидове расте
ния, коиrо се срtщатъ въ единия II дру
гия IIОЯСИ. 

9. У п ж т в а н 11 н з а п р о у ч в а н е 
11 е ще р и т -в в ъ р а с ти те.,, но от н О· 
ш е ни е, отъ 11роф. Ст. Петковъ. Тя 
тр-вбва да се проучва съ orJieдъ на об
щитt усJiовип на раститеJiностьта въ 
око:1ностит-в и на специалнитt био ·югич
ни условин въ пещеритt. 

1 О. Д ъ р в о в и д н ат а х в о й н а 
едно р -в д к о з а с т р а н ат а н II р а
с т е н и е, отъ Л. йордановъ. Авторътъ 
разrаежда едно ново находище на дър

uовидната хвойна, едно p·tдl(O ра
стение у насъ, което IЗнрtе въ Ар
;11е1111я и Персия. Това находище е ври 
изхода на Кресненското дефиJiе, надъ р. 
Струма, при гара Пиринъ. Понеже то се 
~шоrо унищожава, авторътъ пpeдJiara да 

се запази мtстностьта като резерватъ 
или поне като строго охранитеJiенъ 11е

рю1етъръ. 

11. Две ннтересни и ценни 
6 ·в :1 ъ - бор о в и н ах оди ща п о п е
Р и ф ери я т а на С о ф и й скот о п о
:! е. отъ Н. Пеневъ. Тtзи две находища 
с;;:.· при сеJ1ата Бистрица (въ м-встнос гъта 
Църква) и Нови ханъ (въ м·tстностьт:1 
Градище). J:о:1ната граница на първото е 
700 м., а горната - 900 м., а на второто 
--- съответно 700 11. и 800 м. А е знайно, 
че доJiната граница на б-влия Gop ,, не 
сJ1иза по-доJiу отъ 1000 м. въ нашитt 
п.панини. Явно е, че въ т-взи находища 
6t.·1иятъ боръ се е приспособиJIЪ на су
хш1 И ТОПЪJIЪ КJ/ИМЗТЪ. Той е придобиJ\1, 
и ;~руги особености, които го правятъ 
11ри1·оденъ за заJiесяване на изровенитt 
1юроища. Затова авторътъ препоржчва: 
1) Да се за11азятъ тия находища отъ уни· 
щожаване и 2) Да се взематъ отъ т-вхъ 
се;1,ена отъ бt:1ия боръ за зас-вване въ 
низкитt мtстности и въ пороищата. 

Изданието е разl(ошно, украсено съ 
57 картини, карти и скици въ теl(ста и 
една карта на 1<рая. Д-ръ Хр. Пиперовъ 

* 
Хайдушкиятъ балканъ - Коста Трая-

1,с,въ, Варна, у.1. Аксаковъ 23, uена 25 .чв. 
Ба.жанътъ е неизчерпаема съкровищ-

111ща на изкуството. Пазите.% на бъ.1гар
щи11ата въ :чина.1юто, днесъ той е израст· 

н~лъ като симвоJIЪ на свободата ю1. И 
този именно Ба.11(анъ - Хайдушкиятъ 
Балканъ, пъJiенъ съ :1егенди и красоти, ни 
е предсrавенъ отъ автора нз предJiаrана

га книга сиJiно, правдиво, ув,1-вкателно съ 
н:>летит-в, които той е прави.чъ изъ него 
и които описва. Особено отрадно явJiение 
въ нашата .1итератур~ в,, последно време 

е, че туристическата книжнина все повече 

и повече се ,·ве:1ичава. Възпtва се поле-
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п, въз11ъва се 11.1анината, възпъва се мо
рето. И наистина, нашето малко отечестilО 
имз богато географско и хидрографско 
р::!знообразие, което го прави най-инте
ресенъ гуристически обектъ. Туристичес-
1,иятъ кракъ се катери по шеметнитъ 
ьърхове на Пирина, Рила, Балкана; хо;1и 
1ю цвътнитъ по11яни па Родопитъ и Ср·l;д
на-rора и стига ;1,0 чуднит·I; бръгове на 
Черно море. Душата е озарена съ безr;:,а
ничю1 любовь, а сърдцето се пълни съ 
най-чисти чувства. К. Траяновъ разхожда 
че1 еца 1IO родното Черно море, води го 
н:,ъ забележитеююститъ на Източна Ста
ра-планина, въз1<ачва го на първенеца 

Фердинандовъ връхъ и го спира за бла
J оrовъе11ъ по1<JI0нъ предъ ,11егендарнитt. 
110;1визи на Бузлуджа, Шипка и Во.1а. 

Чуднитъ ска.~и край Бt.Jюградчикъ еж 
списани поетично отъ автора, който дава 
мt.сто и на ;1,шожество легенди. Описания
та му изобилствуватъ съ поетични обра
зи, а стилътъ му имъ.предава особена то
rrJюта и 11ривJ1t.кателность. Книгата се 
чете съ го.,ъмо насJ1аждепие, както отъ 
1 с,зи, който е посещавалъ описванитt. мt.
ста, така сжщо и отъ този, за който тt. 
~ж непознати. Множеството фотографии 
къ~1ъ текста щастливо допълнятъ описа

нието и разнообразяватъ книгата. 
Подъ перото на сжщия авторъ еж из· 

J11;зли нъколко пжтеписи, разкази й сти
хове, които го утвърждаватъ като тури

стически писатеJ1ь и затвърдявзтъ неrо-

IJИH ВЪЗХОДЪ. 

Д-ръ Гюлемеrовъ 

ГIОС:Тi'hПИЛИ КНИГИ И СПИСАНИЯ 

Идеята за защита на природата и на
uионалнитъ паркове, отъ проф. Н. Стон
rюIJъ. Академична речь, произнесена въ 
БъJ1г:1рската академия ш1 наукитt. на 2:3 
XII. 1939 г. 

МJiадъ туристъ - орга11ъ на Юношсс
кин. туристки съюзъ въ Бъ;1rария, год. 
XXI, ЮI. 2, 1940 г. 

Горски преrледъ, орrанъ 11а Друже
<.:твото на :1есовъ;~.итъ въ Бъ.'1rария, год. 
XXV, к11. 1, 1940 г. 

Отецъ Паисий, орrанъ на Всебългар
ския съюзъ Отецъ Паисий, rод. XIII, кн. 
1 и 2, 19-'Ю rод. 

Славянска беседа, издание на друже
ството Слnвянска беседа, ro:1. IП, кн. 5, 
1940 г. 

Читалище, органъ на Върховния чипt· 
.'1ищепъ съюзъ, rод. XIX, кн. 1-2, 1940 r. 

Училищенъ преrледъ, издание на Ми
нистерствате на народното просвtщение, 
год. XXXIX, януарнй 1940 1·. 

НАШИ ПОКОЙНИЦИ 

На отправенитt. ;11у съ60,1езнов:ш;.~я 
отъ Uентратюто настоятелство на Съюза 
110 с.-1учай смъртьта на жена му, известни
f:1 ъ 11риятс,1ь па Бъш·ария и rолъмъ ш1а
нинаръ Ви.пи Рикмеръ Рикмерсъ е отrо
ворилъ съ следното писмо: 

„Благодаря Ви сърдечно за 
ствието, което ми изказахте по 

01ъртьт:1 на моята обична жена и 
1шчка въ ш1анинат:1 . 

съчув

случай 
съпжт-

Българин и бъ:1rарскитъ 11ланинари с;;,; 
се връзали дълбоко въ сърдцата ни. 
Много често сме rовориJ1и за хубавитt. 
;,ни въ Вашата сръда и сме съжашшз.ш 

-винаги, че не можемъ по-честа да ,1осе

щаваме Вашата чудна страна и нашитt. 
)1И.1и приятели. 

п.,1анинитъ и хората на България остn
в,,тъ незабравими за мене. 

В. Р. Рикмерсъ" 

На 14 февруарий е почнна.1ъ 
ятъ ДЪЛГО!'ОДИШСНЪ секретарь 

основатеJJЬ на бурrаскин клонъ 
1',)1(3(' 

бивши
и членъ 

,,Стран-

t ГЕОРГИ СТ. ДОЛАПЧИЕВЪ 

Покойниятъ бt. единъ отъ най-дейни
т1, ратници за успt.ха на родния тури
зъмъ, въ ревностна служба на който се 
бi, от да 1ъ отъ юношескитt. си години. 

Миръ на праха ~1у! 

* 
Въ Велико-Търново е починалъ 6ив

шиятъ секретарь на к.-юнъ „Трапезица" 

t ДИМИТЪРЪ ТОТЕВЪ 
адвокатъ и ревностенъ 

деецъ. 

Миръ на праха му! 

турист:1,~ески 

СЪДЪРЖАНИЕ на бр. 3: - За 11амаJJс11ието при п;,;туIJане по >t<сл·взнинитt; - Д-ръ А. 
Гlипсровъ; Яворовъ и планината Г. КJJисаровъ; ,,Хайду111киятъ баJJканъ" - К. Траяновъ: 
П11анински праздникъ - Л. Дончевъ; Пиринска група - А11. Кюркчиевъ; Спасите11ното дъло 
въ п11ан11ната - Д-ръ Ем. l1Iаранковъ: B'h снi;жна зсм11янка на Монб11анъ М. Ч.; Вести 
отъ чужбина; Съюзснъ животъ: К:юновъ жи1юп,; Рсдакпионни вести ибе11ежки; Книжнина : 
Наши 1юкоiiниц11. 

Печатнина Ю-IИПЕГРАФЪ - Софнп 
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