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ДА СТЕГНЕМЪ РЕД0ВЕТ1з! 

Единr, п;кть вr, годината Бr,лzарскиятr, туристически сr,юзr, си позво
лява нескромностьта да изнесе на показr, своето д,ьло. Презr, месецr, май, 
.месецr,тr, на прол,ьтьта и цв,ьтята, БТС престава само да работи, а · 
почва и да zовори. Да говори за онова, което е вече направилr,, което е 
усп,ьлr, да сr,здаде презr, своето досегашно с;кществуване. 

За разлика omr, друг.и орzанизации, БТС никоzа не тр;кбu за своит,ь 
бzКдещи д,ьла. Т,ь сами, коzато б;кдатr, завr,ршени, ще zоворятr, за себе си. 
Агитацията на орzанизиранит,ь туристи, поради т,ьзи причини, не е една 
програма за б;кдещо творчество, а отчетr, за изпr,лнени задачи. 

Четиридесеть години вече БТС дr,ржи твr,рдо на тази своя традиция: 
д,ьлото да предшествува словото. Тази традиция той по:J1Села да запази 
и тоzава, коzато е позволено най-мноzо да се zовори: вr, днит,ь на аги
тацията. Заради това презr, месецr, май т. z., презr, своя аzитационенr, 
месецr,, орzанизиранит,ь туристи zовориха така, както т,ь знаятr, да 
вr,ршатr, това - чрезr, д,ьлото си. 

Днесr, вr, Бr,лzария по единr, вr,npocr, не е позволено да се спори -
за ползата omr, излетуване вr, планината и за обществената стойность 
на туристическит,ь ни организации (БТС и ЮТС). Презr, месецr, май 
н,ьмаше защо да се говори на тази тема. Все едно е да се разбива отворена 
врата. Нашит,ь усилия, обаче, б,ьха насочени специално кr,мr, при
вличането вr, редовет,ь на он,ьзи незнайни хиляди неорzанизирани· туристи, 
които стоятr, извr,нr, т,ьхr, - не защото отричатr, БТС и д,ьлото му, 
а по простата причина, че не е имало кой да zи прикани кr,мr, насr,, 

Колкото и да с;к неблагоприятни условията за обществена работа 
вr, страната ни презr, настоящата zодина, т,ь все пакr, предлаzатr, до
статr,чно вr,змо:J1Сности за увеличение броя на членовет,ь ни и за разши
рение обсега на нашата дейность. 

Натамr, тр,ьбва да б;кде насочено вниманието ни. Да стеzнемr, 
редовет,ь, да увеличимr, редицит,ь ! 

"БЪЛГАРСКИ ТУРИСТЪ" 
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Н. В. РАКИТИНЪ 

П1:,ВЕЦЪТЪ НА БЪЛГАРСКАТА ПРИ РОДд 

(6 гёlлини отъ 01ъртьта му) 

Найденъ Памукчиевъ 

Животътъ му бtше поезия, а въ са

мата му поезия - вълшебна като про

Jitтна пtсень -- GJшкаше много, много 

животъ ... 
Лирзта му тихо струнtше и въ всtки 

новъ стихъ той ни поднасяше открове

нията на своето сърдце - тt бtха пъл

ни съ бодра свежесть, съ свtтла радость 

и надежди, съ просторна волность, съ 

прtсенъ Jiъхъ отъ равнината и съ лю

бовь, голtма любовь къмъ родната 

земя .. 
Но ... въ една красива майска нощь, 

когато цtлата природа пtеше своята 

проJitтна симфония, орисница злз съ 

злокобенъ кикотъ се изсмt и поднесе на 

Ракитина кървавата усмивка на смърть

та . . . Той я видt въ своитt кошмарни 

видения и я намtри въ страхотната тъм

н1ша на тунелъ № 3, подъ бtсния темпъ 
на колелетата ... 

Пакъ е пролtть. Вишнитt пакъ цъв· 

тятъ, но за шести пli'iть вече тtхниятъ 

снtжно-бt.~ъ цвtтъ пада съ тжженъ ро

монъ, сякашъ иска да застели една голt

ма тli'iгa - тli'iгата по обичния пtвецъ, 

кс:;йто тъй рано си отиде ... Витъ пакъ 
шумоли съ мжтнитt си води, но сега 

тt.хната пtсень е пtсень на сиротность ... 
Ц ълата природа трепти въ царствена 

омая подъ пролtтния покровъ, но теж

кодишащиятъ черноземъ отронва сълзи 

за изгубения вtренъ синъ . .. 
Ракитинъ изпt своята пtсень за paз

Лi'i'iKa съ родната земя - просторитt из

губиха голtмото си дете, но за насъ и 

поколtнията той вtчно ще живtе въ 

багритt и звука на своитt пtсни, скli'iта

ни въ двадесетина спретнати сбирки. 

Въ тtзи нtколко импровизирани ре

дове азъ нtма да разглеждамъ Ракитина 

като пtвецъ на българската природа -
това ще бжде предметъ на друга по-об-
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стойна работа. Це,1ьта тукъ е да се из

гыше голъмата обичь къмъ родната зе

мя на този, който цt,ли 25 години пt за 
нея, за българското ceJIO, за красотата 

въ природата ни, за нашитt тъй красиви 

поля, долини и балкани. Защото пtсень

та на Ракитина бъше само пtсень за род

ната земя, за чара на българската при

рода, която той възп·в съ всичката сти

хия на своето голъмо сърдце ... 

Нъкои искатъ да включатъ Ракитина 

въ линията: Траяновъ, Ем. п. Димитровъ, 

Дебелянов ь, Лилиевъ, които възгласиха 

символизма у насъ. Съ тъхъ, обаче, мо

гатъ да го свържатъ само нtколко нот

ки, които звуча rъ въ новоромантични 

гами. Съ прост.от ата и неприну деностьта 

на своитъ откровения той е по-б.;1;,~зъкъ 

до Вазова и Пенчо Славейков"',. 

Раки rинъ обичаше, до смъртна .болка 

с, бичаше природатэ и своята родина. Той 

пи сближава съ тъхъ н ни r<apa да се 

чувствуваме плъть отъ тъхната плъть. 

Ароматниятъ дъхъ на поезията му, въл

шебството на словото му, музиката на 

с, иха, съ които той ни предаде най-ху

дожествено и картинно прелеститt на 

нашата земя, правятъ отъ. Ракитина 

единъ поетъ магесникъ, истински чаро

дей, заелъ заслужено мt.сто между пър

венцитt въ поезията ни. Той еднакво 

обичаше и възпtваше нашата природа и 

въ ранна пролъть, когато презъ „цъвна

.rштъ вишни" се виждатъ трепrящитъ зе

лени губери, и въ знойно лъто, когато 

люлt,ещ;,~тt, се златисти жита отпращатъ 

гс,рещъ лъхъ, и въ късна есень, когато 

съ тжженъ ромонъ „капv.тъ листата", и 

яъ зима, когато Витъ замръзва и наста

ва обичаната отъ поета тишина въ рав

нината: 

„Припада здрачъ - така гората 

Е сплеJiа Гli'iCTO дългитъ си клони. 



Рщ1а - Безоблачно утро 

Въ огроменъ храмъ се моли тишинат J 

На букитъ всръдъ бълитъ колони.'· 

У насъ, наис гина, все още много мал

К•J е възсъздадена физиономичната ху

бость на родната земя. Ракитинъ идв:1 да 

направи това. Самъ познавайки и без

предълно обичайки красотитъ на приро

д::.та, той, като Алеко, искаше да извJIЪ

че всички отъ градския шумъ и прахъ, 

затова направи отъ поезията си единъ 

туристически апелъ: 

,,Да идемъ вънъ, да иде~1ъ на открито. 

Сни1<1<а Л. Стамболсни 

Ншзънъ е чудна пролъть - погле;1ни: 

Небето е като стъкло измито, 

Отъ птичи пъсни възду:хъrъ звъни. 

Люлъе се зелена свежа свила, 

Съ вънчзлни дрехи вишнитъ цъвтятъ". 

Самъ роденъ въ китното балканско 

се.10 Л1nжене, Ботевградско, на 6 юний 
1 SH5 г., назовалъ своето име на ракитата, 

ю,нто, краси планинскитъ потоци, той 

с,.це въ раннитъ години на своя животъ 

nсыука една голъма JIЮбовь и синовна 

прнвързаносп, къмъ побащима Балканъ, 



к11муто остана вtренъ до последнитt си 

минути. И нерtдко въ неrовитt скути 

той прекланяше глава и намираше успо

коение: 

,,Галилъ ме е на нива J1ъхътъ топълъ, 

прtсенъ, 

Би.~а ми е на слоrа хладна сънка стражъ, 

Приспивала ме е хайдушката ти пtсень, 

О, роденъ мой Мургашъ!" 

Отрастналъ всрtдъ красотата и бури

тt ШJ БаJ1кана, Ра1<итинъ не само без

гранично го обичаше, но като вtренъ 

синъ носtше образа му всtкогз въ своя

та душа: 

,,Останалъ сю<ашъ с.инъ отъ вtкъ да

леченъ 

На щрекъ за nристжnъ и отбрана, 

Н:..стр9хналъ, тайнственъ, като него вt

ченъ 

)f(ивtя азъ съ душата на Балкана.·' 

Ракитинъ почувствува, че идва „r о -
стени н ъ от ъ ю r ъ", който ще му 

nод.несе „н о щ ь т а с е т н а т а р а з д t -
"1 а". И преди да напустне този миръ и 

да отиде въ далечна приказна страна, 

Ракитинъ изпt своитt предсмъртни ntс

ни, истински бисери въ поезията му, въ 

които прозвуча като прокурорско обви 

нение къмъ нашата нерадостна действи

телность оскръблението .на поета: 

,,К о в ар с т в о с ъ n о д л о с т ь ме с р а

з и ха" - и той си отиде толкова рано. 

И макаръ въ последнитt трагични ми-

J\'\омини сълзи 

гс,ве на жипота си, той не забрави да 

се прости съ своята най - обична родна 

земя. Неизмъримата му тli'ira за неизбtж

ната раздtла съ нея звучи съ една за

трогваща откровеносrь въ финалния му 

акордъ: 

,,Прости, земя ти моя родна, 

Прости есененъ ширъ златистъ, 

О, Господи, съ душа свободна 

При тебе ида гордъ и чистъ." 

И надъ паметника му три боси моми, 

дсшли сякашъ отъ златна Добруджа, 

отъ равна Мизия и отъ обичния Балканъ, 

искатъ да му нашеnнатъ мжката на цt

J1ата родна земя, заrдето тъй рано го за

губихме ... 

За блtна, че всрtдъ насъ нtкога жи

вt, Ракитинъ и н11 остави истински би

сери, българскитt туристи всtкога ще си 

спомнятъ съ топли сълзи на очи . . . И 
ше го обичатъ като възторженъ пtвецъ 

ю1 българската природа. 

Дописвайки тtзи редове, азъ спирамъ 

поr.ледъ на стъклената рамка съ портре

т~~ на Ракитинъ. Върху нея догарящиятъ 

заJ1tзъ процежда сноnъ .лжчи, които се 

рБзтапятъ съ янтъренъ блtсъкъ, а него

вигв кротки очи сякашъ искатъ да ка

жатъ, че той много повече е обичалъ 

родната земя, отколкото нtкой нtкога 

съ думи ще опише ... 

Снимка К, Козлевъ 



Рила - вt.ковна гора Снимка Л. Стамболски 

БЪЛГАРСКАТА ГОРА 
Инж. Д. й. Заrоровъ 

Господинъ Министъръ-Председателю, 

Ваше Високопреосвещенство, 

Господа Министри, 

Уважаеми Госпожи и Господа, 

Много хиляди години преди човtш

киятъ родъ да се появи на земята, Про

видението създаде гората. Гората заби 

корени въ земната твърдь и извиси кло

ни къмъ слънцето. Съ безбройнитt си 

листа тя прочисти въздуха и създаде 

възможность за животъ на земята. Въ 

течени.е на хиJ1ядилtтията гори загиваха, 

гори се раждаха. Едни потъваха въ зем

нитt слоеве, за да образуватъ огромнит·в 

каменовжглени залежи, други вмtсто 

тtхъ изникваха наново. Претърпtла без

брой промtни въ неспирния низъ на хи

лядилtтията и безкрайно разнолика по 

земната ширь, гората все пакъ винаги и 

навсtкжде даде своята благодап,. Тя даде 

чистия въздухъ, безъ който животътъ на 

човtка е невъзможенъ. Въ неп нашиятъ 

праотецъ намtри своята обилна храна 

отъ ловъ и плодове и доби кожи за свое

то първо облtкло. 

Въ течение на хилядилtтията съ свои

тt корени и влага гората постепенно 

разруши земната твърдь и създаде поч

вюа. На първия земедtлецъ тя даде ра

бс,тната площь. Отъ нейнитt дървета той 

направи и своето първо орало. 

Още съ първитt проблtсъци на раз

стдъкъ, човtкътъ откри чрезъ огъня 

преобразената слънчева енергия, скрита 

въ дървото. Много по-късно той откр;,~ 

и грамаднитt каменовжг,1ени залежи, въ 

които предвtчнитt гори бtха скрили 

безмtрни количества слънчева енергия. 

Човtкътъ впрегна тази енергия въ тех

ническо творчество и сжщевременно из

ползува дървото и вжглищата като из

ход1-1и сурови материаJiи за най-разнооб

разни продукти. Така той преобрази 

св·вта. 

Отъ гората ф~;овtкътъ взе дървенитt 
материали за своитt първи примитивни 

строежи и за първата си покжщнина, отъ 

нея той rи взема и днесъ за безбройнитt 

нужди на - строитеJшата техника и на 

разJiичнитt видове индустрии и занаяти. 

На поета, на художника и на музикан

ТJ гората даде вдъхновение, а на мисJIИ· 

теля проникновение. 

Гората даде на човtчеството животъ 

и остана единъ отъ най-важнитt факто

ри за неговата култура и благоденствие. 

Но извънъ всичко това, на българския 

народъ гората даде нtщо много по-цен

но, бихъ казалъ нtщо неоценимо - ц1 

м_у даде свободата. Въ вели·чавата ти
шина на Атонскитt гори възкръсна ду

хътъ на българското самосъзнание и на 

единството на българския народъ. Този 
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духъ отекна въ дебритt на Родопа, на 

Еа,1кана, Рила и Пирина и даде зовъ за 

своята борба. Въ бъ.1rзрскитt гори се 

кзли волята за свободата. Въ тtхъ на

~:·ври покой духътъ на великитt борци, 

загинали славно въ борба с1, тиранията. 

Отъ тамъ този безсмъртенъ духъ се раз

несе въ цtJ1ия български народъ и му 

д::;де единство и сила за общата борба. 

Затова българската гора стана си.\1воль 
на духовното единство на българския 

нuродъ за вtчни времена. 

Но достатъчно ли е да въздиrнемъ 

гората само като култъ нз духовното и 

ку.~турното един~тво на българския на

родъ? Не, това не е достатъчно! Българ

ската гора трtбва да се оцени и като ва

женъ факторъ въ българското народно 

стопанство, защото тя дава на бълrарски11 

народъ производи отъ първостепенно 

значение за неговото стопанско сжще

ствуване. Но гората е стопански фзкторъ 

отъ особено естество. За да узрtе тя за 

ползуван~ необходимо е цtло столtтие 

с.'1едъ посtва, а понtкоrа даже и по

дълrо. Днешнитt поколtния жънатъ 

онова, което еж завещали въ нея мина

J!ИТЪ покоJ1tния. Идущитt поколtния ще 

жънатъ онова, което ние днесъ творимъ. 

НUiното с-1.,стояние въ днешния моментъ 

е израз ь на rорскостопанскитt грижи на 

мина.'IОТО. Грижитt за подобрение нз 

горското стопанство днесъ еж грижи за 

б;;с;дещото благоденствие на българския 

народъ. Така гората стопански свързва 
ынналото съ настоящето и настоящето 

съ бж,.\ещето. 

Но има и нtщо друго! Чрезъ воднитt 

течения, I<оито се спускатъ отъ планини

тt къмъ нашитt плодородни равнини, 

шншинитt еж въ връзка съ полята. Кога
то снагата на планинитt е покрита съ 

rrpи, воднитt течения носятъ блаrодать 

въ по.1ята. Унищожени ли еж тt, обаче, 

бедствия и пустошь се сипятъ въ равни
нитъ. Полското н~селение носи послед-

ствията на онова, което cte населението 
въ планинитъ. Когато планинцитt се rри

жотъ за доброто състояние на rоритt, 

полската население бере спокойн::> б~а

rодатнитъ плодове на своя трудъ. Така 
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гората стопански свързва и полето съ 

п,r:анината. 

Въ т::>зи тържественъ моментъ, все 

щ,къ истината тръбва да се изтъкне та

I<ава, 1<аквато е. Ние трtбва да призна

емъ, че горското наследство, което сме 

получили отъ миналото, не е завидно. 

Производителн::>стыа на rоритъ въ стра

ната количествено е кржrло два пжти по

малк::~ отъ практически възможната, ако 

т-вхното състояние бъше добро. Освенъ 

това, на много мъста склоноветt на на

шитt планини еж оголени, така че много 

с,тъ плодороднитъ долини у насъ стра

датъ вече отъ чести поройни бедствия, 

а и поминъкътъ на самото планинско на

сf :~ ение е застрашенъ. За това, безспорно, 

не бива само да винимъ минали поколъ

нин и минали управления, но отъ него 

трt,бва дз почерпимъ поука. Планине

цътъ трtбва да бжде превъзпитанъ. Ко

гато той търси своето препитание въ го

рата - да мисJIИ сжщевременно и за 

своитt братя въ полето. Полянинътъ 

тр-r,бва да направи жертви, за да даде 

възможность на българската държава да 

подобрява препитанието на планине1~ 
Единиятъ и друrиятъ, търсейки своето 

препитание днесъ, трtбва да мислятъ и 

за препитанието на бждещитt поколtния 

на българския народъ. По този начинъ, 

въ живота на българския народъ, гората, 

освенъ символъ на духовно и културно 

единство, ще стане и символъ на сто -
п а н с к о единство. Нека издиrнемъ и 

култа на гората като символъ на стопан

ското единство на бълrаритt. Нека на

садимъ т,ззи култъ въ душата нз цtлия 

български народъ отъ обикновения 

rражданинъ до върховното политическо 

и стопанско ржководство на страната и 

всички въ единъ духъ, чрезъ подобре

ние на горското стопанство, да зарабо

тимъ за днешното и за бждещото благо

денствие на българския народъ.*) 

") Речь, произнесена отъ инж. Д. й. 
Заrоровъ, начаJ1никъ на отдtлението за 
rоритt, лова и рибарството въ М. з. д. и., 
на тържественото утро, състояло се на 

7 апри,1ъ 1940 r. въ зала „България" по 
сJ1учай „Седмицата на гората". 



ЯВОРОВЪ И ПЛАНИНАТА 

Г. Клисаровъ 

(Продъ.1жение стъ бр. III и край) 

Въ Пиринъ често сж ставали срещи на 

македонскитt. ревоJ1юционери_ За една 

такава среща, станала въ пещерата Кас1~, 

Яворовъ разказва тжженъ споменъ: 

Портата на Рупит-1; 

„Вънъ свt.тt.ше ослt.питеJшо чисто 

луна и една широко отворена пещера се 

открояваше срещу насъ като бездънна 

п ~сть на нъкое гигантско чудовище. Отъ 

Сн11мка Л. Стамболски 
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онова, което виждахъ, невъзможно бt ни

какво разумно представление за Вli'iтреш

ностьта. Тукъ и тамъ, доле на земята, 

или горе, увиснали на свода, тлtеха ог

нища или прорtзваха тъмнината кървави 

езици пламъкъ, или се виеха млtчни струи 

дймъ . . . Отъ лtво при входа се вижда 
маJ1ка дъсчена врата съ иконата на Св. 

Богородица надъ нея. То е параклисъ Св. 

Спасъ; околното население сборува тукъ 

на Спасовдень". 

Трагедията на македонския бълrаринъ 

тукъ, въ пиринската пещера, се е сторила 

на поета неизмtримо дълбока. Той на

блюдава арнаутско хоро, слуша тжжната 

пtсень на Кара Вашилъ отъ Кукушъ и 

с.~еди въ тайствената обстановка какъ 

харамиитt се приrотовляватъ да умратъ. 

Следъ два месеци, презъ априлъ 1903 
година, Яворовъ отново се връща въ Пи

рина заедно съ Яне Сандански, единъ отъ 

rероитt, описани въ „Хайдушки копне

ння". Това отиване свършва съ погромъ 

на четата. И въ тия драматични моменти, 

красотата, която го заобикаля, планината, 

въ която народнитt борци еж намирали 

отдихъ и спасение или край на земнитt 

страдания, борби и неволи, се превръща 

въ пtсень. 

„Иринъ-Пиринъ - едно име, въ което 

звучи дивното съдържание на неизрече

ната хайдушка пtсень, загатната отъ най

голtмия български поетъ Едно име, 

което сякашъ разгръща предъ душата 

страница по страница вtковната епопея 

на народни борби и жертви ... Всtкога 
Пиринъ изпъкваше предъ очитt ми като 

нtкой старъ хайдутинъ, загънатъ въ 

своята тъмна rуня, нахлупилъ рошавъ 

калпакъ надъ сключени вежди и присед

налъ на засада". 

Залутани изъ чукитt на южния д·вдъ 

на Пирина - презъ Попова езеро, Де

миръ-капия и Мелнишката котловина -
следъ една дъждовна нощь, въстаницитt, 

премръзнали и гладни, при изгрtвъ пое

матъ изъ планината. Дивното величие на 

Пирина Яворовъ описва съ замахъ и об

разность, характерни за неговата лирична 

натура. 
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„Обичахъ азъ пиринскитt вечери съ 

тtхното бtло небе и ранъ-неравенъ 

здрачъ, когато поемахме нtкой без

краенъ ридъ, за да прехвърлимъ въ друга 

усоя. Ръката бучеше ды1боко задъ насъ, 

сякашъ нtкакво стенание надуваше зем

нитt гърди, и като че ставаше видимъ 

плахиятъ образъ на тишината въ тъмната 

гора. Сърдцето биеше съ тревожната сила 

на тая хайдушка природа и погледътъ се 

впиваше проницателно напредъ, дебнещъ 

едно премеждие, една преграда или една 

жертва. А луната огрtваше невидима и 

задгорието тънtше въ кървавъ пламъкъ. 

Следъ полунощь славеятъ пилtеше сре

бърната роса на своитt трели - надъ 

насъ, унесени въ моренъ сънь подъ вt

ковни буки". 

* 
Следъ саможертвата въ служба на ма

кедонскитt българи, Яворовъ заживt 

привидно тихъ животъ въ града, но не 

забрави бурнитt дни и романтичнитt ве

чери, преживtни въ планината. Отгласъ 

на този буренъ животъ и на тия прежи

вявания намираме и въ поезията му. Сти

хотворението „Къмъ върха" е естетиче

ско съзерцание на планинската природа: 

„Нагоре къмъ върха!" И глъхне далече 

задъ пжтника глъчка и шумъ нетърпимъ, 

и чезнатъ равнища прибулени вече, 

задъ него, тамъ доле, отъ пластове димъ. 

И прtсниятъ въздухъ на утрото хладно 

rърдитt поематъ дълбоко и жадно. 

,.Нагоре, къмъ върха!" И съ кърви нозетt. 

пжтека бележатъ по урви, скали: 

Човtкъ - на орела той нtма крилетt, 

но ей го надминалъ самитt орли. 

И въ адския задухъ на пладня гореща 

отъ радость безуменъ умора не съща. 

,,На върха, на върха!" И движи той бле-

денъ 

съ усилия сетни нозе и ржце, 

трепери да бликне възторга победенъ, 

задържанъ отъ скрита тревога въ сърдце. 



На ранната вечерь посръдъ тишината 

съмнение ,·нетно изпълва душата. 

А ето и върха! Надоле окото 

папраздно презъ облакъ ще дири 

просторъ, 

отгоре еднакво далечъ е небото, 

загадка бездънна предъ слабия взоръ ... 
Пустиня безъ ехо и зима всевъчна, 

и нощь безъ начало - и нощь безконечна. " 

,,Къмъ върха" е най-хубавата и един

ствена пъсень на Яворовъ за пJ1анината, 

въ която е отразснъ романтичниятъ стре-

Изъ Осогово 

межъ къмъ върховетt, къмъ слънцето, 

къмъ висинитt. Усамотяването всрt;,ъ 

природата създава условия за размлсълъ 

и съзерцания, които с;,; чужди на чов·вка 

въ града; историята и сждбата на човъ

чеството, неговитъ борби, радости и 

скърби - всичко с~ съсръдоточава въ 

единъ фокусъ на прозрени.я, Чувствата на 

угнетеность и безплодность, на заблуда и 

суета, изчезватъ предъ величието на при

родата. 

„Къмъ върха" е стихотворенне отъ 

цикъJ1а „Подиръ сънкиrъ на облацитъ". 

Въ слънчеви дни, когато по синьото небе 

се носятъ разк;у;сани бъли облаци, нздъ 

земята се разстиJ1ат1, сънки отъ облаци

l"Б, Сънкитъ въ равнинитъ се движатъ 

съ бързината на понесенитъ отъ вътро

ветъ облачета. Това природно явление мо

же да се 1-1абJ1юдава, само когато човъкъ 

се е възкачилъ на планината. Яворовъ въ 

1/Ю!НИНИТЪ често е ималъ ВЪЗМОЖНОС'ГЬ да 

съзерцава този поетиченъ образъ на :1ри-

Снимка Д, Рунтовъ 

родата и го е одухотворилъ по косвенъ 

ттifiть - като е нарекълъ своята поетична 

антология „Подиръ сънкитъ на облацитъ", 

може би като синтезъ на неговит·в r:ро

зрения, безсъници и хайдушки мотиви въ 

стихотворенията му отъ по-късно време. 

Планината е символизирана като „загадка 

бездънна", глухъ и тайнственъ свътъ, кж

дето уморената душа на поета търси 

ПСКОЙ, 

Макаръ вдълбоченъ въ трагизма на 
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1, ървавигl, рево,1юционни борби, Яворовъ 

не е минавалъ като слъпецъ въ планин

скигБ пазви, край шушнещитt, потоци, по 

снъжнитъ върхове, въ усоитъ и въ хай

д:-.,шката действителность е търсиJ1ъ чо: 

въшкото, правдата, красотата. ,,Македо

ннп се оказа мащеха за мене", прави из

повъдь Яворовъ. ,,Тя ме вдъхновяваше 

за дъла, а не за поезия". И все п ·1къ 

Яворовъ написа спомени и п,r;тни впечат· 

J!ения за неспокойнитt, дни презъ 1901-
J9(J3 r. - едни отъ най-хубавитъ страници 

въ нашата пжтеписна Jlитература. На пп

робения братъ посвети нъколко хайдушки 

пt,снн, писани подъ влияние на см влия 

подвиrъ на македонскитъ революци Jне

ри - да се самопожертвуватъ за роди-

Нарциси 

ната. Своя възторгъ и любовьта си КЪ\1Ъ 

Пирина обезсмърти съ пъсень: 

,,Леле моя, 

Ти Пиринъ-планино!" 

Вдъхновенъ отъ планината, Яворовъ 

одухотвори своитt, хайдушки пъсни съ 

ш1анински образи и сравнения: ,,хубава 

rс,ро-пусия", или „ей бука листи отрони", 

,,гробъ въ усоя, гробъ сирашки подъ шу

мата г,r;ста " . А сбраза на планината и ,ки

ната на планинцитъ, каквито бъха почти 

всички борци за приобщаването на поро

бенитt, българи къмъ майката-земя, увъ

ковъчи пъ творения, които ще бждзтъ 

безсмъртни - така както е безсмъотна 

пµнродата. 

Снимн:а Л. Хоистовъ 



Разтопени ледове Снимка Л. Ста1'1болски 

ПЛАНИНАТА КАТО СИМВОЛЪ 

Петъръ Боевъ 

Символъ е всвка дума, въ която вла

гаме известно Вi'i'iтрешно, мисJювно или 

емоциално съдържание, симвоJ1ъ е всt

ки знакъ, всtки формаленъ белеrъ, съ 

който означаваме известно преживяване, 

чувство или представа. 

Так~ напр., кръстътъ е символъ на 

вtра, котвата - на надежда, сърдцето 

- на J1юбовь. Значката на БТС симsол11-

знра принадлежностьта къмъ една орга

низация и сmщевременно службата на 

една идея. Знамето е с111що така единъ 

възвишенъ символъ: войникътъ трудно 

би схваналъ своя дъJ1rъ и онова, което 

отечеството изисква отъ него, ако тt му 

бждатъ обяснени като отвлtчени фило

софски понятия. Обаче той прекрасно 

би разбралъ и изпълнилъ своя дълrъ 

гюдъ развtтотс знаме, коет() е символъ Hd 

отечеството и дълга, символъ на .~ичната 

и национална честь и свобода. 

Пре1<расенъ сю1волъ е и българската 

паанина. Тя симво,1изира сmщитt тия 

л11чни и национални добродетели, както 

знамето, наредъ съ свои особени. Нtщо 

пr,вече: въ rодинитt, на национални из

питания, когато е тр·tбнало „да свиемъ 

знамената съ надежда за по-добри дни", 
единственото знаме и единствениятъ сим

волъ на бъJ1rарската сзободн и на беа-

01ъртието на българския духъ е билъ 

БаJ1канътъ. 

И затова, както войницитt, не се 

жертвуватъ и вдъхновяватъ за подвигъ 

отъ малкото парче платъ, отъ което е 

направено знамето, а отъ това, което то 

символизира, така и планинаритt,, нито се 

вдъхновя-ватъ, нито се устремяватъ къмъ 

п.1анинитt, заради мъртвата материя, отъ 

която гв cm съставени, а заради това, на 
к~ето планина1а е символъ. 

\.)еалниятъ свt,тъ ни става по-достж

г~енъ чрезъ тt,зи своеобразни срt,дства 
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з,а изразъ, каквито еж символитt. Пла

ннната е часть отъ външни·,! свtтъ, отъ 

емпиричната действителность. Следова

телно, ако ние искаме да изразимъ наша

та представа за нея, бихме си послужил.~ 

съ символи. Напр., ние ще я нарисуваме. 

Въ такъвъ с,1учай картината става сим

волъ на планината, като всtка лнния или 

багра ни дава представа за елементитt 

на планината, не само така, както с .~ 

ВЮJ<датъ, но и както се чувствуватъ. 

Но нашата представа, чувство или на

строение :,а планината можемъ да изра

зимъ и чрезъ известни думи, като симво

ли на съответното чувство или настрое

ние, ко,2то планината буди. Така, напр., 

бихме могJIИ да кажемъ, че планината е 

съставена отъ „ледени" скали, че нейни

т1, гори с;;; ,,т ,Уiжни", че върховетt и еж 

,,замислени". 

Въ ~жщность, нито скалитt еж отъ 
Jrедъ, нито гората може да бжде тжжна, 

ннто върховетt могатъ да бждатъ зами

с;rени, обаче безъ тtзи думи ние не бих

ме могли така добре да изразимъ онова 

неуловимо съдържание, което се крие 

задъ реалнитt форми на предметитt и 

се долавя чрезъ символичното значение 

на думитt. 

Планината събужда въ насъ не само 

с·tтивни усtщания и зрителни предста

ви, но и чув<ства, видения, настроенип, 

копнежи. Човtшкиятъ езикъ не би мо

гълъ дз изрази цtлия този емоциона

.r.енъ комплексъ въ всичкитt му отсtнки, 

utJroтo това богатство отъ преж"'велици, 

ако не си служеше съ символи. 

Планината не само може да бжде из

разявана чрезъ символи, но и самата тя 

е символъ. Още въ ранни времена тя е 

бнла С'~rпана за символъ, наредъ съ 

всички природи.и обекти. Така, напр., 

слънцето е считано за вtченъ символъ 

на живота, деня и свtтлината. Коледз е 

праздникъ въ честь на слънцето. Ето за

що бъдникътъ въ езическия, па и въ 

християнския мирог ледъ символизира: 

dies пatalis solis iпvicti, 
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т. е. рождения день на непобедимото 

слънце! 

Планината като символъ винаги пред

полага едно одухотворЯЕrане, и то не са

ыо н_а цtлос rната и сжщность, но и JfЭ 

с1 дtлнит·I; и елементи: връхъ, скала, 

езеро, дърво, камъкъ, цвtте, обJ1акъ и 

т. н. По тоя начинъ съ помощьта на симво

ла планината 110же да ни зове, да ни на

!itепва легенди, да вдига булото на свои

Т't тайни, да бжде самотна, величава и 

т. н. 

Въ името на символизма, като изку· 

ство за по-съвършенъ изразъ на една 

идея, мисъль ИJIИ чувс rво, допуст..~мо е 

Б,тканътъ да „пtе хайдушка пtсень", 

(Ботевъ) или да бжде „съ нзвжсено чело, 

заrърнатъ въ плащъ мъгливъ" (П. Сла

вейковъ), или слънцето да бжде „като 

удавено свtтиJю, откжснато отъ небеса-

1 а" (ЕмиJrъ Верхаренъ); възможно е „пла

нннскиятъ лесъ да заспива тихо" (Т. Тра

яновъ), ,,да простира своитt мрачни пи

пала" (Яворовъ) или „да се вслушвз въ 

жа.лбигt на сухитt клони" (П. Верленъ). 

Симв,)лътъ, обаче, трtбва да изразя

ва нашето настроение и отношение къмъ 

ш1анината, а не да бжде стилно срtдство 

на една безсъдържателна фразеология, 

която ни говори за „виолетови тайни", 

,,г::,апава тжrа", ,,кубична радость" и пр. 

Планината е преди всичко рели· ги о · 
з е н ъ с и м в о л ъ. Вжтрешното съдър

жание на тоя симвоJI ъ и идейниятъ му 

с~v.исълъ еж различни въ отдtлнитt кул

турни епохи и народи. 

. Религиознюt представи за планината 

r,инаги еж били съчетани съ чувството 

на възторгъ отъ нейната красота и зато

ва, особено въ свtтлината на леrендитt, 

п,r,анинаrа е и поетиченъ сиw.волъ. 

Планината е била считана за въплъще

ние на красота и възпtвана като такава 

не само чрезъ словото, но и чрезъ линия

та и баграта и по тоя начинъ тя се ·е 

превърнала въ х у до ж е с т в е н ъ с и м · 
в о л ъ. Защото планината поражда не 

само представи за красивото въ нея, но 

създава у насъ и чувство и дори идея 

за крас,)тата. А възприемането на красо-



Мальовица 

тата не само ]{ато външенъ, формаленъ 

обрr1зъ, но и като идея е възможно само 

по символиченъ пlfiть. 

Планината е и единъ пре]{расенъ н а -
ц и о н а л е н ъ с и м в о л ъ, особено за 

насъ бълrаритt. Бал]{анътъ е символъ 

на бълrарс]{ИЯ духъ и на неговия коп

нежъ за свободенъ животъ. Затуй Бал

]{ Внътъ се извисява въ небесата 

,,подобно с им вол ъ таен ъ, 

поставенъ отъ Твореца надъ земнитt 

тъми, 

духътъ на гения да мами и томи 

СО СМИСЪJIЪТЪ СИ С]{рИТЪ ". 
За насъ той е най-С]{lfiпмятъ образъ, 

който пазимъ въ светая-светихъ на ду-

Снимка Д-ръ Ил. Миновъ 

шата си, най-дълбО]{ИЯТЪ СИМВОJIЪ, въ 

който Clfi въплътени „най-гордитt мечти 
и мисли вдъхновенни, сърдцето бълrар-

С]{О, ]{ОИТО въ блtнъ лелtй"! 

Планината е ж из н е н ъ с и м в о ,11 ъ. 
Тн е символъ на живота, естественъ и 

неподвиженъ, ]{ОЙто неудържимо бли]{а 

отъ първороднитt сили на природата. 

Въ напора на земнитt СО]{ОВ~ въ буй

ния растежъ на дърветата, въ разтваря

не на чаш]{итt на цвtтята, въ луди>1 

бъrъ на сърнитt и дивитt ]{ОЗИ, въ ро

мона на планинс]{итt потоци, навСЪ]{lfiДе 

и въ ВСИЧ]{О въ ПJ1анината пулсира жи

вотътъ. 
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Планинарството, разрушавайки застоя 

на д-tлничния животъ, повдига буря вър

ху повръхностьта му, пробужда и призо

вава къмъ животъ укротената вli'iтрешна 

стихия на чов'tка. Ето защо планината е 

символъ на стремежа къмъ истичски жи

вотъ. Той се ражда въ пурпурния пла

мъкъ на зарята, сияе въ нейнит't отбл't

съци върху върховет-t, . Kli'iдeтo се раж

да ВС'ВКИ новъ день и ВС'ВКИ новъ жи

вотъ! 

Планината! Най-прекрасниятъ символъ 

въ нашата действителность, символъ на 

величие и мощь, на красота и съвършен

ство! Символъ на всичко първично, не

П()Дправено и могli'iщо! Символъ на 

най-скli'iпит't добродетели: друl'арство, 

саможертва, идеализъмъ! Символъ на 

единъ новъ св-втъ и новъ погледъ върху 

чс,в'tка и св-вта ! 
План11ната! - Край на ВС'hка безплод

на :Jмбиция, начало на вс'tк о възражда

не и възкресение: въ природата и въ 

г,11жбинитt на човtшката душа! 

Символъ на най-кротко вдъхноэен;1е 

и на най-сурова борба! Символъ на най-

Минзухари на Узана 
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с1,ятата тишина и на най-свирепата буря! 

Символъ на най-н-вжната анемона и на 

най-грубата скала! 

- П.'!анината! - Приспивна п-всень за 

уморенитъ, зовъ къмъ подвигъ за бод

рвт-в ! 

Символъ на идеята, на коят,) слу

жимъ, и на д'tлото, което градимъ! Сим

волъ на винаги будна мечта, на винаги 

бодра воля, на винаги честна мисъль! 

Символъ на нашата воля къмъ недостиr

нzтото, на устрема къмъ неизвестното, 

на копнежа къмъ далечното. 

Планината! Легенда 

1,риказка за въчностьта ! 
на времето, 

Символъ на висше откровение, на 

единството между небето и земята! Сим

волъ на обичьта на хиляди сърдца, устре

~1ени къмъ нея! Символъ на общата с;v;д

ба на всички, които rорятъ въ копнежа 

да я достигна rъ. 

Планината! - Белегъ на възвишенъ 

стремежъ, СИМВОJIЪ на ВС'ВКИ СВ'ВТЪЛЪ 

духъ, устременъ къмъ победа! 

Снимка К. Козлевъ 



-Срi;дна гора Снимка Цанко Ил. Цановъ 

ИЗЪ СРЪДНА-ГОРА ЦАРИЦАТА НА ГОРИТЪ 
Цанко Ил. Цановъ 

За ваше щастие може би, азъ но оби· 

чамъ да пиша п;v;тни бележки и много 

-отъ тъзи така ск;v;пи и хубави споме:ш, 

<:ъ които изобилствуваше нашиятъ три

_дневенъ излетъ изъ милата гора, Cli'i се 

заличили. 

„На миналитъ дни, тъй дивни, повестьта 

невидима р;v;ка изтри отъ паметьта" ... 
Ала една годишнина, т;v;жна годишнина 

ме подтикна да напиша нъщо, колкото и 

б.•1едо, за прекраснитъ и безгрижни дни, 

прекарани въ сърдцето на Сръдна гора 

--- царицата на горитъ. 

Т;v;жна годишнина ... Наскоро се на
вършиха четири години отъ смъртьта на 

Вэньо - организаторъ и подачъ на този 

незабравимъ излетъ. 

Четири години той вече не е между 

насъ, а споменътъ за него и споменътъ 

за този славенъ излетъ възкръсватъ ви

наги заедно въ паметьта ми. Дивни спо

Мl'НИ, които въчно ще п.ламтятъ въ ду

шитъ ни. 

Неволно ми хрумна стихътъ на Кър

вава пъсень, който звучи като свидна 

епитафия: 

„Детински златни дни, вамъ сетний мой 

приветъ! 

ДаJiечно б;v;даще, мечтано въ розовъ 

цвътъ 

тогазъ - сега и то се въ минало обърна, 

то цъв!fа овреме и овреме посърна -
нu не и напусто ... То бяха славни дни .. " 
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Долината на Тополница 

Бtше презъ лtтото на 1934 година. 
Ние бtхме обхванати отъ онова чув

с1 во, познато на всички планинари, което 

ни завладява преди да тръrнемъ на из

J1етъ - това е магията на планината. 

Любовьта къмъ тайнствею·я планинсl{и 

свtтъ, мисъльта, че ни предстои нъщо 

ново, неизвестно, неочаквано - неудъµ

жимо ни мами, тласка ни колкото се мо

же по-с1<0ро да се откifiснемъ отъ дtл

ничното всъкидневие на града. 

Подъ синьото планинско небе, всрtцъ 

чистата свtтJ1ина на ясния лътенъ день, 

групата ни вървtше съ радость изъ бо

ровата гора къмъ върха на хълма. До,1и

ната на р. Тополница е отдtJiена отъ 

Пирдопъ чрезъ единъ доста вис:окъ 

хълмъ, залесенъ съ борова гора и поз

натъ подъ името „Баира". 

Въ този день пчелитъ, по-весело отъ 

всtкоrа, бtха подхванаJ1и своята едно

образна меJiодия и тази тъй тиха пtсень 

се сJiиваше съ въздишкиТ't. на земята и 

шепота на нъжния вътрецъ, който дона

сяше до разширенитъ ноздри на безrриж

нитъ друмници боровия въ.здухъ, напо

енъ съ аромата на окосени ливади и без

брой ropCI{И ЦВ'ВТЯ. 

Ето ни на билото при моrиJiата св. 

Спасъ. Отъ тукъ изпратихме прощаJiенъ 

поздравъ на Пирдопъ. 

Долу въ доJiината се кжпtше въ слън

чева позлата чистичъкъ и приветливъ 

градецътъ, задъ него тихото и идиJшчно 

поле, а на края хоризонтътъ .:е ;·акрива·· 

ше отъ ВеJшката пJiанина. Балканътъ отъ 

тукъ се вижда въ едно протежение отъ 

близо 50-60 KJIM. Отъ в. Веженъ до в. 

Баба се редятъ множество върхове: БаJI

ванъ, ПаскаJ1ъ, Косица, Разбой, Свищи

пласъ - все стари 1юзн,Jйници. 

А т:.~мъ онази сеДJювина, западно 

отъ Свищи-пласъ, е Кашана. Тю1ъ шосе

то за Етропо,1е прехвърлн Башсанn. 

Весело - и спокойно се живtе въ тази 

тиха и китна долина. 

Слънцето се бъше изправило много 

високо на небето, когато прекрасната до-
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Jiина на р. Тополница, обградена отвс·в

ЮУiде съ гори, остана далечъ подъ насъ. 

А тамъ високо, забулени отъ столtт

ници- буки, Cifi „ДражиJ1ъ", ,,Мух•~а", .,Д·в

дова Лалова поляна" - цеJiьта на нашия 

излетъ. 

Долу Тополница се влач;,~ като сре

бърна лента, губи се подъ нависнали 

върби, пакъ се показва, вие се като 

змия и изчезна бързо въ стръмниТ'в тъс

нини. 

Макар ь и не много rолtма р·вка, То

поJшица още отъ дълбока древнос гь е 

влtзла въ историята. Траки·,·1, Or'i я на

ричали Барrусъ, с.11авянигв -- Ибъръ, 

турцитъ - Кузлу дере (Усойничава ръ

ка!?), а името Тополница е вече по-ново 

наименование. 

Съ много събития е свързана тази 

долина. Твърди се дори, че по течение

то и е минавалъ старъ пifiть. Многото 

развалини отъ крепости, останки1"h отъ. 

изчезнали стари селища, л10гили1"Б, 110-
твърждаватъ предположението, че въ 

древностьtа тукъ е кипt.лъ животъ. 

Пifiтьтъ отъ Пирдопъ до тукъ vбик

новено се взема за единъ •1асъ. За Д,)J, И

ната на Тополница може да се отиде по 

безброй пifiтища. Банрътъ е набразденъ 

като старческо чeJio отъ Г. ihтеки и пжти

ща. Достатъчно е да тръгнеге 110 нt,коя 

пжтека, която да nи изве;(е r1a 6иJIOT<;, и 

отъ тамъ - спускайки се надолу, право 

на югъ - все въ Тополницз •'!о ,тива. 

Искате ли, обаче, да отидете въ Го

дьова-лжка, ще минете яепре~1·!,нно презъ. 

едрата борова гора, ще се изкачите на 

могилата св. Спасъ, отъ тамъ, все по би

лото, ще заобиколите Руси11ъ-до.1ъ и ще 

се озовете въ подножието на Табиитъ 

(старъ турски редутъ), но нъма да се из

качвате по тtхъ. Отъ гукъ, впрочемъ, 

много добре се вижда долу Топо.шица и 

.1ивадит·в на Гьодова-лifiка. Слизайте то

гава право надоJ1у - непроходюш .11tста 

нъма. Така сJ1ъзохме и ние, на групи по 

двама-трима, тичайки надо,1у. 

- Не тичайте, ще се изм,)рите -- про

виква се водачътъ, алз ~южешъ ли спръ. 

младостьта. 



Долу се събрахме r1,1къ; шr,тищата 

водятъ все на едно мtсто -- въ Тоrюлни

ца. Предстоеше ни да мине~,1ъ на отсрещ

ния брtгъ. Понеже тукъ ТопоJiница н,tма 

ыостъ, събухме се и преминахме р·вк,па. 

Въ този топълъ лtтенъ день съ уси,шя 

устояхме на изкушението да не се гмур

немъ въ хладнитt струи на ТопJJшищ1. 

Отидохме на Стоичковото 1, .н:денче. 

Престжпление е да дойдешъ до тукъ и да 

не пиешъ вода отъ този животноренъ из

воръ. 

Малко отдихъ на тучната зелена мо

рава. Каква морава? - Това еж лехи отъ 

цвtтна градина. Момичетата се спустна

ха да бератъ цвtтя. 

Долината на р. Тополница 

Да се изтегнешъ, так,J, въ ,1ивадитt 

край Тополница, че да ти :~амирише на 

мащерика, на здравецъ, на овчарски бо· 

сиJiекъ и на какви JIИ не ЦВ'Втя, пеперу

дитt да преJiитатъ волно надъ тс·бе и ти 

да лежишъ примижа;~ъ и ;(а с,1ушашъ 

пtсеньта на птичкитt, на щурщпt,, бръм

ченето на безчетъ мушици и бръмбарче

та, да се унасяшъ отъ плисъка на ръка

та, отъ шепота на листата, , 1тъ ромона на 
поточето край тебе . . . Стига сме пре
възнасяли само гоJштt приоблачни rър

хове. Tt иматъ, безспорно, неизчерпаеми 
прелести, криятъ непокжтнати r айни, но 
гората, цвътнитt горски поляни, нt

шпъ ли ? ... 

Къмъ ДражиJiъ. 

Хайде за Дражилъ! Пристtг~ме ран,:1-

rtитt и тръгваме. 

Катеримъ се по източния дtлъ на ,~ж

бовата гора Дандана, а раницитt тежат ь. 

Насреща, на фона на горатз, се бtлt

ятъ зидоветt на Калето - навtрно раз

валини отъ старобългарска крепость -
тамъ е царството на кокичетата. Въ рзн

ннтt дни на пролtтьта, когато зе'1ята, 

освободена отъ сковаващатз я Jiедена 

пuкривка, разгърне недрат:1 си за топло

то пролtтно слънце, околнсститt на ка

лето побtJJяватъ отъ кокичета. 

Ние не търсихме пжтя, той е малко по 

на изтокъ о гъ Стоичковото кладенче; 

Сннмна Цанно Ил. Цановъ 

КБтеримъ се безъ пжтека право нагоре. 

-- Като изкачимъ този хребетъ, горе, 

по билото, върви коларскиятъ пжть, 

Кl•ЙТО воци за Дражилъ - обяснява ни 

водачътъ. 

На единъ дъхъ изхвръкнахме изъ Г<'i'i

стака и навлtзохме въ тtсния и изро

венъ пжть, който кривоJшчи и се прови

ра подъ сплетенитt клонаци. 

Стръмно е, доста стръмно дори, ала 

fmкой не се вдава. Чакъ въ подножието 

на Дражилъ направихме маJrка почивка. 

Нtколко весеJш смtшки, закачки и хай

де пакъ на крака. 

Изр'овениятъ коларски пжть се ширна, 

стана по-сJiоженъ -- изминали бtхме вече 
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rолtмата нанагорница. Навлtзохме въ 

сtнчеста естествена алея, образувана отъ 

високи дlriбови дървета, конто сзеждатъ 

тежки грани, обрасJIИ въ мъхове и само

дивска к:)Са. Следъ нtколко лi'i'iкатушения 

предъ насъ rрtйна весела СJiънчева по

J1яна, обрасла съ цвtтя. 

А въздухъrъ? - Въздухътъ - rop· 
ски, чистъ, свежъ, наситенъ съ сладъкъ 

упоителенъ дъхъ на медъ; дишай колко

то искашъ, дишай до насита. 

Това е поляната Дражилъ. Поляна, 

кио всtка горска поляна - прекрасна! 

Ширнала се по ш,ешивото теме на единъ 

горски хребетъ, който се отклонява отъ 

центраJшото било на Срtдна гора къмъ 

ссверъ. Отъ изтокъ, отъ северъ, отъ за

падъ - ri'i'icти лесове: дi'i'iбъ, букъ, см·!:; 

сени съ rабъръ, цtръ, J1tcкa. А насреща, 

право на юrъ, се е издигнала отвесно, 

кнточе ще се сrруполи върху насъ, едра 

букова гора. Тамъ е вече Мухча. 

Вървимъ по поляната къмъ колибата 

на дtдо Иванъ Дражиллията. 

Слънцето бt клюмнало на западъ, ко

като съ пtсни, rлъчь и провиквания сму

тихме тишината на китната поляна и 

спокойствието на нейния саможивъ оби

татель . Вдигахме rолtмъ шумъ, бt,хме 

весели, защото бtхме изпълнили първия 

етапъ на нашия ИЗJiетъ. Та ние бtхме ве

че сръдъ гората, ние см~ на Дражилъ. 

Дtдо Иванъ излtзе, погледна ни сма

янъ, усмихна се добродушно и най-на

предъ ни запита: 

- Какъ момахте да доведете тия же

нуря гукъ? Ами довечера Ki'i'iдe ще ги 

настанимъ за спане? - И после добави: 

-· Вие сигурно сте жадни, чакай да ида 
да гребна маJ11,о водица.-Дигна кобили

цата съ два менци, метна и бъкала на 

рамо и по стръмната пi'i'iтека изчезна на

долу изъ гората. (Срt,дна гора е въобще 

по-безводна. Тукъ изворитt, се броятъ на 

пръсти и дори всtки има свое име. Въ 

Б~лкана, вижъ, е друго - тамъ извори, 

ручеи, накждето се обърнешъ) 

Жилището на дt,до Иванъ се състои 

отъ една доста широка ко.~ибз, кр'ай нея 
друга за добитъкъ и единъ нав~съ за 
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11.1tвня. Наоколо Clii нивитt, и градината 

му и това е всичко. 

Отъ дълбока старина родътъ на дt,до 

V.ванъ се е установилъ да живt,е тукъ, 

като построили изпърво само стрt,ха за 

добv.тъка - скотовъдци били. Поради 

,1ълrото стоене тукъ, въ града ги нари

чаха Дражиллиитt,, а дt,до Иванъ, кой-

1 о е последенъ обитатель на тt,зи горски 

;,моти, бt, познатъ подъ името Иванъ 

Дражила. Той е вече къмъ 70-80 годи

шенъ, а може би и повече. Роденъ е, на

вtрно, тукъ, тукъ е протекъJIЪ и цt,ли

ятъ му живоrъ - самотенъ и еднообра

зенъ. Той не се е и жениJ1ъ. Въ града 

ръдко идва, макаръ че имзтъ и гамъ 

Ki'i'iЩa. 

Сtнкитъ се удължиха и рззшетоха по 

тучната ру дина. Свечеряваше се вече и 

ю,е побързахме да устроимъ своя би

Е• акъ. Установихме се въ горния край на 

поляната, въ съседство съ еднэ могила. 

Избрахме тази височина, защото отъ нея 

се открив3тъ незабравими ГJiедки. (Тукъ 

се намиратъ още нt,колко могили, които 

Ci'i'i, безспорно, признаци, че тtзи -.1 вета 
Слi би.ли обитавани още въ дрепностьта) 

Стоишъ на моrиJ1ата и гледашъ. Глава

та ти е леко замаяна отъ упоителния гор

с1< 11 хладъ, въ който едва се долавя гор

Чhоиятъ ароматъ на равнеца и дъха на 

дивия дiI<оджанъ. Насреща върховетt на 

Балкана Ci'i'i се притаили подъ пухкави 

б·l,ли облаци и нищо не издава тtхнит-r, 

ТDЙНИ ПОМИСЛИ. 

На западъ въ далечината, надъ го

л нтt старопланински върхове, слънцето, 

скJюнило на заникъ, е устрои,10 цtла 

феерия. )!{ълти, оранжеви, чернени, аио-

летови 

н·r,жни 

свt,тлини се преJiиватъ въ най

нюанси. Отдалече нt,кi'i'iдe едва 

долита .10 слуха мелодичната 11t,сень отъ 
звънчетата на прибиращитt, се отъ пашз 

стада. Зашумъха дървеса и зейки - - Г()

р:.та поде своята волна пt,сень ... 

Опияненъ отъ прелеститt на тi,зи на

ситени съ божестsенъ ч:~ръ гле;щи въ 

vадифяния здра•,ъ на угасв:.1щия ;,ень, 

азъ се отправяыъ 1<ъ~1ъ ·1уш-1аюн; rра~1а

денъ ОГЪIIЬ. 



Хайдушки огънь, пtсни за ~1 ;1а;1 Jсть и 

воля, спомени за славн11 дни, :•ихо~1ъ uт

летtли презъ вtковетt, приказки на вt

ковни букаци II тъмни усои ·- нощь РЪ 

гората. 

Край огъня дtдо Иванъ подхвана 

своя разкззъ. Предъ зtпналитt тури

сти той раздипляше страницитt на своя 

страненъ животъ. Като чуд:шъ отъ нt

какъвъ другъ, непознатъ св·втъ, той ни 

разкриваше съ простота и и.::креность 

своето минаJIО, пълно съ своеобра:~ни тре-

Бабини хурки 

Сн. Ив. Караджовъ 

• 

пет~ вълнения и тревоги и пропито от~ 

проста и първична фи.~ософнн, далечна, 

много дш1ечна на нашия е.1е,<Тричесю1 

В'Б!(Ъ. 

- Дtдо Иване 6~, .запита 11Ъ!(ОЙ, не 

ти ли омръзна това ыtсто, !(mдето си 

пре!(аралъ почти цtлия си ;кив,)тъ? 

- !(а!(ъ ще ми о,1ръз11е, тз "о е всич-

1(0 за мене въ този свtтъ. 
Раз!(азва ни той за страхотннтt аи,11111 

нощи, за воя на бурит1s, за .~i!ВИТ'В звt

гове, !(ОИТО налитали по него. Рева като 



елен1,, като сръндакъ, 1{3ТО кuшута, като 

мечка, ви като въ.'1 къ. Какви .1~и не пре

междия не е прекараJ1ъ той тукъ, далече 

отъ хората, сръдъ гората :1 самъ, съп 

семъ самъ. Истински rорянинъ и чудакъ. 

Надъ rлавитъ ни бъше се разтлало 

тъмносиньото небе, изпъстрено съ зпез

ди, между които, кзто царю1з, шествува

ше тържествено бълата луна. 

Стоя самъ на могилата въ тази тиха 

звездна нощь, въ коя го ти е така J1еко, 

таl(а леко. Наоколо е 06.1ъната въ сре

бърна свътлина 110J1яна, а п::J-далечъ -
гората. Гората, която за;1<Ивява своя но

щенъ животъ, пъле11ъ съ страхотна тайн

ственость. 

Малкитъ пер~:эти п·tвци пъха и стих

наха. Щурецътъ и той спрt, своята едно

образна пъсень. 

Тишина - особена тишина. Tv1xo, са

мотно, НИКОЙ НЪМа Н301(0ЛО, а 0 IYHCTBY· 

вашъ, че н·вщо диша, треп rи, живъе -
нъкакъвъ непознатъ св;t,тъ. 

Човъкъ вижда себе си тъй малъкъ, тъй 

нищоженъ тукъ горе, всръдъ вели,1е

ствената самота на гqрата. Издигна'rъ 

т~1ка високо, то,жова близу до небето, 

1<аточе чунашъ въ унесъ нъкакви шумове, 

;,:;;~то идватъ отъ звездигв, и съ трепетъ 

чувствувашъ дъха на Бога. 

Сивъ облакъ постепенно застигна .1у

ната, закри я бавно, бавно. Наоксло при

тъмнъ . . . въ полусъница едва се до

чува само тихиятъ и загадъченъ ше110тъ 

на гората. 

Въздухътъ е хладенъ, небосводътъ из

б.~еднява, тайнственитъ сънки изчезватъ, 

предметитъ ставатъ все по-ясни и по

яt·ни. Лун;;,,~ отдавна се е скрила задъ 
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1,ждравитъ горски пърхове, звездитъ с№ 

изгуби,1и своята свътлина, развид !;ля

ва се. 

Дочува се хорътъ на славеитъ. Сгуше

ни въ 1штнитъ скути на горскитt гжстn

ци, тъзи скромни пъвци подхващатъ 

най-съвършенитt, химни на J1юбовьта. 

Сутриньта много рано ние се сбогу

ваме съ дъдо Иванъ. Предния день се 

снимахме за споменъ. Още не мога да ,:и 

простя гръха, че обещахъ да му изпрати 

снимки и забравихъ, а презъ следващ::~та 

зима той почина. Погребаха ro тамъ, въ 
неговото царство, край любимия му из

воръ. Единственъ самотниятъ дървенъ 

кръстъ издава мъстото на неговия забра

венъ гробъ, който никой не прелива. 

Надъ него не се разнасятъ кадения отъ 

тамянъ, молитви не се пъятъ ... 
Когато духътъ на незабравимия 

Rаньо*) витае въ моитъ спомени, азъ не

волнс си спомнямъ и фигурата на този 

чуденъ горски старецъ. 

Пастир11тъ бъха разтирили стада по 

тучната и росна рудина. Газена отъ сто

тицитъ крачета на крОТl(ИТЪ овчици, ма

щериката бъ наситила въздуха съ при
·Я1 ната си миризма. 

*) И в а н ъ Г. Ф и л и п о в ъ отъ rp. 
Пирдопъ, единъ отъ най-ревностнитъ чле
нове на дружеството ни. Призванъ ту
ристъ и водачъ, въренъ другарь до. са
можертва, незабравимъ и забавенъ съ
беседникъ. Почина следъ продължител
но боледуване презъ зимата на 1936 г., 

далечъ отъ роднитъ балкани, които така 
беззаветно обичаше. 

Пирдопскитъ туристи въчно ще носятъ 
въ сърдцето си спомена за него. 

Богъ да го прости! 
(Следва) 



Б'Вло мълчание Снимка Л. Стамболски 

ЛАВИНАТА 

Л. Стамболски 

Нощь - мрачна, студена и зловеща 

1{ато преизподня. 

И самитъ домакини не усътиха кога 

. се измъкнахме изъ тъхната гостоприемна 
хижа, изпратени отъ страшния лай на 

кучето. Прекосваме пуститъ улици на 

.малкото рилско селце, ухаещо отъ току

що цъвнаJштъ клони на планинската про

.лъть, и поемаме каменната пжтека на 

ш1анината. Две тайнствени сънки съ ду

ши, обзети отъ неудържимия копнежъ 

.къмъ висинитъ. Вървиме мъJ1чаливи; са-

мо тътенътъ отъ нашит'!, стжпки и звъ

нътъ отъ желъзния пикелъ събуждатъ 

дивата пжтека на мрачната планина. Моя

та любима, самотна пжтека . 
Въ душата ми оживяватъ споменитъ 

за ранната младость: стотици пжти мои

тъ желъзни стжпки еж кънтъли по нея, 

азъ познавамъ всъко камъче, всъки за

вой, всъ1ш ручей наоколо . . . По нея 

първи пжть азъ съмъ възлъзълъ надъ 

мрачнитъ долини на хората, тя ме е пър

ви п1nть отвела въ приоблачното царство 
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на Боrа - принебеснитъ чертози на кра

сотата ... Тамъ, изведенъ отъ нея още 
Ki.iTO безrриженъ юноша, азъ съмъ обру

ЧИJIЪ завинаги душата си съ душата на 

в'l-чната планина, отъ тогава до днесъ тя 

е живъла неизмънно въ душата ми - кэ

то свът.ла стълба къмъ rранитнитъ олта

ри на слънцето, безмълвието и свобо

дата .. 

Като призвездни амвони на запустълъ 

храмъ мълчатъ надъ насъ страхотнитъ 

върхове, забулени въ сънь. Само дълбо

ко нъкi'\'iде подъ насъ, въ бездъннитъ 

въртопи на своитъ каменни водоеми, тът

не ръката, сякашъ приrвозденитъ скали 

отправятъ въ последна изнемоrа своитъ 

ридания сръдъ непроrJ1едния мракъ на 

нощьта. Мистиченъ, въковенъ рилски 

лесъ ... Самотната планинска пi'tiтека ни 
води надъ тайствени скали, сръдъ по

тайни самодивски дебри, край клокочещи 

води. Пролътьта е събудила съ топли 

ухания .леденитъ дебри на планината, ка

то въ сънь пъятъ наоколо, съ игриви и 

радостни пъсни, отключенитъ кристални 

ручеи ... 

Вглi'i'iбени въ себе си, мълчаливи и за

мислени, ние неусътно прекосваме дивата 

до.лина на Бистрица, минаваме плахи надъ 

к.rюкочещата пасть на водопада и поема

ме по стръмнитъ пръспи къмъ висинитъ. 

Почва бавно да се разсъмва. Презъ кло

нитъ на заснъженитъ гиганти дървега 

започва да се очертава мрачниятъ тронъ 

на Черни-връхъ, цълунатъ отъ първитъ 

зари на утрото. Следъ миrъ пQолътното 

рилско утро залива съ лазурна ведрина 

долината на Мала-ръка и потапя въ бъли 

сияния заскреженитъ, приказно-бъли по

кои на Боr даитъ и Самодивецъ. Вървщv1е 

захласнати отъ възторrъ. Наоколо единъ 

Rълшебно-приказенъ, омагьосанъ свътъ, 

изтъканъ отъ легенди и сънни видения, . 
започва да оживява. Скоро надъ Хай

душки камъкъ изrръва и слънцето, 

срtдъ хороводъ отъ разкi'tiсани обJ1аци. 

Утрото е пленително ... 

Следъ нъколкочасово уморително из

качване изъ дивата стръмнина нашитъ 

неспокойни сънки излизатъ победно надъ 
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~1~1зчнитt дебри на · самодивския лесъ, 

прекосващъ въ стръмни зигзаги заледе

нитъ тераси на Пашаница, и спиратъ умо

рени предъ страхотнитъ бездни на Гра

д11нскитъ езера. Посръща ни леденъ, ура

ганенъ вътъръ. Ние сме отново въ своя

т:~ приоблачна родина, гранитно царство 

на буритъ и безмълвието ... 

Като гигантски жертвени клади, обгра

дени отъ разбунтувани облаци, стъJ)чатъ 

нвдъ бълитъ пропасти високо въ небето 

По,личигв, съ гранитнитъ си непристжп

ни скаJ1и. Свирепиятъ планински вътъръ, 

понесълъ цъли грамади отъ развихрени 

облаци, връхлита съ бъснэ ярость въ гра

нитнитъ стени на тtхнитъ приоблачни 

1 ронове, вие свирепо и диво надъ безд

нитъ на езерата и тътне съсъ страховито 

бучене къмъ долината на Бистрица. Глед 

ката е опияняваща ... 

Съ бързи стжпки азъ се спускамъ по 

отвесната стена въ бездната на първото 
езеро. Приятельтъ ме последва. Ние ста

ваме доброволни пленници на бурята ... 
Наоколо е бълъ адъ. О, любимо царство 

на бури и облаци, ти си откърмило ду

шата ми съ бъсната пъсень на вихритъ 

и съ дивата упоя отъ чара на твоитъ не

земни, пленителни свътове ... Азъ съмъ 
отново у дома си, обзетъ отъ вtчното 

съзерцание, душата ми тръпне отъ ра

л,r.сть - демонично тържествуваща ... 
А стихийни вихрушки играятъ съ об

шщи снъгъ по скалитъ, виятъ диво и за

глушително край нашитъ тъмни сънки и 

свирятъ стоrласи, бъсно препускащи на

около. Огромни облачни завеси, като 

вълниrt на стихийно понесенъ океанъ, 

обграждатъ свирепи гранитната твърдь, 

забулватъ въ непрогледна тайна гордитъ 

каменни чела, после, разкжсани отъ сви

репия вътъръ, разкр·иватъ за мигъ не

бесни~ тронъ на нъкой rранитенъ исту

канъ, за да го скриятъ отново въ без

ПJ1ътнигв си хаосни сънки. Предъ очи

тъ ни се разкрива грандиозната драма на 

висинитъ. 

Цъли часове ние скитаме изъ леде

нитъ пропасти на погребанитъ отъ зима

та езера, възлизаме отъ тераса на тераса,. 



пригръщани отъ свирепия в·втъръ, про

бtгваме пJiахи край ,1еденитt стени на 

гранитнигв Зi'i'iбери, обградени отъ фуча

щитt наокоJiо мъгJiи, спираме за мигъ, за 

д.~ поемемъ дъхъ и следъ това отново 

тръгваме изъ бtлитt пропасти, срtдъ 

бушуващия леденъ хаосъ, смъртно ома

гьосани отъ демоничната красота на бу

~:;ята. Отвреме навреме слънцето надни

ча презъ разкi'i'iсанитt. мъгли, хвърля 

надъ зtещитt nодъ насъ ледени върто-

Чертозитt на Орловецъ 

пи скитащитt. низвергнати сънки и миг

новено изчезва ср·вдъ бушуващия наоко

ло ураганъ. Всъки мигъ картината се из

мt.ня . . . Сякашъ нъкакъвъ неземенъ, 

всев.~астенъ духъ, носенъ отъ вътроветt 

по върховната повеля на 

Властелинъ, дърпа безплътната 

Небесния 

облачна 

завеса, предъ вледеняващия ни погледъ 

се разкрива картина отъ Дантевия Адъ -
приковани гръшници увисватъ ридаещи 

върху гранитнитt. стени, смъртно агони

зиращи подъ бtснитt камшици на вi;-

1 ъра ... После надъ скалитъ се nонас„ 

вихренъ хороводъ на лудо танцуващи 

призраци, родени отъ хаоса на бурята, 

едни отъ тt.хъ стремглаво изчезватъ въ 

зин а:~ит в пропасти на езерата, а други, 

гонени яростно отъ вихритt, се връщатъ 

отново горе на кървавъ принебесенъ 

пиръ и допиватъ жадно своитt. облачни 

потири .. . Молитвени сънки смирено ко-

Снимка Л. Стамболски 

лt.ничатъ предъ страхотнитъ скали като 

nредъ нt.какъвъ божественъ олтаръ, ми

стично унесени въ бурнитt. nъснопъния 

на свопта неземна литургия, . . . вътъ

рътъ разгонва мъглитt., надъ зловещитъ 

с1,ы1и небето запалва бледи сияния - не

пристi'i'iпнитъ Зi'i'iбери Ci'i'i свътли тронове 

не сJ1ънцето, победно тържествуващи 

надъ мрачнитt. преизподни на внезапно 

родената срtдъ облацитt. нощь ... 
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Вървиме като омагьосани. Наоколо е 

страшенъ ураганъ. Изне:\,\ощt.ли отъ бор

бr.та съ бурята, ние едва пристmпваме. 

Но опияняващата красота на висинитt. и 

демоничната симфония на бурята пъл

ю:тъ душата ми съ магически сокове, ди

вuта ми скитнишка душа тръпне отъ бе

зумие, азъ бихъ желалъ (Боже, защо не 

си ми даJ1ъ криле?) като вихрена птица 

или като буренъ планински облакъ да 

се понеса, ведно <.:ъ разбунтуванитt. пър

вични стихии, надъ гранитната вt.чность; 

ПGдъ моя буреносенъ бt.гъ да тътнатъ 

небе и земя и горе срt.дъ облачния 

хаосъ жадниятъ ми духъ завинаги да се 

утоли отъ безсмъртни1 мигъ на върхов

ната свобода ... 

Надъ Черното езеро картината е дру

га. Като изъ нt.какъвъ адски кратеръ из

ригватъ бt.сни мъгли, вt.търътъ ги поде

ма съ стрзшна сила и носи съ сатанинско 

фучене надъ гибелната пропасть. Ви

хрушкитt. заглушително свирятъ, разтво

рили адски гърла, планинското ехо въ 

безутешни стенания отеква надъ скалитt., 

тътне ззедно съ вихритt. къмъ висинитt. 

и замира въ глухи вопли къмъ долината 

на Бистрица. Да отидемъ въ Калининото 

езеро е невъзможно. Решаваме да слt.

земъ направо презъ скалитt. въ долината 

на Бистрица. Обръщаме се за сетенъ 

пжть и хвърляме прощаленъ погледъ 

къмъ висинитt.. Съ болезнена ма,;ка азъ 

откжсвамъ очитt. си отъ своята приоб

лачна светая светихъ и гоненъ отъ вле

деняващ,пt. вихри на бурята повеждамъ 

приятеля по ледената стена на зиналата 

подъ насъ бездънна пасть. Пt.сеньта на 

пикела се смt.сва съ острия писъкъ на 

яростния вt.търъ, мъгли и вихрушки въ 

адски тътенъ се носятъ подъ насъ. Глед

кэта е страхотна. Слизаме по единъ 

отвесенъ улей, стжпка по стжпка, цеди 

настръхнали. Нt.колко зигзаги по отвес

ната стена, нt.колко десетки удари на 

пикела и ние се спираме въ смъртна без

изходность, обградени отвсt.кжде отъ 

бt.сно 0фучащи мъгли. Обръщамъ се на

горе. Отъ сt.нката на приятеля ми нt.ма 

и следа. Само съскащи водопади отъ 
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сн·вгъ врl,.)(литатъ върху менъ, посип

ватъ ме цt.J1ъ и чезнатъ срt.дъ мъгливия 

хаосъ подъ краката ми. Време за губече 

нt.ма. Пикелътъ запъва отново своята 

пt.сень, заглушена отъ острия писъкъ на 

вt,търа. И отъ единъ шr,ть страшенъ 

викъ „лавина-а-а-а" отъ приятеля ми 

разтърсва воя на бурята, заглушенъ 

отъ внезапния трt.съкъ на сгромолясва

ши се скали. Ржцетъ ми изпускатъ же 

лtзния пикелъ, азъ се обръщамъ ужа

сенъ нагоре: презъ разкжсанитt. надъ 

насъ мъгJrи една огромна тераса отъ 

снt.гъ съ адски тръсъкъ се откъртва отъ 

скалитt., блъсва приятеля ми въ близки

гt. скали и съ страшна сила връхлита 

върху менъ. Докато се опомня, цt.лиятъ 

улей се раздвижва подъ краката ми и са

мо следъ мигъ откъртенитъ бучащи ма

си снt.гъ съ адски вой ме понасятъ на

долу. Ужасъ и смърть. Тъмнитt. околни 

скали се завъртватъ мигновено срt.дъ 

нt,какъвъ бучащъ кржговрътъ и изчез

ватъ отъ погJ1еда ми ... Какво стана? ... 
Приятельтъ? . . . Адски тръсъци и буче
не ... Прости ... завинаги ... Цt.ли 
скали летятъ сръдъ страшния кржго

врътъ _ . . . Проклятие . . . Гибель 

Бъла смърть ... Всичко наоколо бучи и 
се носи въ непрогледенъ хаосъ ... Май
ко, ... света ... планина ... 

Огромнитъ бучащи маси ме носят ь 

главоломно надолу, лудо премътатъ и 

блъскатъ въ ледове и скали, съ страшна 

сила ме хвърлятъ въ въздуха - нt.колко 

мига азъ се нося надъ страшна пропасть, 

заградена отвсt.кжде съ страшни скали, 

бt.сно фучащитt. снъжни грамади скри

r.атъ пропастьта отъ очитt. ми, всt.ки 

мигъ ще бжда разбитъ на кжсове, после 

всичко наоколо изчезва срt.дъ буря отъ 

трt.съци и бучене въ мрака на непро· 

гледенъ, гибеленъ адъ ... 

Гробна тишина. Виждамъ се потру

панъ отвсt.кжде съ ледени грамади. Азъ 

съмъ живъ погребанъ. Отъ лицето ми 

струи кръвь. Поемамъ въздухъ. Правя 

нечовtшки усилия да се помръдна. На

праздно. Надъ мене лежи сякашъ цt.лата 



ПРОЛD ТЬ ВЪ РИЛА 
снимка Д-ръ ИЛИЯ МИНОВЪ 



n.чанина. Вслушва"1ъ се. ДЪJ1боко нъкжде 

п~дъ менъ клокочатъ заключени води на 

потруnанъ ручей. Събир::~мъ последни си

.чи. Цълото ми тъло трепери отъ ужасни 

болки. Нъкаква кипяща вълна отъ скри

ти сили нахлува въ жилитъ ми. Отмъст„ 

вамъ гърдитъ си отъ тежестьта на леде

нитъ отломъци, пригърбвамъ се въ обра

зувалата се маJIКа ледена пещера и съ 

всички сили nсвдигамъ тежкия надгро

бенъ сводъ. Нъколко свръхчовъшки на

пъна, тежкитъ снъжни маси се раздвиж

в::.тъ и между тъхъ блъсва кжсъ отъ об· 

J~ачния небесенъ сводъ. Размъствамъ 

огромнитъ блокове и подавамъ глава 

Н<1ДЪ лавината. Първата ми мисъль е за 

приятеля. Уви! Надъ хаотично разхвър

лянитъ снъжни грамади владъе страшна 

пустота. Следъ свръхчовъшки усилия, 

цълъ измокренъ, раненъ и изnокжсанъ, 

сжщински мъртвецъ, азъ се измъквамъ 

изъ ледената гробница като възкръсналъ 

и на нъколко десетки крачки· встрани на 

лавината намирамъ приятеля да се измък-

1н1 изъ леденитъ лали на бълото чудо

вище. Спасени по чудо! Въ nогледитъ ни. 

11редъ смъртна уплаха, nроблъсва ра

.достьта отъ избавлението. Наоколо цъ

лото дере е затрупано отъ лавината. А 

надъ насъ е надвесенъ страхотенъ улей 

съ ледени водопади, сковани сръдъ 

<>твесни заснъжени канари. Високо нъ

колкостотинъ метра горе сръдъ фучащи-

1'Ъ облаци се губятъ скалитъ, откждето 

ни е nовлъкла лавината. Като далечно 

ехо до насъ достига само страшниятъ 

вой на бурята, тътнеща злобно по виси

·нитъ. Изтощени и бледи, съ очи уморени 

отъ напрежение, ние се измъкваме бавно, 

сжщински призраци отъ ада, изъ леде

нитъ rробници на безмълвнитъ снъжни 

грамади, прескачаме по ледени мостове 

пънестата ръка и намирайки пжтеката, 

·тръгваме бавно надолу, сръдъ много

цвътни губери, постлани цълитъ отъ 

·току-що цъвнали минзухари. Чувству

вайки страшна умора и ужасни болки 

по тълата, неможейки повече да вървимъ, 

ние хвърляме раницитъ край пъещъ кри

<.таленъ ручей и съдаме като пребити на 

зеления губеръ, между прекраснитъ nро

л·втни цnътя, съ погледи блуждаещи 

къмъ висинитъ. И като по даденъ знакъ 

6'1,сно фучащитъ развихрени облаци надъ 

непристжnнитъ канари, кждето презъ 

снъжни вихрушки минаха нашитъ скит

ю1шки стжпки, отведнажъ изчезнаха въз

богъ задъ мрачнит·в зжбери, бурята вне

запно довърши своята заглушителна, 

стихийно бучаща симфония, като ревъ на 

умиращъ титанъ замира нъкжде изъ пла

ю;нския свътъ тътнещото ехо, а залъзва

щото слънце съ кърваво догарящи пла

мъци запалва планинскитъ върхове. За

сннватъ тържествуващи б:J,литъ висин11. 

високо въ небето, сръдъ блъсналитъ ла

зури - горди и царствени, като неземни 

жертвеници на Божията красота. 

Изправямъ се бавно сръдъ многоцвът

ния губеръ, заставамъ благоговейно като 

въ храмъ и гледамъ омагьосанъ. Не е ли 

тази слънчева усмивка свътло възмезд;tе 

за nреживъния ужасъ или майчина отnлз

та за безграничната наша любовь къмъ 

родната планина? ... Или планината въ 
ле.следния мигъ на своя вихренъ празд

ю,къ реш:1 да открие предъ жаднитъ ни 

души своето слънчево откровение? ... 
А слънцето .- огромно огнено сияние, 

с.,шза бавно и тържествено сръдъ развих

генъ океанъ отъ запалени облаци и по· 

с,1еднитъ му огнени привети багрятъ съ 

кървави петна снъжнитъ чела на върхо

ветъ, непристжпнитъ гранитни скали, зе

ления губеръ, nжтеката, озаряватъ лица

та ни и блъсватъ въ нашитъ уморени 

очи ... 
Вглеждамъ се продължително нагоре 

и въ този молитвенъ вечеренъ мигъ на 

каменна самота и планинско откровение, 

като никога до сега, планината ми се 

вижда по-божествено красива и сродна 

до душата ми, по-грандиозна и непри-

стжпна, животътъ nо-хубавъ и мамещъ, 

а каменната планинска пжтека, прекосва

ща многоцвътнитъ пролътни губери, 

осъяна съ подранили цвътя и губеща се 

нагоре къмъ приоблачнитъ висини -
СJ1ънчева стълба къмъ Божия

та предвъчность ... 
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НОЩЬ НА ПЛАНИНАТА 

Въ паметь на всички, които 

сме сръщали по върховетъ, а 

сега еж преминали Отвждъ. 

,,Остани съ насъ, защото де

ньтъ преваля . . 

Днесъ ние живъемъ смазани отъ на

шето м1nчително еднообразие, загубени 

въ грубо и бездушно машинизирано сж

ществуване, почти обър1-1ати въ автома

ти, кои ro работятъ, ядатъ и спятъ. Но 

има дни, когато се сепваме. Странно про

звуча,шятъ акордъ отъ нъкоя симфония, 

н'hколко стиха, отдавна четени и отново 

Г:рипомнени, прежив-tното въ самота съ

зерцание на планината, еж накара.ли да 

заговорятъ въ тебе отдавна забравени 

г,1асове. Очитъ ти за миrъ се отварятъ, 

за да эидятъ отново ония свътове, за 

които едва си запазилъ бъrли спомени 

отъ времето на юношескитъ блънове. 

Тия, които бродятъ сами по планинитъ, 

носейки съ себе си човъшката си мжка, 

добре позпаватъ тия моменти, когато от

веднажъ душата се пробужда и понечва 

да се слъе съ планинската нощь, съ ~JО

крата разкисната земя, бихъ казалъ съ 

думитъ на Каспровича, съ „тжrатз на 

Всемира". За такава една февруарска 

нощь, прекарана на планината, пиша и 

нека това бжде не само поменъ за 

двамата, които така жестоко и· неочаква

но ни бъха отнети, но и за всички знай

ни и незнайни другари, които сме сръ

щали по планинитъ, а сега еж преминали 

,,Отвждъ" .. 

Сmботенъ следобъдъ. Ти си дошелъ 

отъ далсчъ, за да прекарашъ свободния 

си день въ планината. Идвайки отъ гара

та, за миrъ само сръщашъ погребално 

шествие. Вънци, носени отъ авиатори, 

после единъ ковчеrъ и много, много 

хора, по лицата на които личи тжrа. 

Всичко това става толкова бърже, че до

кнто се опомнишъ и свалишъ шапка, ше

ствието е отминало. Вали дъждъ. Ръдка, 

сива мъгла пълзи по мръсната смъсица 
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отъ снъгъ, каль и сажди и мокри нъкол

ко пръсна разлепени некролози. 

Странно нъщо е човъшкото сърдце. 

Съ години живъешъ и работишъ съ хо

ра, които ти еж страшно чужди и далеч

ни, каточели никога не си ги познавалъ. 

А имашъ близки другари, за които че

сто съ :11есеци не си спомняшъ. За други, 

които виждашъ ръдко и случайно, често 

не знаешъ почти нищо и, въпръки това, 

ги чувствувашъ близки, като частицз отъ 

твоето „азъ". Не е ли за това, че случа

ятъ те е накаралъ да изживъешъ съ 

тъхъ мигове на съзерцание на „Въчноrо" 

и „Отвlfiдното", било изправени пр-~дъ 

тайната на планината, било предъ нъкое 

отъ майсторскитъ творения на изкуство

то? А когато загубишъ нъкоrо отъ тъхъ, 

чувствува'шъ празднота. Заrубилъ си го, 

и чакъ тогава разбирашъ, че ти е билъ 

ОJIИЗЪКЪ. 

Така си мислишъ сега, докато се из

r<ачвашъ на планината, самъ въ нощьта, 

подъ ледения дъждъ, който пронизва 

дu кости, подъ б-tснитъ напори на в·t

тър~ който иска да те накара да колъ

ничишъ по тая кална, разкисната земя, 

по тия разкжсани парчета ледъ и снъrъ. 

Вървишъ, а пжrьтъ сякашъ нъма крзй. 

И никога самотата не ти е тежала по; 

вече. Никога образътъ на з2rубеното ти 

завинаги огнище не е билъ по-далеченъ 

и по-м.жчителенъ. Сега къмъ твоята м;,,

ка се прибавя и тlfira по оня, който оста

на въ Рила, и по другия, когото погре

баха едва преди нъкоJrко часа. Но какво 

значи една нова капка къмъ това море 

отъ скръбь, което си събралъ въ сърд

цето си? Вървишъ въ тая адска нощь 

подъ бъснитъ пристжпи на вътъра и 

дъжда, спъвашъ се въ камънит-t, под-



Прол-tтни върхове 

ХJ1ъзвашъ се и падашъ изъ калната урва, 

но не спирашъ. Мислишъ за покойнигl; и 

отведнажъ чувствувашъ, че ти е станало 

по-леко. Каточели нъкой е тръгналъ ре

домъ съ тебе и ти помага да носишъ Иifi

ката си. Ти бъше самъ и не си вече саыъ. 

Скжпи образи те следватъ. Не чувашъ 

НИТО СТЖПКИТ'В ИМЪ, НИТО ДУМИТЪ ИМЪ. 

Не виждашъ лицата имъ, но знаешъ, ч~ 

това еж „Тъ", ония отъ отвждния миръ, 

които съ споменитъ ти те следватъ изъ 

тежкия пжть. Нима може смъртьтз , {а ти 

ги отнеме? ... 
Дъждътъ С<' е обърнrtлъ въ снъгъ. 

Ледени игли се набив&тъ въ лицет,J, uъ 

очитъ, и вече вървишъ като слъпецъ, по-

Снимка Д-ръ Ил. Миновъ 

скоро чувствувайки пжтя, отколкото 

виждайки го. Той е станалъ по-труденъ, 

но вече не ти тежи. Дали дълбоко 

въ сърдцето ти никне вече надеж

д.11 а? Дали съ очитъ на душата си не 

виждашъ вече огъня на Емаусъ, въ чий

то отбл·всъци Възкресението изглежда 

така просто и естествено и е така ОJIИЗК() 
~о , сърдцето? Ето най-после · бедната 
колиба на добрия ~илъ старецъ. Пламъ

ци играятъ на пръстения подъ. Старе
цътъ и тримата ГJIУХОН'ВМИ, които C!fi се 

приютилм вжтре и сега се rръятъ на огъ

ня, те посръщатъ съ весели движения и 

съ радостни звуци ти правятъ мъсто до 

тъхъ край огъня. Очитъ имъ еж пълни 
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съ човtчность и любовь. Даватъ ти rу

хитt си дрехи, раздtлятъ съ тебе пар

чето хлtбъ. Tt ти отстжпватъ веднага 
всичко, което иматъ, а отъ тебе не ис

к::~тъ нищо, освенъ да прочетатъ въ очи

тв ти отблtсъка на clilщaтa любовь. 1 u
гава ти си спомняшъ евангелския раз

казъ и, както казва Лука, ,, очигв ги се 

отварятъ" ... Бедната странноприемни
ца въ Емаусъ! Кой отъ насъ не е. сти

галъ или нtма да стигне тамъ преаъ н·в-

1соя късна привечерь ! Преаъ нtкоя 

сrрашна аа спомняне нощь, когато си 

смtталъ всичко аа ,аагубено! .. Кой отъ 
насъ, дошелъ веднажъ до страшния пре

валъ, не е намираJIЪ подслонъ въ · бедн:1· 

та колиба на Емаусъ, не е прегJ1ъщ 1лъ 

почти презъ сълаи парчето коравъ хJI ·вбъ 

и не е билъ стопленъ отъ дълбоката чо

вtчность на нtкой непоанатъ? Сърдцето 

ти се иапъJiва отъ любовь къмъ тия не

поанати хора. Въ тtхъ и въ всички р:3З· 

пръснати по свtта страдалци ти виж

дашъ Оногова, който съ продупченитt 

отъ гвоадеитt нозе толкова столtтия 

вече крачи редомъ съ насъ. А ведно съ 

Него въ тtхъ еж и всички загубени тnои 

блиаки. 

Но сега, коrато риаата ти е изсъхна

..ла и сърдцето стоплено, поемашъ пжтя 

си нагоре изъ планината. Нощьта е ад

ска. Вtтърътъ носи облаци снtгъ. Поч-

1'И слtпъ, залитайки, ти крачишъ по своя 

п;;,;ть. Бtше самъ преди малко и почти 

1'И се плачеше: толкова се чувсrвуваше 

изоставенъ. Но сега не си · вече самъ. Ми· 
с.шшъ за ония, които си заровилъ въ 

чужда земя, подъ чуждо небе, и за заги

flалит·в другари отъ планината. Мислишъ 

за тримата глухонtми като за твои бра

-тя. Сега мислишъ за всички твои братя, 

които като тебе носятъ крQста на чо

вtшката неволя. И тt и всички страда

щи еж съ тебъ. ц 'БЛИЯТЪ ЧОВ'БШКИ родъ 

-върви въ това безкрайно шествие въ 

нощьта, къмъ тоя сетенъ кръстопжть, 

1<ъмъ последния превалъ, надъ който се 

-съзира вече бtлината на зараждащия се 
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день. Презъ тръни .и страдания, презъ 

сълзи и невоJ1и, съ никнеца въ сърдцата 

имъ надежда, тt вървятъ и пi,ятъ химна 

на изкуплението. А ти, прашинка между 

другитt, прашинки, не чувствувашъ ли, 

че си едно съ всички тt,хъ, които бtха, 

Cli\ и ще дойдатъ утре? 

Господи, Ти, който обJ1tченъ въ дри

пи, гладенъ, съ продупчени отъ гвоздеи

тt, нозе, вървишъ редомъ съ насъ и ни 

следишъ неотлжчно презъ това море отъ 

скръбь и сълзи, дай ни да чувствуваме 

винаги това велико Твое единство! 

Всрtдъ хаоса на бурята ти се изкач

вашъ н а планината и съзерцавашъ сь 

очитt, на надеждата сиянието на отвжд
ния свътъ. Всрt,дъ воя на СТИХИИТ'Б 

презъ тая нощь планината ти разкри 

тайната на Емаусъ. Има мостъ между на

шия страхотно жалъкъ, животинско ма

териаленъ свi,тъ и мира на идеитt,, на 

хармо~шята и на свi,тлината. И тоя мостъ 

е човt,шкото сърдце, бедното, препълне

но съ мжка, страдание и JIЮбовь сърдце 

човtшко . 

Дълго крачишъ още въ бурята. Вt

търътъ е изплакалъ сърдцето ти. Грохо

тътъ на . ревящата планина е смекчиJIЪ 

ыжката ти . . . И така е, докато стиг

нешъ гората. Постепенно бурята е стих

нDла. До тебъ достига само далечниятъ 

1ътнежъ на отминаващитt, стихии. Тихо 

е. Почти е беззвучно и сиво. Сива е мъ

г л~та. Сивъ е снi,гътъ. И въ тая при

зрачна беззвучна сивота се разтапя и по

с.1едната капка на твоята неволя. Както 

въ завършека на Матеусъ-Пасионъ, въ 

душата ти звучи само тиха и примирена 

скръбь. Тогава въ съзвучие съ сивота

та на нощьта, въ съзвучие съ тоя дъл

бокъ покой, който те заобикаля, душата 

ти понечва да промълви молитвенитt, 

думи: 

В t, ч е н ъ п о к о й д а й и м ъ, Г о с · 
под и! 

И нека свtтлината Ти имъ 

с в t, т и, а м и н ъ. 

Д-ръ Т. С. 



Планинсна пролt.ть 

АЛИ-БОТУШЪ 

Ал. Кюркчиев1, 

(Продължение отъ бр. 111 и край) 

Али-ботушката група носи името си 

отъ най-високия си дълъ - планината 

А.~и-бртушъ. 

На северъ граничи съ Пиринъ, на из

токъ - съ долината на Места, на югъ ,
съ Бъло море и на западъ - съ долината 

на Струма. 

Противно на Пиринъ, тази група въ 

морфологично от~ошение не представля

ва единно планинско цъло, а отъ ръчнитъ 

долини се раздъля на редъ планини и 

ридове, съ преобладаваща изтокъ-за

падна посока. 

За скалния съставъ тръбва д;:~ се из

тъкне, че тукъ преобладаватъ варови

цитъ, които даватъ своя отпечатъкъ, из

разенъ въ многобройнитъ интересни н 

изобилни карстови явленин, за които ще 

стане дума по-късно. 

Изобщо, Али-ботушката група е по

низка, разкжсана, гола и неприветлива. 

Отъ притоцитъ на Струма и Места rя 

се дъли на множество планини, чийто 

орохидрографски вжзелъ е Али-ботушъ, 

отъ който щ1 западъ, югъ и изтокъ из

.~изатъ редъ клонvве самостоятелни 

единици. 

Най-високиятъ дълъ на Али-ботушка

та група е планината Ал и - ботуш ъ, 
кот о се издига непосръдствено южнv 

<•тъ Парилската седловина и има почrи 

изтокъ-западна посока. Дължината на 

мноr о широкото и било е 25-30 клм. и по 
1:его минава границата. Тя е типично 

безводна карстова планина, съставена отъ 

нечистъ мраморъ. Най-високиятъ й 

връJ<ъ е Царевъ-връхъ, 2212 м., след

Р.анъ отъ най-известния - Али-ботушъ -
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2150 м., Шабранъ - 2070 в., Малъкъ Ua- нэмиращъ се на западъ. Въ общи черти 

ревъ връхъ и др, отъ които се откри- Бозъ-дагъ може .:ra се по.:rъли на две ча-

ватъ очарователни гледки по всички по- сти: западенъ по-високъ и цълостенъ и 

<оки. Презъ дилувиума планината е била източенъ по-низъкъ, разчлененъ, съ из-

заледена, остатъкъ отъ което еж два цир

куса, въ които, обаче, благодарение на 

варовития съставъ, не е запазено нито 

едно езеро. Тя е известна като много ин

тересна и засебна планина по своята ра

стителность и животенъ свътъ, които не 

се ср·вщатъ на друго м·всто не само въ 

България, а даже и въ Европа. 

На западъ uтъ Али-ботушъ се прос ги

ра С е н r елов а (Че н r е JI о в а) п л з -
н и н а, висока до 900 м., заключена между 
р. р. Голешова, Серска и Струма. Послед

ната ръка образува тукъ интересния си 

Рупелски проломъ. 

На юrо-изтокъ отъ Сенгелова плани

на се намира Ш ар л и я п л а н и н а, гра

ничеща съ Серска и Бродска ръка. Най

известниятъ и връхъ е Али-баба. 

На юго-изтокъ отъ Али-ботушъ се 

протакатъ редъ планини, най-известна 

отъ които е Черна - r ора, която служи 
за връзка между нзй-високия дълъ -
Али-ботушъ и най-обширния Бозъ

дагъ. 

Почти на изтокъ отъ Али-ботушъ се 

простира единъ ридъ съ изтокъ-западна 

посока, по който минавз границата -
това е С т ъ р r а ч ъ п л ан и н а, висока 

до 1.000 м. На изтокъ тя допира до до

лината н2 Места. 

По сръдното течение на ръка Бродска 

се намира 3 м и й ска (С м и й ска) п л а -
н и на, която нъкои смътатъ за начало 

на Бозъ-дагъ 

Най-обширниятъ дълъ на Али-ботуш

ката група е, безспорно, Б о з ъ - да г ъ, 
която въ сжщность се състои отъ ЧЪКОЛ· 

ко планини, изпълнящи пространството 

!\,Jежду р. р. Бродска, Места, Бъло море и 

р. Драматица. Тя има форма на джrа, отво

рена на юго-ззпадъ къмъ долината на р. 

Драматица. Сръдната и височина е около 

1.200 м., най-високия и връхъ е Струделъ, 
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гледъ на хълмиста земя, която на юrъ 

завършва съ редъ ридове, кждето сега 

еж развалинитъ на стария rрадъ Фили

пн. Между Бозъ-дагъ и Родопитъ Места 

образува величествения си Бугски про

:,с мъ. 

Съвсемъ уединено отъ досегашнит в 

п,1анини е К ушни ц а (П ъ р нар ъ -
да r ъ) п л а ни на, достигаща до 1.872 м. 
която се заключава между р. Драматица, 

Правишкото езеро, Бъло море и Тах:шо 

е::,еро. 

Въобще Али-ботушката група, поради 

варовития си характеръ, изобилствува съ 

многобройни карстови явления. Най-инте

ресенъ е случаятъ съ р. Панега, която 

събира водитъ си между Али-ботушъ, 

Стърrачъ, Черна гора и Бозъ-даrъ, губи 

ct въ една пещера въ севернитъ склоно
ве на пос,1едната планина, минав,~ под

зе;vшо подъ нея, за да се яви наново въ 

южнит·в и склонове отъ cli'iщo голъма пе

щера и по-късно се влива въ р. Драмати

ца. Сжщо поради варовититъ почви въ 

полетата и низкиг-i, хълмове виръе от-

ЛИЧНО прочутиятъ източно-македонски 

J,патожълтъ тютюнъ 

Али-ботушката група, особено въ ми

налото, била много богата на минерални 

залежи, най-важни отъ конто Cli'i ж_елъзо 

и медь, намиращи се въ всички планини, 

а Cli'iЩO тъй и среброносенъ галенитъ въ 

Али-ботушъ, Бозъ-дагъ и Кушница; мно

го изобилни еж и минералнитъ извори. 

Поради старото рударство, продължи

ло до 19 в., горитъ на мъста еж съвър

шено унищожени. Днесъ, доколкото тъ 
еж запазени, се състоятъ отъ джбъ, букъ, 

а въ Али-ботушъ се сръщатъ и цъли го

ри отъ тъй ръдката черна мура. Въ 

Кушница има много пърнеровъ храстъ. 

Изобщо Али-ботушката група е много 

с1еприветлива, безводна и монотонна. 



РЕЛИГИЯ И ТУРИЗЪМЪ 

Свещеникъ Г. Стефановъ 

Повече отъ четиридесеть години из

минаха, откакъ сжществува български ту

ризъмъ, и двадесеть години вече, откакъ 

въ България неуморно и интензивно ра

боти и прогресира идеята за нравств~но

физическо възпитание на нашата нацня 

чрезъ туризъмъ. 

Какви цели си поставя последниятъ? 

Посръдствомъ постоянството въ фи

зическата култура, да се постигне обла

городяването на духовнитъ си.пи на чо

въка. 

Ето главната задача, която преследва 

всъка наша туристическя организация. 

Основното запознаване и изучаване кра

сотитъ и прелеститъ на природата въ 

родната ни страна, проникването въ жиз

ненитъ условия на народа, настойчивата 

упоритость въ осжществяването на по

ставената цель, правятъ отъ българския 

туристъ националенъ апостолъ и сочатъ 

единъ правиленъ пжть къмъ още. по

пълно, по-обективно и по-дълбоко нрав

ствено възпитание на нашата младежь. 

Защото, ако ние искаме да се възпитава

ме въ духа на истинското родолюбие, 

ако искаме да се оформимъ и придадемъ 

н,1 нашия характеръ патриотично направ

ление, да се чувствуваме като истински 

българи - ние сме задължени да изу

чимъ надлъжъ и наширъ нашата родина, 

нейнитъ Божествени дарове - природ

нитъ хубости! Само тогава понятието за 

татковината ни става ясно, осезателно, 

трайно и привлъкателно. 

Започвайки преди четири десетилътия 

скромнигъ си пжтешествия и екскурзии 

изъ красивитъ мъста на България, днесъ 

нашит-в туристи вършатъ голъма твор

ческа работа: построяватъ величествени 

хижи - r~ланински дворци, ')Питомяват1: 

ДИВИТ'В и първобитни М'ВСТНОСТИ, кул

тивиратъ забравенитъ, но дивни красоти 

на нашата природа. Като трудолюбиви 

пчели, тъ неуморно п?riтуватъ по безко

нечнитъ балкански пжтеки и долини, до

бпвайки все нови и нов:1 впечатления отъ 

нержко гворнитъ природ!-\И картини на 

дивнитъ отечеGтвени красоти. Тъй съ тия 

г;редстави растатъ и крепнатъ въ душат::~ 

на бългзрина съзнанието и rордостьта за 

с.~авата и мощьта на неговата нация. А 

така оплодотворено настроението у мла

дежа, кара го да обича и да се жертвува 

за своето любимо отечество. 

БлаrодетеJIНИ резултати! Чрезъ физи

ческия подвиrъ идваме до морални ре

зултати, стигаме духовнитъ ценности. 

На младото, невинно и възвишено 

с1- рдце е свойственъ идеаJ1ътъ за въчна

тэ красота. 

Затуй съ такова силнD въодушевление, 

младежи, извършвайте своитъ туристиче

( ки излети. Какви разнообр:::зни, очарова
тrлни и великолепни картини се нижатъ 

предъ вашия проницателенъ поrледъ, ко-

1 ато ставате непосръдствени наблюдате

J!И на природния животъ въ необятнат J 

вселена! 

А животътъ е ос?riществяване на вис

шитъ идеали ·на истината, на доброто, на 

красотата, на правдата, на любовьта. 

Животътъ е пжть на висшето човъшко 

предназначение. И именно съ подобни 

чувства се пълни вашата душа следъ 

всичко видъно и преживъно отъ васъ въ 

храма на всемира! Сърдцето ни жадува, 

копнъе за тия възвишени и свещени сти

мули на човъшкия животъ. Нъщо велико, 

нъщо неземно иска да се отрази въ на

шата убога душа, въ нашето преходно 

битие. Но ндеалътъ само на видима

та красота е недостатъченъ дз задоволи 

н:1шето въображение и представа за 

С!!'tта. И ние намираме пълното съче

тание на външнитъ ни чувства и вжтреш

ЕIП'В копнежи въ култа нз служенето 

Боrу, въ нашата християнска рели

гия. Въ тая религия на природата е да

дено при:~ично мъсто. Който е дълбоко 

проникн·1лъ въ нейнитъ божествени ос

нс,ви, който е пи.1ъ отъ извора на живо

~-,осното учение на върата, самъ ще сви-

139 



детелствува колко много животворни си

ли съдържа тя. 

Природата се използува символично 

отъ християнството. 

Какви чудни образи ни дава тя за 

обяснение великитt истини на нашата 

ре.шrия! Свещеното писание е пълно съ 

к.~асически химни за природата. Проче

тете 103-и псаломъ, вникнете въ дебелитt 

и стари книги - минеитt, въ които блика 

чудна поезия; запознайге се съ живо

та на светиитt - тия пжтешественици 

къмъ небето, които цtлия си животъ по

нt.коrа прекарваJш изключително всрtдъ 

природата, която имъ служила като на

r.~1едно доказателство за Божието битие, 

Божия промисълъ. Отворете Евангелие

то и вие ще видите тамъ отъ планинска

та висота Спасителя Христосъ да прокJ1а

мира заповtдитt на блаженството; при 

Сихемския кладенецъ пъкъ говори за из

вора съ· вода, която тече въ животъ вt

ченъ; да посочва сжщо на великолепието 

и красотата на полскитt крино13е, въ 

сравнение съ които славата и царскиятъ 

бJгвсъкъ на Соломона бледнtятъ. 

Нtма да ни стигне мtсто, ако речемъ 

да изброимъ всички ония взаимоотно

шrния между видимия прообразъ и него

вото таинствено изображение. Спомнете 

си само Великдень, когато наистина „не

бето и земята се веселятъ, радва се :\Ъ· 

лиятъ видимъ и невидимъ свtтъ", когат() 

всичко живо въ свtта ни говори тъй 

убедително, тъй тържествено и красно

речиво, че наистина има Възкресение! 

Религията одухотворява природата, 

BJ1ara въ нея смисълъ за вtчностьта, за 
непостижимото битие, за вtчния животъ. 
Тя открива въ природнитt явления не

изчерпаемъ източникъ на свtтовния пр;:~

rресъ. Въ дълбокитt недра на тия удиви

телни и могжщи прояви слага ключа 

къмъ проникването на животрептящата 

загадка за свtта и неrтзия произходъ. 

Много религиозни въпроси, превиша

ващи rраницитt на човtшкия разумъ, 

ставатъ достжпни за човtшкото разби

ране чрезъ наrледенъ примtръ, взетъ 

изъ природата. Така, който отъ васъ е 
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запознатъ съ живота и деятелностьта на 

сл авянскитt просвtтители св. св. Ки(>илъ 

и Методий, не може да не си спомни, 

какъ въ спора си съ невtрницитt за св. 

Тройца св. Кирилъ посочилъ съ ржката 

си къмъ сJ1ънцето и казалъ: ,,Вие недо

умtвате какъ може да бжде единиятъ 

Боrъ въ три лица? Ето, гледайте слънце

то! Нали виждате кржrъ, виждате свtт

лина и усtщате топлина - три различни 

нtща, обаче сJrънцето е едно, както е 

е;,инъ и Триипостасний Богъ!" 

За наблюденията на ученитt върху 

природнитt явления азъ не ви говоря. 

Вие сами достатъчно сте запознати съ 

тtхнитt открития. Ще ви подчертая са

мо една характерна случка съ великия 

Нютонъ. Веднажъ той, отпочивайки си 

въ градината, спокойно се отдалъ на съ

зерцание. Но ето, близу до него пада 

отъ дърво на земята една ябълка. Ге

ниалниятъ умъ на учения математикъ за

почва да размишлява върху . случката. 
Отъ падналата ябълка той почва да лети 

къмъ небеснитt тtла. И неговото гениал

но прозрение уJ1авя невидимитt нищки 

на взаимното привличане на тtлата 

открива и формулира великия законъ на 

всемирното притеr ляне. 

Ето ви и нtколко примtри относно 

Т()Ва, какъ, внимавайки сериозно на всич

ко, което ни окржжава въ видимата при

рода - вие можете да възвисите, да об

.;rаrородите, да обогатите и да просвtти

те вашето сърдце и разумъ. 

,,Погледнете - казва Плихеръ - ве

Jшколепието и хубостыа на звездното 

небе, вижте величественитt балкани, раз

кошнитt долини и ливади, обърнете вни-

11;,~ние и на рtкитt, езерата и моретата! На

вс·вкжде царува премждрость и целесъоб

разность; въ разнообразнитt кристални 

сtорми отъ минералното царство, въ раз

нс,роднитt и разновидни дървета, въ кра

сивитt и ароматични цвtтя отъ расти

телното царство, въ чудното устройство 

на органитt и орrанизмитt отъ живот

нето царство, най-после въ сътворението 

ни човtка, който обединява въ себе си 

видимия и н~видимия миръ. 



ПремiУiдростьта и всемог;у;ществото 

Божие виждаме навсъкжде: въ механи

ката, акустиката, оптиката, въ други при

родни сили и закони, гдето всичко се 

опредъля съ математическа точность, 

симетрия и пропорция. Всичко въ приро

дата, заедно съ човъка, възпъва Твореца 

съ думитъ на псалмопъвеца: ,,Многоброй

ни с;у; Твоитъ дъла, Господи! Всичко си 

сътворилъ премiУiдро". 

,,Въ строго научни наблюдения и опи

ти", [{азва бележитиятъ астрономъ Ка

мш1ъ Фламарионъ, ,,природата не само 

ri•)казва Бога, но Го и доказва". 

„Чудното движение на слънцето, на 

rшанетитъ и кометитъ", се провиква съ 

възторгъ Нютонъ, ,,ни увърява, че сжще

ствува едно Всемогжщо Битие! Колкото 

повече човъкъ прониква въ тайнитъ на 

природата, толкова по-ясно се откривз 

предъ него единството на предвъчния 

п.r1анъ". 

А Хееръ, първокласенъ изследователь, 

заявява: ,,Колкото по-дълбоко ние узна

ваме природата, толкова по-искрено ста

ва нашето убеждение, че само върата въ 

Всемогжщия и Премждъръ Творецъ мо

же да разреши задачата, която поставя 

предъ насъ както външната природа, та

ка и човъшкиятъ животъ". 

Наистина, кой нъма да се зачуди 

предъ тия поразителни данни, почерпени 

отъ органическия, растителния и звезд

ния миръ? Досега природоведитъ еж от

крили около 500 хиляди растения и 600 
хиляди животни по земята. Съ теле

скопъ астрономитъ отбе,JJязватъ 100 ми

лиона звезди, а съ фотография - надъ 

3 милиарда. Погледнете устройството на 
пчелата и удивителния трудъ на нищож

ната мравка. ,,Изучаването на природата 

ни довежда къмъ сжщото учение, което 

съ такава детска простота е изложено въ 

Свещеното Писание" (фонъ Бееръ). ,,Не

бесата 11роповъдватъ славата на Бога и 

за дълата на ржцетъ му възвестява 

твърдьта" (Псал. 18, 2). Намъ остава само 
да подчертаемъ мнението на Джонъ Ми

ля: ,,Въ природата, както и въ действията 

на човъка, се забелязва насочване къмъ 

крайна цель и това насочване опитно ни 

увърява, че с;у;ществува една разумна 

причина". 

Въ тия кжси заключения на по-вид

нитъ изследователи на естествения миръ 

ясно личи свидетелството за една хар

монична целесъобразность между приро

дата и човъка, между видимата красота 

и съкровенитъ стремления къмъ нейния 

Творецъ - Бога въ душитъ ни. ,,Две н·13-

ща ме учудватъ и увъряватъ, че има 

Богъ - казва Кантъ - съвъстьта у мене 

и небето надъ мене". 

Сега, драги туристи, да преминемъ 

къмъ изводи отъ практически осе.зателни 

rсзултати, които вие получавате отъ че· 

стото общуване съ природнитъ хубости. 

Да си признаемъ откровено - за рели

гията, за занимаването съ мистичнитъ 

въпроси - ние много малко мислимъ. 

Отправяме се въ лоното на природата по

вече, за да си отпочинемъ на чистъ въз

духъ, да се освежимъ отъ ароматитъ на 

1юлскитъ цвътя, да се погръемъ на сJrън

цето върху нъкой балкански чукаръ. Но 

ето, че съ отдалечаването си отъ суетния 

шумъ и житейскитъ грижи ние отдъхва

ме и морално. Влиянието на природата 

върху нашитъ чувства е колосално и бла

готворно. Ние се успокояваме, усъщаме 

миръ и радостно разположение на духа, 

вдъхновяваме се за нови подвизи и бор

би. Съзерцаването на естественитъ пре

J1ести пробужда въ насъ възвишенитъ 

чувства. Въ.зцействието на хубавото и 

красивото ни откжсва за моментъ отъ 

всъкидневния животъ и ни възнася къмъ 

висшия идеалъ на човъшкото битие къмъ 

единението ни съ Бога. И въ туй отно

шение природата е незамънима. Тя ся

кашъ пълни непрестанно нашия животъ 

съ въчнитъ радости, свети вдъхновения, 

с.ладъкъ покой и неземна утеха. Приро

дата винаги допълва оскжднитъ блага на 

нравственото ни съвършенство. Обърнете 

внимание: почти всички наши манастири, 

чието пръко назначение е да ратуватъ и 

да проповъдватъ за светъ и богоподо

бtнъ животъ - еж разположени въ жи

вс,писни и прекрасни мъстности. Приро-
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дата съсръдоточава човъка, учи го на 

сериозни размишления, а понtкога, съ 

своето тържествено, безшумно и таинст

вено настроение - намъ ни се струва, че 

тя смирено извършва своята молитва Бо

ту. Чрезъ съзерцателния животъ се буди 

с1 ремежъ къмъ въчното, къмъ началото 

на всичко. Защо тъй дълбока, тъй сил

на и твърда върз има измежду проститъ 

и неграмотни селяни? Безспорно, тукъ 

има пръстъ влиянието на непосрiщстве

ното и постоянно сношение съ природа

та. Богъ действува на човъшкия духъ, 

а последниятъ възприема или чувствува 

това чрезъ особенъ органъ, който се на

рича религиозно чувство, въра. Безъ товd 

чувство за Бога никаква мисъль за Него 

е невъзможна. Обаче това чувство е не

обходимо да го развиваме, да го култи

вираме, тъй като само просвътеното 

нравствено чувство прави човъка спосо

бенъ да слуша гласа на Божеството. Въ 

физическата и духовна природа има за-

1,онъ, споредъ който всъки органъ, който 

не се упражнява, почва постепенно да от

с J1абва, да се атрофира, да се парализира 

и изчезва. Затова, който нъма развито 

религиозно чувство, той не може да въз

приеме Бога, който се открива първомъ 

на сърдцето, а после и на разума. 

Да обобщимъ, да сумираме сега на

шитъ доводи. Въ свъта владъе единъ 

строгъ законъ, на който се подчиняватъ 

всички явления на природата и животътъ 

на човъка. Но какво е въ сжщность този 

законъ, ако не една хармония въ вселе

ш,та? И точно тукъ се явява религията, 

която ни посочва единъ висшъ Проми

сълъ, една Сила Всемогжща, Творецъ на 

всичко и Създатель на хармонията. Въ

рата въ Бога, въ Всесилния или Всемогж

щия, е фаръ, който ни освътява пжтя 

къмъ неизвестното; тя е една отъ най

сжщественитt потръбности на човъшкия 

духъ. Чрезъ религиозната вtра се дава 
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хармонично развитие на нашия духъ. Тя 

ш,мага дg си създаде човъкъ прави

Jiенъ мирогледъ. ,,Само неколебливото 

познание на Бога казва френ

скиятъ философъ Паскалъ - носи висше 

щастие и пъленъ животъ". Само съ култа 

на върата, съ духа на религията се тво

ри културата, честностьта, благородство

то и човъчностьта, създава се здравото 

национално чувство. Безъ въра нъма ус

пъхъ въ деятелностьта, нъма усърдие, 

нъма воля. Всичко това ни говори колко 

снли и старания тръбва да се вложатъ въ 

г-ъзпитанието на днешното ни младо по

колъние, за да видимъ утрешJJа Бълга

рия обновена, могжща и силна и истински 

христиннска страна. Азъ ви показахъ пж

тя Той е религиозно-нравственото 

възпитание на вашитъ младежки харак

тери. Религията и нравственостьта - то- 

ва сж незамъними опори на обществено

то благосъстояние. Разумътъ и открове

нието доказватъ, че безъ религия не мо

же да сжществува и нравственость. Всъ-

1<0 възпитание, което не се основава на 

религинта, лишава човъка отъ неговото 

достоинство. Доста сполучливо въ този 

смисълъ се е изразилъ Епиктетъ: ,,По

добре хора съ възвишени души да се сви· 

р1,тъ въ малки кжщурки, отколкото низ

ки души да се перчатъ въ голъми двор

ци". 

Отнесете се къмъ вашето полезно, по

хваJшо начинание - да изучавате приро

дата, мира Божий, да укрепявате своето 

тtлесно здраве, да се запознавате съ оте

чеството си - отнесете се, повтарямъ, 

спрямо това съ сериозность, достоинство 

и внимание. Върху това вие ще градите 

вашето бждеще и бждещето на собстве

ния си народъ. *) 

*) Статията е посветена на българска
та туристическа младежь . 



1f 7\7\ Н \J HJ\ РСТ ~О 
WЛТЕРЛЧЕС~ 1fXH\J~ 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СПАСИТЕЛНОТО ДЪЛО ВЪ 
ПЛАНИНАТА 

Инж. Х. Броксъ 

Взимайки поводъ отъ недавнашното 

нещастие въ Рила съ скиора Гошо Стои

меновъ, проучихъ правилника на нашата 

планинска спасителна служба и се натък

нахъ на много непъJ1ноти и неясности въ 

сжщия. ,,Правшшикътъ" е въ сжщность 

само едно пожелание за уреждане на 

службата, безъ означаване на конкретни 

положения, норми, нито даже принципи 

въ организацията и. 

Бидейки с амъ ржководитель на спа

сителната организация, макаръ и отъ 

другъ родъ, а сжщо и участникъ на ме

ждународния конгресъ по спасително дъ

ло и първа помощь въ гр. Цюрихъ и спе

циалнитъ спаситеJши планински курсове 

въ околностьта на Сенъ-Морицъ презъ 

станции, които следва да се оформятъ по 

тия мъста въ скоро време - въ София и 

Самоковъ; а следъ това вече въ Стара 

планина, Пиринъ, Родопитt. и т. н. 

Какво е нуждно за доброто организи 

р ане и стопанисване на спасителната 

служба у насъ? 

Нуждни еж преди всичко сръдства за 

набавяне на инвентаръ, обзавеждане и ме

дикаменти за поддържане на материал

нитъ депа на станциитъ и на второ мъ

сто - добре подготвенъ, добросъвъ

стенъ и леснодостжпенъ персоналъ. На

чело на последния се поставя единъ рж

ководитеJ1ь, желателно (но не и непремън

но) J1ъкарь. За сжщия се предполага да е 

запознатъ добре съ планината въ райо-

миналата година, искамъ да допринеса на си, да е енерrиченъ и съобразителенъ 

съ познанията си и поукитt., които при

добихъ тамъ, и да направя нъкои предло

жения и препоржки въ връзка съ органи

зирането на планинската спасителна служ

бJ у насъ. 

Както въ повечето страни, така и у 

насъ, планинската сп а сителна служба се 

е развивала и ще се развие постепенно 

въ зависимость отъ нуждитъ. За щастие, 

у насъ нъмаме толкова много изложени 

обекти (,,стени", ,,камини", 

пр.) въ планинитъ, както 

напр. У насъ, засега поне, 

планината еж повечето 

„траверси" и 

въ Алпитъ, 

жертвитt. на 

отъ „бt.лата 

смърть", т. е. презъ зимния сезонъ. Най

посещаванитъ планини зимно време у 

насъ еж Витоша и Люлинъ, а на второ 

мt.сто - Рила. Съ това само по себе си 

се очертаватъ и бждещитъ спасителни 

човъкъ, на когото идеята за планинската 

спасителна служба да е присърдце. Пре

поржчватъ се и единъ-двама замъстющи 

на ржководителя на станцията, при от· 

Сlilтствието на последния. Домоветъ на 

ржководителя и замt.стницитt. е желател

но да еж свързани · съ телефонъ и на 

входнитъ имъ врати да еж окачени над

писи: рlilководитель (замъстникъ) на пла

нинска спасителна служба (станция). 

ДъJ1гъ на ржководителя е: 

1. Да си подбере достатъченъ помо

щенъ (почете!iъ и платенъ) персоналъ, 

който всъкога да му е подъ ржка. Ме

жду тъхъ да има хора, които да моrатъ 

сnмостоятелно да ржководятъ и предло

житъ спасителни акции. Всестранна под

готовка и екипировка на персонал~ 

2. Организиране на бързn и надеждна 
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предупредителна (осведомитеJ1на) служба 

въ района. 

3. ГрижJIИВО съхраняване и поддържа
не въ изправность материалната часть 

(медикаменти, транспортни сръдства и 

друrъ инвентаръ) въ станциитъ и депата. 

4. Осигуряване на бързи транспортни 

2 

1. Главинна сонда ,..Линдеманъ" и алуминиева сн'Ежна лопатка „Изелинъ". 
2. Шина на „Дубсъ" за изтегляне (екстензия) на кракъ. 

ср·tдства; предупреждаване на властитъ 

11 евентуално искане помощь отъ тъхъ; 

предупреждаване на rпавното ржковод

ство (Ц. Н.) и близкитъ на пострадалия; 

а въ бждеще може би и грижи за осигу

ровка на спасителитъ. 

5. Възнаграждаване труда на спасите
.r.нтъ (помощния персоналъ) и изплаща

не разходитъ въ връзка съ акциитъ. 

6. Докладъ за акциитъ до главното 

ржководство (Ц. Н.) и даване сведения 

на пресата. 
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Върховниятъ надзоръ и главното рж

ководство на планинската спасителна 

служба въ България тръбва да се нами

ра въ ржцетъ на Централното настоятел

с1 во на БТС, ре~п. на специално учре

денъ при сжщото комитетъ. Членуващи

т·t въ планинската служба съюзи, феде

рации, организации и отдъл~ш лица нъ

~1этъ пра130 на участие въ управлението 

н ржководството на службата, макаръ и 

да Cil'> задъJ1жени или доброволно да вна

сятъ помощи за обзавеждането и под 



държането на сжщата*). 

Планинската спасителна сJ1ужб2 уреж

да спасителни станции въ подпланински

тъ градове и селища и предупредителни 

пунктове въ планинитъ и др. мъста -
споредъ нуждата. 

На rлавноrо ржководство на спаси

те11ната служба се възлага освенъ това: 

Помощниятъ персоналъ при спасител

нит-в акции ще се подготвя на първо 

време у насъ между самитъ туристи и 

скиори. Така че платени лица ще има 

мат<о. Съ това се улеснява много рабо

тата на службата. Принципъ, обаче, тр·вб

вн да е, че пострадалиятъ или неговитъ 

близки тръбва да понасятъ разходитt по 

,,Канадска" транспортна шейна 

1) провемдането на обществено-просвът
на дейность за уредбата, организацията и 

цельта на планинската спасителна служ

ба у насъ; 2) опознаване обществото съ 
опасноститъ въ планината и предотвратя

ване на нещастията; 3) уреждане на спе
циални курсове за ржководители и по

мощенъ персоналъ на планинскитъ спа

сителни станции; 4) уреждане на служба 
за информиране обществото, за състоя

нието на времето, снъrа, лави нит-в и пр.; 

5) разпространяване сигнала за планинска 
помощь между обществото, турисrитъ, 

планинското население и пр.; 6) издирване 
и набавяне на сръдства за обзавеждане 

и поддържане на службата. 

Нъкои разяснения по rорнитъ точки: 

*) Така, напр., узнавамъ, че друже
ството „Червенъ кръстъ" се интересувало 
за нашата планинска служба и пожелало 
да вземе участие въ организирането и ож

ководството и. 

акциитъ. Само въ изключитеJ1ни сдучаи, 

когато пострадалиятъ или близкитъ му 

Ci'i, неплатежоспособни, разходитъ поема 

главното ржководство. Прим-врно само 

стбелязвамъ, че за провеждането на една 

(ш1сителна акция въ Швейцарскитъ Алпи 

( отъ спасителната служба на Швейцар-

Транспортна шейна „Хунгеръ-Гутъ" 
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Импровизирана ски-шейна 

~с:::_~~~~ 
г-- О!ГОЛО ЗS С'М. 

ще трtбва да се установи съгласно мtст

нитt условия и чрезъ специаленъ правил
никъ. 

Всtка „нормална" планинска спасител

на станция трtбва да притежава една 

носилка (разглобяема); една подход5iЩЭ 

транспортна шейна; единъ-два човала за 

прибиране труповетt на мъртъвци; 4-5 
лGпати (поне 2 разглобяеми, типъ Изе

линъ; нtколко лавинни сонди (типъ Лин

деманъ); две одеала; вжжета и шнуро

ве; шини за фиксиране и изтегляне на 

крака и ржце (Крамерови, Дубс'ови и др); 

вtтроопорни фенери и аптека. 

Отъ приложенитt снимки и скици се 

внжда устройството и видътъ на повечето 

отъ rорнитt предмети и става излишна 

тъхното описание. Искамъ да се спра са

мо за малко върху транспортнит-1, шейни, 

фенеритt и аптеката. Отъ изобразенитi3 3 
вида шейни: ,,Канадската", ,,Хунгеръ

Гудъ'' и импровизираната, всtка има свои

тъ предимства и недостатъци. Канадската 

е тежка и при ровкавъ снtrъ е мжчно 

подвижна; събира твърде много снtrъ 

Чертежи на импровизирана ски-шейна 

ския алпийски КJiубъ) се заплаща срtдно 

по oкoJio 40 шв. фр. Изобщо въпросътъ 

за заплащането отъ страна на пострада

Jiитt или тtхнитt близки, както и при 

rрtшно или злонамtрено алармиране на 

командитt и • възнаграждаването труда 

нn помощния персоналъ - е сложенъ и 
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пrедъ себе си. Хунгеровата е сравнител

нс по-добра и разглобяема, но за каране

то и се иска опитность, особено при стръ

менъ теренъ. Най-практична си остава 

Иl¼провизираната ски-шейна. За направа

та и еж необходими една около 35 см. 

дъ.~rа метална или дървена пржчица, съ 



винтова ръзба отъ двата края и 2 крил
чати гайки къмъ сжщата. Тая пржчица се 

затъrа въ страничнитъ ламарини на бин· 

дунrитъ на скитъ; всичко останало за на

правата и се вижда отъ приложенитъ 

скици. Материалътъ за това всъки ту

ристъ и скиоръ носи въ раницата или съ 

себе си - щеки, колани, шнурове и пр. 

Подъ главата на пострадалия се поставя 

раницата му; сжщиятъ се завива добре 

съ одеало, горно палто и др. и се пре

вързва къмъ шейната. Ако има втори 

помаrачъ - може да се прикрепи на зад

ната пржчица вжже и съ това да се при

държа шейната прн спущане. 

Особено важни еж ф е н е р и т ъ при 

нощнитъ акции. Отъ всички досега изпи

тани фенери най-пригодни се оказаха тия 

на фирмата Робертъ Зутеръ. 

Лампата гори съ специаленъ rазъ въ 

цилиндри въ продължение на 6- 7 часа. 
Свътлината и е 6 пжти по-силна отъ тая 
на обикновенъ петроленъ вътроопоренъ 

фенеръ и не е изложена на замръзване, 

разливане и пр. 

На аптеката въ спасителнитъ стан

ции тръбва да се от даде особено внима

ние и грижи. Тя не тръбва да съдържа 

излишни работи, като хирургически ин

струменти, спринцовки и пр., които всъки 

лtкарь при повикване винаги носи съ 

себе си, но не тръбва и да липсватъ най

необходимитъ нъща: 

J) Преди всичко, въ аптеката тръбва 

да се съхраняватъ достатъчно количе

ство превързочни материали: стерилизи

рана марля (Виоформова), различно дъл

ги и широки бинтове, памукъ, патентов,~ 

превръзки типъ „Военно министерство", 

трижrълни кърпи, еластични превръзки 

за увиване на шини и фиксиране и кутия 

съ секретни игли. 

2) Медикаменти не еж нуждни много и 
то предимно такива въ нетечно състоя

ние (да не замръзватъ, да не се разли

ватъ и развалятъ). Съ йодовата тинктура 

да не се злоупотръбява. Отворени рани 

да не се намазватъ съ йодъ. Да се пред

почита йодовиятъ крайонъ. Препоржч

ватъ се особено Calcio с о r а m i n за 
урегулирване на кръвообръщението и 

С i Ь а 1 g i n за успокояване на болки отъ 

всъкакъвъ родъ. Тия два специалитета 

еж намърили между туристи и скиор11 на 

западъ най-широко приложение. Доста

внтъ се въ форма на таблетки, въ стъкле-

11ици и практична за носене въ раницата 

кутия. 

Отъ други лъкарства се препоржчва 

с.ще само вазелинъ или друrъ мехлемъ 

за кожата противъ изгаряне. 

3) Инструменти - освенъ пенцети и 

ножица - нъма нужда да се съхраняватъ 

въ аптекитъ на спасителнитъ станции, 

~·ъй като съ тъхъ бива да работятъ само 

лъкаритъ, а се предполага, че сжщитъ 

носятъ винаги необходимитъ инструмен-

ти и спринцовки съ себе си. (Следва) 

Импровизирана сни-носилиа за влачене 
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ВЕСТИ ОТЪ ЧУЖБИНА 

XIV конгресъ на Съюза на югославянскитъ планинарски д-ва 

Презъ днитt. 30 и 31 мартъ 1940 r. се съ
стоя конгресътъ на Съюза на югославски
тt. планинарски дружества въ гр. Любляна. 
На този конrресъ бt.ше поканенъ и Бъл
гарскиятъ туристически съюзъ. Взимайки 
предвидъ важностьта, която иматъ връз

ю1тt. ни съ тази сродна организация, Цен
тралното настоятелство на Българския 
туристически съюзъ изпрати като деле

гати своитt. членове Петъръ Хаджиевъ 
и Тодоръ Тодоровъ. Освенъ тt.зи делега
ти, замина за Любляна и една група 
о·, ъ Българския алпийски клубъ, начело 
съ председателя си Василъ Радевъ. Цt,ла· 
та група бt, посрещната много сърдечно 
въ гр. Любляна. Тамъ българитt. влt.-

r[,.рския туристически съюзъ, поздра

вявайки всички делегати, отдt.ли особено 
внимание за бълrарскитt., като припомни 
хубавитt. дни, които е прекаралъ въ Бъл
г :1рия между българскитъ туристи. На 
сжщата вечеря се прожектира съ диапо

зитиви една експедиция на членове отъ 

Словенското планинарско дружество въ 
Шаръ-планина. На другия день стана от
криването на конгреса. Бt.ше дадена ду
мэта на нашъ делегатъ, който поздрави 
конгреса, като изтъкна rолt.митt, пости
жения, които е ималъ Юrославянскиятъ 
планинарски съюзъ, благодари за топ
лия приемъ и съобщи, че Бълrарскиятъ 
туристически съюзъ е провъзгласилъ 

Часть отъ делегатитВ и гоститЪ на конгреса 

зоха въ непосрt.дственъ допиръ съ мно
го словенски, хърватски и сръбски п.1а
нинари, голt.ма часть отъ които имъ бt.
ха познати отъ тt.хното идване въ Бъл
гария миналото лt.то. 

Преди откриване на конгреса цt.л1та 
група бt.ше поканена въ клуба на Сло
венското планинарско дружество, кждето 

председательтъ му д-ръ Претнаръ по
здрави българската група, като подчерта 
сърдечнитt, връзки, които въ последнитt. 
ГС.'дини сжществуватъ между двет h орга
низации. Вечерьта българскитt. делегати 
бt.ха поканени на общата делегатска ве
черя. Тамъ председательтъ на Съюза на 
югославянскитt. планинарски дружества 
д-ръ Томиншекъ, почетенъ членъ на Бъл-
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д·РЪ Томиншекъ за свой почетенъ членъ. 
Б·l,ха прочетени два реферата, единиятъ 
отъ д-ръ Кузанъ, делегатъ на Хърватско
то планинарско дружество, на тема: ,,За 
националнитt. паркове въ Югославия". 
Сказчикътъ отбеляза, че въ България 
сще презъ 1936 r. е сложено началото на 
тt,зи паркове. Темата на другия рефератъ 
бt.: ,,Зимната алпинистика". Следъ прочи
тането на рефератитt., председательтъ 
и.общи за взетитt. решения на предва
~:ителното заседание, на което е била из
брана нова Централна управа. Трt.бва да 
се отбележи, че всички важни въпроси 
бi;ха разглеждани въ предварителното 
заседание и предъ конгреса се съобща
ваха само решенията. Следъ това всички 



Слйеме - Томиславовъ домъ 

делегати бtха ::Jаведени на хижа „Камнич
ка Бистрица", кждето бtше даденъ обtдъ. 
Тукъ председательтъ на Словенското пла
нинарско д-во д-ръ Претнаръ и предста
вителитt на другитt югославянски дру
жества съ топли думи приветствуваха 

6ългарскитt делегати и изказаха своята 
голtма радость, че ги виждатъ въ своята 
срtдэ. Вечерьта нашитt делегати замина
ха за Юдийскитt Адпи, гдето въ Стани
чева хижа догониха групата на Алпий
ския клубъ, която бtше заминала предния 
день. Поради падналия новъ снtгъ, вър
хътъ Триглавъ не можа да бжде изка
ченъ. Другиятъ начертанъ туръ биде пре-
11шнатъ изцtло; групата ни посети хижа 
„Кредерици" и презъ Триглавскитt езера 
и хижа „Триглавски езера" се озова на 
,,Домъ на Комни". ,,Домъ на Комни" е ед
ю1 отъ най-хубавитt хижи-хотели на Сло
венското 'lланинарско дружество. Около 
нея еж най-хубавитt терени за ски. Отъ 
-тамъ презъ „Савица", извора на р. Сава, 
групата слtзе на Бохинското езеро и 
презъ курорта Бледъ се върна въ Jlюбля
JJа. Отъ Любляна делегатитt на Българ
ския туристически съюзъ отидоха въ За
гребъ, отзовавайки се на поканата на 
Хърватското планинарско дружество. Въ 
непринудена и сърдечна срtда нашитt 
де,1егати прекараха два дни. Следъ офи
циалния приемъ въ клуба на Хърватско
ТQ планинарско дружество тt бtха от
ведени въ Тсмиславовия домъ, който се 
измира на 2 часа отъ гр. Загребъ, на вър
ха Слйеме. Този връхъ (1000 м.) цtлиятъ 
обрасълъ въ гори, е единствениятъ бли-

з1,къ обектъ за еднодневни излети на за-
1·ребчани. Гl,омътъ е построенъ отъ Хър
ватското планинарско дружество и пред

ставJrява масивна сграда съ всички удоб
ства. И тукъ на сложения обtдъ, въ една 
зала, цtлата обкичена съ български зна
мена, представителитt на всички хърват
ски планинарски дружества подчертаха 

сърдечностьтэ и привързаностьта, която 

иматъ къмъ българскитt туристи. На 15 
минути се намира масивната сграда и на 

Рунолистовия домъ, принадлежащъ на 
хърватското планинарско дружество „Ру
но листъ". Сжщата вечерь, по покана 
на хърватскитt планинари, нашиятъ 
делега1ъ Т. Т. говори въ Загребъ 
за българскитt планини; сказката му 
биде придружена съ свtтливи карти
ни. По покана на Сръбското плани
нарско дружество, на връщ;ше нзшитt 
делегати се отбиха въ Бtлградъ, кждето 
въ Университета бt изнесена сжщата 
сказка за българскитt планини, пакъ съ 
свtтливи картини. Следъ това между на
шитt делегати и членове на Сръбското 
планинарско дружество се състоя една 

среща, на която се размtниха мисли за 
създаване на по-голtма взаимна дей
ность. 

За да се добие представа за Съюза 
н:~ югославянскитt планинарски друже
с·ва и за югославянския туризъмъ, трtб
в.-1 да бсriдатъ посочени и нtкои цифри. 
Югославянскиятъ планинарски съюзъ 
обединява въ себе си 11 отдtлни дру
жества, които отъ своя страна иматъ кло

нсве. Той обединява въ себе си общо: 
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30.597 ч.1енове, отъ които Словенското 
пт,анинарско дружество има 10.751, Сло· 
венскиятъ туристически клубъ „Скала·' 
471, Хърватското планинарско дружество 
въ Загребъ - 7.449, Планиншото д-во 
,,Руно листъ" въ Загребъ - J.585, Тури
стическия rъ клубъ „Слйеме" въ Загребъ 
307, Планинското д-во въ Бълградъ 
2394 и Планинското д-во въ Нови Садъ 
има 5.123 членове. Планинското д:во въ 
Скопие има 430 членове; Планинското 
дружество въ Сараево - 818; Планин
ското д-во „Румъния" въ Сараево -
742 и планинското д-во „Моравия" въ 
rp. Нишъ има 527 членове. 

Материалното имущество на Югослав
ския планинарски съюзъ се изразява iЗЪ 

155 хижи и домове, отъ които Словенско
то планинарско дружество има 63, Хър· 
ниското планинарско д-во има 41, а оста
наm1ТЪ се разпредълятъ между друrитъ 
планинарски дружества. 

Презъ отчетната година Юrослав
с:шятъ план11нзрски съюзъ е ималъ 

1.400.000 динара приходъ отъ хижи и до-

мс•ве. Jlрезъ сжщата година е изразход· 
вс1лъ 1.900.000 динара за постройка на но· 
ви хижи и домове и 400.000 динара за ре· 
монтъ на стари хижи. Изобщо, между 
културнитъ задачи съюзътъ си е поста
вилъ и реализирането на много планин· 

ски дъла, като строежъ на хижи, изпра
щане на експедиции по високитъ плани
ни, ма_ркиране пжтеки по планинитъ и др. 
Експедициитъ, които съюзътъ ежегодно 
изпраща, еж постигали винаги голъми 
резултати, между които е изкачването 

на всички високи алпийски върхове, как
то и много други планини. 

Хижитъ еж образцово обзаведени. 

Нашитъ делеrstти можаха да видятъ 
една образцова планинарска организация 

въ всъко отношение. Налага се поради 
тсва още ;10-голъмо разширение на съв· 
мъстната дейность, защото само по пжтя 
на взаимното о.познаване на планинитъ 
и ш,анинския· миръ истински ще се по· 

стигне приятелството между дветъ opra· 
низации. Т. Тоц. 

Хижа „Кредерици" съ върха Трнглавъ 
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СЪЮЗНО ТВОРЧЕСТВО 

Хижа „ОБОРИЩЕ" 

която панагюрскитt туристи наскоро ще осветятъ. 

СЪЮЗЕНЪ ЖИВОТЪ 

На приветствията, отправени .Му по 
случай именния день отъ ;1редсед,l'Ге.1я 

на БъJ1гарския туристически съюзъ, Н. 
В Царьтъ благоволи да отговори съ 
с.1едната телеграма: 

„Благодаря на всички за J1юбезнитt 
честитки, които ми изпращате ЗJ имен

ния Ми день. 
Царьтъ" 

Телеграмата на г. Иванъ Раевъ rла
сt.ше: 

,,Орrанизиранитt въ Бългзрския ту
ристически съюзъ туристи честитятъ на 

своя любимъ почетенъ председатель 
именния день съ дълбоко чувство на 
преданность и най-сърдечни пожелзн11я 

з~ здраве и дългоденстви~ 

Председатель Раевъ ·~ 

* 
Настоятелствата на БТС и БАК им'lха 

на 18 мартъ т. г. съвмtстно заседание, на 
което се размtниха мисли за членуванста 
на последния въ БТС. Въ духа на размt
нснитt мисли бtха приети общитt 
пt•ложения, върху които ще почива чле

нуването на БАК. Приетитt полож0ния 
ще бждать поставени за окончателно об
С<'i'iждане и приемане на предстоящия 

съюзенъ съборъ. 

Въпрtки отрицателното становище на 
Мннистерството на желtзницитt относно 
пжтуването на орrанизиранитt туристи 
съ 500/о намаление по Б. Д. Ж., въ края 
на месецъ априлъ т. г. делегация отъ 

членове на ЦН посетиха министра на 
желtзницитt, съ когото C<'i'i обсli'iдили 
този толкова сжщественъ за БТС въ
просъ. 

* 
На 16 май съюзниятъ председатель r. 

Ив. Раевъ изнесе предъ микрофона на 
радио-София сказка на тема: ,,40 години 
туризъмъ въ България". 

* 
Председательтъ на русенския клонъ 

отъ БТС г. Владимиръ Георгиевъ е пред
ставлявалъ на Алековитt тържества въ 
Свищовъ Българския туристически съюзъ. 
Той е използувалъ пребиваването си въ 
Свищовъ, r дето, подпомоrнатъ отъ нt
колко видни свищовски граждани, е ус

пtлъ да възстанови по-рано сжществувз
щия клонъ на БТС „Алеко Константи
новъ". За председатель на възобновения 
КJ1онъ въ родния градъ на създателя на 

туристическото движение - Ал.еко Кон
стантиновъ е билъ провъзгласенъ 
проф. А танасъ Бешковъ. 
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.На Бьлzарския туристически сьюзr, -
c'lJ искрени по:нселания за изследването на 
бмzарскитrь планини и добруването на бм
zарския народ1, ! 

Планинарско здравrьй ! 
К. Троллъ 

По покана на Централното настоятел
ство на Българския туристически съюзъ 
и съ съдействието на Германо-българ
ското д-во за културно сближение въ 
София, известниятъ географъ и алпи
ннстъ г. проф. Карлъ Троллъ изнесе на 
29 мартъ т. г. великолепна сказка съ 
свtтливи картини на тема: ,,Нанга Пар
батъ - Хималаитъ. Научни изследвания 
на германскитъ хималайски експедиции 
презъ JIJ34 и 1937 година". Сказката, коя
то се състоя въ салона на БИАД, бtше 
посетена отъ научния и . туристически 
елитъ на София. Нейното изнасяне се 
превърна на истински праздникъ за лю

бителитв на природата у насъ и заради 
това тя заслужено бъше съпроводена съ 
всеобщи одобрения. 

Проф. Карлъ Троллъ, който е редо
венъ професоръ по география на универ
ситета въ гр. Бонъ, Германия, е непосрtд
ственъ участникъ въ дветt германски 
експедиции за покоряването на Нанга 
Парбатъ въ Хималаитt презъ 1934 и 1937 
години. Голtмъ ученъ и специалистъ въ 
своята научна область, проф. Троллъ е 

152 

сжщо и известенъ планинарь. Той е 1з
качвалъ и изследвалъ не само Хималаитt, 
но и Кордилиеритt въ Южна Америка, 
к~дето е живtлъ нtколко години спе
циално за тази цель; проучвалъ е още и 

планинитt на Южна Америка. 

* 
Въ разJшчие отъ миналата година, съ 

окржжно No 21 Централно го настоятел
спю опред·вли пролtтнитt ::рещи тая го
дина да станатъ на различни дати презъ 

~1. май, а именно: Дупница, Елена, Раз
г~:-адъ и Фердинандъ - на 4, 5 и 6 май, 
Пдовдивъ и Плtвенъ - на 12 май, Карно
батъ, Казандъкъ и София - на 24, 25 и 
2о май. Центрадното настоятелство пред
остави на съюзнитt клонове сами да 
опредtлятъ на коя отъ срещитt ще из
пратятъ свои представители. 

Подобно на мин:ыата, и тази година 
срещитt бtха използувани не само за 
р,,зглеждане на организационни въпроси, 

сuързани съ предстоящия съборъ на БТС 
и неговото материално творчество въ бж
деще, но и за организирането на излети 

въ близкитt планини. 
За дневенъ редъ на срещитt бtха по

ставени следнитt въпроси: I) Конгресътъ 
на БТС; 2) Материалното творчество на 
БТС и 3) Организационни въпроси. На 
всtка отъ тtхъ присжтствува и членъ 
отъ Централното настоятелство. 

При така опредtленитt срещи цtлиятъ 
м май мина подъ знака на пропагандата 

нэ БТС и презъ него се изнесоха агита
цноннитt срещи на съюзнитt клонове. 

За да улесни тtхната агитационна дей
~юсть, ЦН отпечата пропагандни афиши 
съ лозунги, които имъ изпрати безплат
но, и една брошура „Нашето творчество 
въ планинитt". 

Освенъ това се уредиха туристичес~и 
страници въ софийскитt вестници и 
предъ микрофонитt на радио София, 
Варна и Стара-Загора се изнесоха нtкол
ко сказки. 

Агитационниятъ месецъ се изнесе въ 
т1;зи общи рамки, разнообразени о rъ 
отдtлнитt к.~онови деятели. 

* 
Презъ м. апрИJIЪ председательтъ на 

контролната комисия г. Ив. Ламбовъ ~о
сети съюзнитt клонове въ Калоферъ, Со
потъ, КарJюво, Пловдивъ и Пещера, а 
презъ май - кJюна въ Панагюрище. 

* 
Презъ м. май съюзнитt клонове въ 

Ulуменъ, Нови пазаръ, Провадия, Варна 
н Разградъ бtха посетени отъ съюзния 
п~:-едседатель г. Ив. Раевъ, а тtзи въ Вра
цr1 и Фердинандъ - отъ члена на ЦН г. 
И.1 Мандевъ. 



Членътъ отъ ЦН г. Т. Тодоровъ пос:~
ти на 15 априлъ бургаския клонъ „Стран
джа", гдето е присжтствувалъ на rодиш
Н( то събрание на клона, състояло се сж
щия день. 

Следъ събранието еж били разисквани 
съ представителя на ЦН всички въпроси 
около подготовката и изнасянето ни 

съюзния rодишенъ съборъ въ края на 
юлий и следсъборнитt. излети въ Стра!f
джа-планина. Новоизбраното настоятел
ство на клона, начело съ досегашния 

председатеJrь r. Драrомиръ Драrановъ, е 
дало ув·в;:,ения, че взетитt. отъ него мt.р
ки и организирането на предваритслни

тt. работи ще осигурятъ отличното нана
сяне на събора. 

* Въ Нови пазаръ е основанъ новъ съю
зенъ клонъ - ,,Плиска", настоятелството 
на който се е конституирало, както след
ва: председатель Анастасъ Йордановъ, 
подпредседатель Н. Г. Тузсузовъ, секре
тарь йорд. В. Дяковъ, касиеръ М. Д. Ди
митровъ, дом.-библиотекарь Г. Ив. Чакъ
ровъ, съветници: Б. д-ръ Димитрова, А. 
Ив. Аврамовъ и Р. М. Минева; провt.р:1-

ге.1енъ съветъ: Б. Д. Асеновъ, Д. Хари
зановъ и Н. К. Русевъ. 

* 
Въ канцеларията на ЦН се получи пи

смо отъ Свищовската дружба въ София 
- № 33/17. IV. 1940 r., съ следнот:> 
съдържание: 

„Господа, приятно инзенадани отъ 
Вашето решение да подарите на друж
бата ни сумата 3.000 лева за засилване 
учредения отъ насъ фондъ за изд.1rа
не паметникъ надъ гроба на незабра
вимия български писатель и обществе
никъ Алеко Константиновъ, ние не 
намираме съответни думи да изразимъ 

нашата необикновена блаrодарность 
за тоя Вашъ блаrороденъ жестъ, кой
то ни изпълва и съ радость, че бъл
гарскитt. туристи тачатъ тъй подчерта
но светата паметь на Щастливеца, кой
то е и родоначалника на родния ни 

туризъмъ. 

Прочее, ведно съ нашата блаrодар
ность и призi-Iателность, ние Ви подна
сяме високото ни къмъ Васъ уваже
ние". 

клоновъ животъ 

Много отъ съюзнитt. клонове еж из
нес,1и своитt. общи събрания, на които еж 
избрали нови настоятелства. Характерно
то, коего може да се отбележи по този 
поводъ, е, че новитt. хора, които влизатъ 
въ състава на настоятелствата, въпрt.ки 
несиrурнитt. и тежки условия за работа, 
идватъ съ устрема къмъ творчество и 

доизrраждане на онова, което тt.хнитt. 
предшественици еж започнали. Здравата 
е,снова на досеrашнитt. дt.ла, върху коя
то ще с~ твори занапредъ съ сжщата .·о

товность за саможертви, ни даватъ вt.ра
та въ преуспt.ването на Съюза. 

Избранитt. настоятелства еж се i<он
ституирали, както следва: 

* 
В. Т ъ р н ·о в о „ Т р а п е з и ц а" 

председ. Ц. Ст. Гирrановъ, подпредсед. 
Ст. Атанасовъ, секретарь П. Я. Пенчевъ, 
касиеръ Ст. Н. Бояджиевъ, пом. касиеръ 
М. Цонковъ, домакинъ Б. Т. Коларовъ, 
библиотекарь К. Сп. Зелковъ; съветници: 
й. Константиновъ, П. Давидовъ, Ив. Ни· 
коловъ, Ив. П. Молловъ; провtрителенъ 
съветъ: Д. Минковъ, Ст. Ив. Киселовъ и 
Г. Анастасовъ. 

* 
Рус е „П ри с та" - председатель Вл. 

Георrиевъ, подпредседатель Б. Сгайковъ, 
секретари: Ив. К. Димитровъ и Вл. Пет
r,овъ; касиери С. Даковъ и Д. Ивановъ; 
д~макини Т. Станчевъ и М. Мутафова, 

зав. излетитt. Вл. Бакаловъ; съветници: 
юш. В. Топлийски, д-ръ В. Казанджиевъ. 
и Ст. Дончевъ; провt.рителенъ съветъ: 
Р. Симеоновъ, Д. Коларовъ и Вл. Недt.л
ковъ. 

* 
П л t. в е н ъ „К ай л ъ ш к а долина" 

председатель Димитъръ Карака-
шевъ, подпредседатель Б. Каравасилевъ,. 
сt•кретарь Н. Сахатчиевъ, касиеръ К. Коз
J1евъ, домакинъ Ив. Ташевъ; съветн;.щи: 
инж. Д. Сираковъ, Н. Златевъ и арх. Ж. 
Петевъ; провt.рителенъ съветъ: Ст. Та
баковъ, М. Маневъ и Б. Кировъ; хиже-· 
строителенъ комитетъ: Д. Каракаш<'!въ,. 
К. Козлевъ, Хр. Дандоловъ, Н. Ст. Иконо
мовъ, Г. Цачевъ, М. Ст. Куновъ, Ив. Н. 
Арабаджиевъ, инж. В. Н. Поповъ, Н. Са
хатчиевъ, М. Пановъ и П. Дачевъ. 

* 
Д р t. н о в о „Б а ч о Ки р о " 

председатель Георги Миневъ; подпред
седатель Георги Ганчевъ, секретарь. 
Н. Бончевъ, касиеръ П. Батановъ, дома
кинъ Ст. П. Крусевъ; съветници: Ив. 
Илиевъ, К. Маревъ и Г. Катранджисвъ; 
провt.рителенъ съветъ: Ив. Божиновъ,. 
свещ. Ст. К. Павловъ и П. Николовъ. 

* 
Б а н с к о „Е л ъ т е п е" - председ. Б. 

Голевъ, подпредс. Б. Икономовъ, секр. Д. 
Зайковъ, касиеръ Андонъ Ив. Коевъ, до
м11кинъ Ел. Д. Бизева; съветници: Ел. 
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Ушева, Е. Троицки, й. Н. Смедърчинъ; 
провърителенъ съветъ: Н. Борисовъ, В. 
Кс.-лчаговъ и А. Глушковъ; подгласници: 
В. Балевъ, Г. Сирлещовъ и Г. ГоJiевъ. 

* 
Б у р г а с ъ „С т р а н д ж а" - пред· 

-седатеJiь Драгомиръ Драгановъ, под· 
председатеJiь Ив. Вълковъ, секретарь 
Дим. Кутлевъ, касиеръ Г. йордановъ; съ· 
встници: Ст. Станчевъ, М. ДюJiгеровъ, К. 
Грежовъ и П. Ивановъ; контроJiна КО· 
мисия Н. п. Стефановъ, М. Пантелеев ь 
и Ив. Петровъ; изJiетенъ комитетъ Г. Ни· 
коJiовъ, Б. Тарговъ и Г. Петковъ. 

По случай агитационната си седмица , 
-сжщиятъ клонъ е устр Jилъ въ кино 

,,KyJiтypa" утро за Алеко. Г-нъ Ст. Стан· 
чевъ е говорилъ на тема: ,,Живиятъ об· 
разъ на AJieкo", а :1редседательтъ на 
д-вото г. Др. Драгановъ - на т~ма: 

.,Българскиятъ туризъмъ ". 
Въ Jiитературната часть Clfi уч>1:тву

вали жеJiъзничарскиятъ хоръ подъ .,и
_ригентството на г. П. Стефановъ, арти· 
ститъ отъ Бургаския театъръ г-ца Н. 
Манолова и Ив. Иос.,1фовъ. Прожектн· 
оани били и нъкоJiко кратки туристи· 
чески фиJiми. 

* 
С о ф и я „А JI е к о К о н с т а н т и . 

но в ъ" - председатеJiь д·ръ Пъю Пъевъ, 
подпредседатеJiи К. Т. Кировъ и Г. KJIИ· 
сс1ровъ, секретарь Ас. Петковъ, касиеръ 
А. Янковъ, дом.-библиотекарь Ал. Бъл· 
ковrки; съветници: Т. Брънековъ, П. 
Джамджневъ и П. КебърJiе; провърите· 
Jiенъ съветъ: Л. Жековъ, Г. Гандевъ и П. 
ИJшевъ. 

* 
С о ф и я „П л а н и н е ц ъ" 1р ед·: е· 

д~тель ИJiия Грънчар:::>въ, подпредседа· 
те-ч, Георги Катрановъ, секретарь Дими· 
търъ Талевъ, касиеръ Св. Станевъ, до\lа· 
юшъ СJiави Ивановъ, зав. изJ1етитъ В. 
ГърJiичковъ; съветници: Ас. Харизанозъ, 
Ас. Поповъ, Люба Кицова, Н. Милади
нс·въ, Георги Вл. Георгиевъ; контро ,1на 
комисия: К. Караджовъ, Д. Бончевъ и 
Ив. Стояновъ. 

Плоадивъ „Калояновъ връхъ" 
-- председатеJiь Стоянъ Атанасовъ, под· 
председатель Хр. Буневъ, секретарь Ас. 
Христовъ, подсекретарь Мария Душкова, 
каrиеръ Оrнянъ Георгиевъ, домакинъ Н. 
Душковъ, зав. излетитъ В. Лиловъ, съ· 
ветникъ Ал. Геновъ; провърителенъ ~ъ· 
ветъ Дончо Чакъровъ, В. Балабановъ и 
Спасъ Теневъ. 

Заради rоJiъмитъ имъ заслуги KJIO· 
нътъ е провъзгласиJiъ за св:::,и почетни 

членове бившитъ си председатели Пе· 
търъ Карапетровъ и НикоJiа Груевъ и 
председателя на хижестроитеJiния коми· 

тетъ Дончо Чакъровъ, който, освен ь то· 
ва, е провъзг ласенъ и за дари rеJ1енъ 

ч:•енъ, заради r:::, J1ъмитъ i\'IY заслуги по 
изграждането на хижа „Здравецъ", за 
която е пожертвувалъ надъ 100.000 Jieвa 
лични сръдства. 

Презъ минаJiата година клонътъ с: 
унеличилъ съ 200 души броя на чJiенове· 
Т'В си и е ПОКЗЗЗJIЪ общъ КИJIОметражъ 
отъ реализирани излети надъ 17.000 клм. 
Клонътъ пр:::,явява много интензивенъ 
орrанизационенъ и туристически жи· 

вотъ. 

* 
Карл о в о „Ю м р у къ · ч а JI ъ" 

председатеJ1ь Ив. Златаревъ, подпредс. Г. 
Н. КапзамаJiовъ, секретарь Ив. Енкинъ, 
касиеръ В. Чардаклиевъ, домакинъ Ст. 
Спасовъ; съветници: П. х. Недевъ, инж. 
Н. Недълчевъ, Хр. Фърговъ, П. Божи· 
новъ, Т. х. Димитровъ, д-ръ Г. Кайдъ· 
мовъ; к:::,нтро Jша комисия: П. Пищиковъ, 
Хр. Тончевъ и А. Кърпачева. КJiонътъ 
известява на всички изJiетници 11зъ Цен· 
траJiния БаJiканъ, че пжтьтъ Карлово-хи· 
жа „Юмрукъ-чаJiъ" е окончателно марки
ранъ съ желъзни показалци по последни
тъ изисквания на маркировачното д'ВJIО въ 
планината. (1r,щата маркировка се про· 
дължава сега до заслонъ „Юмрукъ-чаJiъ" 
и връхъ Юмрукъ-чалъ. 

Всички излетници въ тази часть на 
Стара·пJiанина могатъ да разчитатъ на ев· 
тинъ превозъ отъ Карлово, на добъръ 
приемъ, удобни Jierлa и хубава храна въ 
отJшчно обзаведената и чиста хижа „Юм· 
рукъ-чалъ", а с;;а;що и въ едноименния за
СJIОНЪ подъ върха . 

РЕДАКЦИОННИ ВЕСТИ И БЕЛЕЖКИ 

По случай агитационния месецъ май 
на Българския туристически съюзъ, ху
бавиятъ сливенски седмиченъ вестникъ 
„Изтокъ" е ПОМ'ВСТИЛЪ въ броя си отъ 
19 с. м. интересната статия на съюзния 
-секретарь Г. Драгоевъ: ,, Четиридесеть 
години бъJirарски туризъмъ". По с1r,щия 
поводъ вестникътъ е п:::,светилъ цъла 
страница отъ споменатия брой на БТС. 
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Брой 6 на „Български туристъ", който 
ще излъзе отъ печатъ къмъ края на 
ю1-1ий, като предсъборенъ, ще бlfiдe по· 
светенъ на Черно море и Странджа-пJiа· 
нv.на, край к:::,ито делеrатитъ на БТС ще 
се събератъ въ края на юлий, за да на· 
чертаятъ шу,тищата за бждещото разви
тие на организирания туризъмъ въ Бъл· 
гария. 



Въ брошурата „Нашето творчество въ 
планинит·!;", чието съдържание е взето 
отъ статията на арх. Г. Скордевъ, помt
стена въ юбилейния сборникъ, cm допу
с1 нати следнитt важни печатни грtшки: 

!. На стр. 7, точка 13, е пропустнато 
да се добави, че хижа „К. Панайодовъ" 
се стопанисва отъ кJюна „Равни чалъ" въ 
Кс.стенецъ и че сжщиятъ кJюнъ е взелъ 
участие въ строежа на хижата съ една 

сума отъ около 60.000 лева, независимо 
~тъ безплатния трудъ и многобройнитt 

жертви, които неговитt членове еж дали 
за сжщата uель. 

* 2. На стр. 41 снимката на хижа „Осо-
гово" поrрtшно е сложена въ отдъла 
.,Полски хижи". Какт::J е посочено на стр. 
13, т. 47, на брошурата, на стр. 38 въ ми
налогодишния съюзенъ отчетъ и както е 

известно на всички организирани тури

сти, хижата на кюстендилския клонъ се 

намира въ планина'Га Осогово, чиет::J име 
носи. 

КНИЖНИНА 

,,Младъ туристъ" - органъ на !Оно
шеския туристски съюзъ въ Бълга
рия, е вече въ своята двадесеть и първа 

годишнина. Ние не можемъ да се въздър
жимъ по този случай да не изкажемъ още 
веднажъ възторга си отъ едно дъло, кое
то по своя размахъ, резултати и не:11vюр

но постоянство буди само удивление и 
похвали. 

„Младъ туристъ" е органъ на една 
м,1адежка организация, която въ периJда 

на своето вече нъколко десетилътно ,·ж
ществуване доказа своята жизненость и 

т1,орчески способности. ,,Младъ туристъ" 
е дtло на младежко опиянение и жажда 
за работа. Много естествено, спис·1ниеrо 
е имало и по-добри и по-лоши дни. Ни
кога, обаче, то не е забравяло своитъ 
задачи: да бжде стражъ на младенчески 
идеали и изразитель на младежка волlТ. 

Такъвъ го виждаме и сега. Спретнати
тъ страници на настоящата годишнина, 
добре подбраниятъ както по форма, т·ыа 
и по съдържание материалъ, изисканото 

подреждане на последния, говорятъ не 

само за вкусъ и усtтъ у редактора на 
снисанието, но и за установени претенции 

у читателитt юноши туристи къмъ 
т1,хния органъ. 

Тtзи качества на „МJ1адъ туристъ" 
добиватъ още по-голъма стойность, като 
се иматъ предвидъ скромнитt срtдства, 
които е въ състояние да отдtля Ю. Т. С. 
за своето списание. Но и тукъ, както и 
при други случаи досега въ своята дей

нr,сть, юношитt туристи доказватъ, че 
з1 стойностьта и значението на постиже
ю1ята въ областьта на обществен::Jто 
строителство най-важни еж не матеои,м
нитъ сръдства, а идеализъмътъ и жела
ю:ето за работа. 

Ние поздравяме нашит-в млади друга
ри около „Младъ туристъ" за тtхното 
желание да подобрятъ сжщото и да 
г,) списватъ въ установенитъ отъ мина.ло
т,J традиции . 

Д-ръ А. П. 

ПОСТ ЖПИЛИ КНИГИ И СПИСАНИЯ 

Планината въ българската литература, 
отъ ДиМ41търъ Пантелеевъ, издание на· автора 
като No 1 отъ библиотека „Алеко", стр. 15, 
цена 5 лева. София, априлъ 1940. 

Слънчеви п'hсни - стихове отъ Ненчо 
Савовъ, цена 20 лв. Доставя авторътъ, ул. 
Царь Самуилъ 1, София. 

Приятели на България - Жоржъ Нури
жанъ: съ предговоръ отъ проф. Г. П. Геновъ. 
Цена 100 лева; София, 1940. 

Младъ туристъ - органъ на Юношеския 
,уристски съюзъ въ България, гад. XXI, ки. 3. 

Нашето дете - органъ на Съюза за за
крила на децата въ България, год. XIII, бро
еве 3 и 4, София, 1940. 

Училищенъ прегледъ - издание на Ми
нистерството на народното просвtщение, год. 
XXXIX - 1940, книжки 2 и 3. 

Природа - год.ХL - 1940, книжки 7-8 и 9. 

Mitteilungen des deutschen alpenvereins 
органъ на Германския алпийски съюзъ, 

кн. 7, априлъ 1940. 

Der Bergsteiger - органъ на сжщия 
съюзъ, ки. 6, мартъ 1940, Мюнхенъ. 

Oesterreichische Alpenzeitung - органъ 
на Австрийския алпийски клубъ, мартъ 1940, 
Виена. 

Hrvatski planinar - органъ на Хърват
ското планинарско дружество, броеве 3 и 4, 
мартъ и априлъ 1940, Заrребъ. 

Le A!pi - органъ на Италианския алпий
ски клубъ, год. XVIII - 1940, ки. 5, Римъ. 

La Montagne - органъ на Френския ал
пийски клубъ, год. 66, книжки 1-2 и 3-4, 
Парижъ. 
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Planinski vestnik - органъ на Словен
ското планинарско дружество, книжки 3 и 4, 
Любляна. 

То vouno - органъ на Гръцкия алпийски 
клубъ, кн. 4, Атина. 

Horolezec - органъ на Чехския алпийски 
клубъ, год. VII - 1940, кн. 1, Прага. 

Kriisnii zem - списание на туризъмъ въ 
Моравия, год. XIV - 1940, кн. 2, Моравска 
Острава. 

Turistak Lapja - органъ на Унгарския 
туристически съюзъ, книжки 3 и 4, 1940 r. 
Будапеща. 

НАШИ ПОКОЙНИЦИ 

На 2 май е завършилъ своя з -~менъ 
пжть членътъ на клонъ „Приета " въ Русе 

t ИВАНЪ ЦАНЕВЪ 
Покойниятъ се е ползувалъ съ симпа

тиитt на всички свои другари заради 
идеализма и добродушието си. 

На 15 априлъ почина неочаквано по
четниятъ членъ на софийския клонъ 
,,Алеко Константиновъ" 

t ПЕТЪРЪ П. БОЖИЛОВЪ 

(Бай Петрунь) 

Миръ на праха му! 

* 
Нtколкоr ::)Ди шниятъ членъ на Плов

дивския клонъ „Калояновъ връхъ" 

единъ отъ ветеранитt на организирания 
български туризъмъ. 

Миръ на праха му! 

* t БОГ ДАНЪ СТ АМА ТОВЪ (БОГЕТО) 

не е вече между живитt си другари отъ 
клона. 

Боrъ да го прости! 

* 

Нз 20 априJ1ъ скоропосп1,кно е почн
налъ председательтъ на клона „ Купена" 
в1, Пещера 

Русенскиятъ клонъ „Приета" съ при-
скърбие съобщава, че дълrоrодишниятъ 
му членъ 

t ДИМИТЪРЪ К. ТРЕНДАФИЛОВЪ 

t ВАСИЛЪ Ф . РАВИНСКИ 

п:::~чина на 13 май т. r. 

единъ отъ най-дейнитt пионери на ту
~.:изма въ Пещера. 

Боrъ да го прости! Поклонъ предъ паметьта му! 

СЪДЪРЖАНИЕ на бр. 4--5 :UДа стеrнемъ редоветt; Н. В. Ракитинъ - Н. Памукчиевъ; 
Българската гора - инж. Д. И. Загоровъ; Яворовъ и планината - Г. Клисаровъ; Плани
ната като символъ - П. Боевъ; Изъ Срtдна гора - царицата на горитt - Цанко Ил. Ца
новъ; Лавината - Л. Стамболски; Нощь на планината - Д-ръ Т. С.; Али ботушъ -
Ал. Кюркчиевъ; Религия и туризъмъ - свещ. Г. Стефановъ; Организация на спасителното 
дtло въ планината - инж. Х. Броксъ; XIV конгресъ на Съюза на Юrославянскитt плани
нарски дружества - Т. Тод.; Съюзно творчество; Съюзенъ животъ; Клоновъ животъ; 

Редёкционни вести и бележки ; Книжнина ; Наши покойници. 

а а 

ЧИИОВИИЧЕСКО кооn. ВЗАИ11ИО·ЗАСТРАХ. д·ВО 
НАИ-rол,мо10 ЗАСТРАХОВАНЛ·но ПРЕДПРИНТИЕ НА БАЛНАНИI, 
Зас1·рахованъ капиталъ по клонъ Животъ 1 .860.866.619 лв. 
Застраховани обекти по клонъ Пожаръ 6.000.000.000 лв. 
Резерви и фондове 676.456.290 лв. 
Раздаденъ дивидендъ и валоризации кржгло 66.000.000 лв. 
Издадени полици надъ 300.000 бройки 

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА БЕЗПЛАТНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНАТА 

t 
n~чебни и почивни nомове въ въошеuъ, Хиспоя, 
&пики и копи св. Констпнтинъ пои впонп зп neuп 1 

а .. а 

Печатнип НИПЕГРА ФЪ . - Сшlтя 




