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БЪЛГАРСКИ ТУРИСТЪ 
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Редакторъ БОЖИДАРЪ СТОИЧНОВЪ, 

ГОДИНА XXXIII ФЕВРУ АРИЙ 1941 КНИЖКА 2 

Много задачи си постави нашиятъ Съюзъ презъ своето четиридесетгодишно сжщr

ствуване и благодарение идеализма на членоветrь .му, тrь биваха винаги осжществявани. 

Обхождането и опознаването на нашата природа и по-частно на нашитrь пла

нини бrь първата задача. За постигането на тази основна задача се създаде цrьлата 

.материална 1Султура по нашитrь планшш, изразена въ хижи, заслони, .мар1Сuров1Са и 

вървища. Постиzнатитrь резултати за идеята на родния туризъ.мъ чрезъ тази .мате

риална 1Султура еж безспорни. Днесъ нrь.ма 1Сжтче въ нашето отечество, 1Сждето ту

риз.мътъ да нrь.ма своитrь последователи. Отъ тия редове на туристи се излжчи една 

срrьда, 1Соято почувствува нуждата отъ нови прояви, а именно стре.межъ ,съ.мъ нашата 

висо1Са планина и борба за завладяването й. Тази срrьда нарастна и про.мrьни до zо

лrь.ма степень образа на организацията ни. 

Изнu1Сването на тази соrьда вървrьше успоредно съ зая1Счаването на .материал

нитrь придобuв1Си и обратно. Мноzобройнитrь нощни лагерувания изъ снrьжнитrь по
лета и С1Сали на Рила при zолrь.митrь зи.мни преходи дадоха · напри.мrьръ у1Сазание за 

подбора на .мrьстото на нrь1Сои отъ днешнитrь заслони. Следъ 1Camo заслонитrь бrьха 

въведени и тrьхния брой започна да расте всrь1Са година, въпросната срrьда взе тогава 

задоволителни раз.мrьри, до степень че се изпустна изъ предвидъ необходи.мостьта 

отъ прие.мственость. 

И действително, по онова вре.ме .можеше да се срrьщне отzласъ отъ тази високо

планинс1Са дейность и въ туристичес1Сиmrь ни срrьди и въ списанието ни. Въ послед

ното се срrьщаха често статии за хубави зи.мни нrь,сол,содневни висо1Соnланинс1Сu 

траверси по новооm1Срuти пжтища, за из,тчване на наши висо1Соnланинс1Си върхове въ 

условията на заледения снrыъ, за ' предприе.мани . . • и пропаднали голrь.ми планинпш. 
начинания, ,сато отъ всич,си тrьзи излети се донасяше и zолrь.мъ опитъ отъ плани

ната. Въобще, отъ всuч1Со личеше, че нашата висо1Са планина, презъ вре.ме на най

zолrь.мото и вълшебство - зимата - е често посещавана. 



Това ставате преди десетина години, fСОгато хижи и заслони по вucofCиmrь 

ц.асти на нашuтrь планини почти юь.маше, а n'llfC'lJ за белезани nocofCu изъ сж.щитrь 

дrьлове и ду.ма не .можеше да става. 

Постиженията omr, тази висоfСоnланинсfСа дейность, изразени въ завладяването 
на .мж.чнодостж.пнuтrь върхове на Пиринъ, Рила и Стара планина, fCafCmo и вr, зад

граничнитrь uзfСачвания 1;1д много върхове omr, вcuчfCu поч.ти европейсfСu масиви, оста

наха да правятr, честь на нашия Съюзъ. 

'Omr, двf!-mpu години, обаче, се забелязва едно понижаване на тази дейность, осо
оено презr, зu.Amumrь .месеци. Това се вижда най-добре от1, нашитrь хижни fCHUZU з« 
посещенията. Съ право .може да се запитаме на fCafCвo се дължи това. Защото, при това 

.масово разрастване на туризма и планинарството у насъ, при наличностьта на мно

гобройнuтrь планинсfСи хижи и заслони, понижаването на тази дейность е наистина 

.мж.чно обяснимо. Отговорътъ, с.мrьта.ме, е единъ. - Рж.ководителитrь, no-cfCopo чел

liиmrь представители на висоfСоnланинсfСаmа дейность у нас'Ь, тия fCoumo пробиваха 
трудния пж.ть на тази дейность преди две десетилrьтия, днесъ по .много причини лип

€уватr,. Тrь, обаче, nofCaзaxa този пж.ть на своитrь приемници, fCamo ги научиха на 

планинсfСоmо uзfСуство. Но тrьхнитrь приемници, тия fCOumo сега зае.матr, челнитп, 

.мrьста на тази дейность, cr, .малfСu uзfСлючения, не привличатr, истинсfСи нови после
дователи, които cr, прrьсни сили да .могатr, утре да разширятr, завладяването на на
шитrь планини и да гарантиратъ бж.дната ни висо,сопланинс,са дейность. 

Не трrьбва да .мисли.мr,, че само опредrьлено число с.ж призвани да б.ждатr, пред

ставители на тази планинарс,са деиность. Планинарството предполага психолоzи

чес,со отношение кr,.мr, планината, но сж.щевре.менно изис,сва специални познания и 

техническа подготовка. Много .млади сили притежаватr, въодушевението и .могат1, да 

станатr, достойни планинари, въ случай че получатъ подготов,сата. Не,са нашитrь 

най-добри планинари си спомнятъ, че nървата cm.жnfCa вr, тrьхната планинарс,са дей

ность сигурно е направена cr, водачеството на другиго. 
За постигането на тази задача ние трrьбва да направи.мr, всич,со необходимо. 

Преди всuчfСо вниманието ни трrьбва да б.жде насочено и сr,срrьдоточено върху .мла

дежьта. Младежьта е, ,соята и.ма силитrь - и духовнитrь и тrьлеснитrь. А,со про

следимъ е,сспедициитrь и по-сериознитrь турове въ цrьлъ свrьтr,, ще види.мr, челно .мrьсто 

да иматъ .младежитrь. Тази .младежь, ,соята и.ма необходи.матrь психологичесfСu данни, 

трrьбва да бж.де привлrьчена, насочена ,сr,мъ вucofCama планина. За цельта тrьзи, ,соипiо 
се смrьтатr, познавачи на нашата висо,са планина презr, всич,ситrь годишни времена, 

трrьбва да уреждатr, специални висоfСоnланинсfСU излети, въ ,соито да взематъ уча

стие много .млади сили отъ тjристичес,сото ни движение, съ цель да ги запознаятr, 

cr, техничес,ситrь похвати на висоfСоnланинската дейность. 
Тази задача сега ще бж.де реализирана още по-лесно следr, fCamo БългарсfСuятъ 

алпийсfСu fСлубr, се причисли къмъ Българс,сия туристичес,си съюзr,. 

ТОДОFЪ ТОДОРОВЪ 
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За отиване на Юмрукъ-чалъ не бtхме 

даже помис;шли, понеже знаехме, че трtбва 

да се качватъ и слизатъ южнитt му скатове, 

което значи, че не може да се разчита поне 

въ основитt на никакъвъ снtгъ. Интерес

ното е, че именно тази липса на снtгъ ни 

накара въ една сутринь да вземемъ това 

решение. Рекохме си: ~И така и така нtма 
снtгъ, поне ще направимъ единъ интере

сенъ излетъ ". 

) 

Хребетътъ на Амбарнца 

Какъ· и да е тръгнахме въ сж.бота ве
черъ. Спахме нъ Пловдивъ и отъ тамъ, 
рано сутриньта съ отобусъ, следъ като ми

нахме наводненитt мtста около Филипова, 

презъ Хисаря се домъкнахме до Карлово, 
кж.дето времето бtше сравнително хубаво. 
До тукъ се движехме въ мъгла. 

'Въ Карлово ни чакаха двама души наши 
приятели, дошли отъ Калоферъ за да се 

качатъ заедно съ насъ. Групата ни се 



състоеше отъ шесть души - двама метеоро

лози, вtчни съпжтници на лошото време, 

двамата наши приятели летци и ние два

мата съ Къню, обикновени хора. 
Следъ сигурното предсказание на метео

ролозитt, че .ако не вали и нtма мжгла, 

ще имаме хубаво време", тръгнах~~ е при

дружени отъ оше четири живи сжщества, 

за които времето и условията не играятъ 

роля и които едва ли тр_tбва да причислимъ 

къмъ групата на туриститt. Казахъ едва ли, 

но картината бtше друга. Марко и Арабчо, 
придружени отъ двамата си господари, 

имаха повече туристически видъ съ 6-тt ра

ници и още толкова чифта ски на самаритt 
си, отколкото ние, съ по една щека въ ржка 

и увtреностьта, че правимъ нtщо много 

голtмо. 

Движехме се изъ мъгла по единъ пжть 

съ нищо не подсказващъ, че правимъ зимна 

екскурзия - нtмаше следа отъ снtгъ и ледъ. 

При каптажа излtзохме отъ мъглата и 

развеселени отъ това и повдигнатото само

чувствие отъ така сполучливо предсказали 

времето метеоролози, продължихме презъ 

х. "Хубавецъ" кждето се отдtля пжтеката 
за х. .Амбарица", презъ почивнитt стан
ции на Червенъ кръстъ - за хижата. Отъ 
тукъ нагоре почнахме да газимъ мокъръ, 

даже кишавъ снtгъ, който постепенно 

ставаше по-дълбокъ и сухъ. Всичко това не 
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се харесваше на Марко и Арабчо, особено 
на последния. Точно предъ хижата той от

каза да върви. въпрtки убедителностьта на 

пръчката, съ която действуваше господарьтъ 

му. Тукъ се яви на помощь дипломацията, 

която вмtсто съ ноти, гаранции и др. си 

послужи съ бучки захарь, които Арабчо 

съ удоволствие поглъщаше, но въпрtки то

ва продължаваше да върви съ неудовол

ствие. На около 200-300 метра отъ хи
жата, бtхме принудени да освободимъ ма

гарето отъ товара и изнесемъ всичко сами, 

като по този начинъ докажемъ възмож

ноститt си да носимъ сами товаръ, а едно

временно проявимъ милость къмъ животното, 

следъ като последното около 10 колометра е 
носило всичко на гърба си. Забележете, 
всичко това безъ да сме членове на Дру
жеството за закрила на животнитt. 

Вечерьта въ хижата, както всtка обик
новена вечерь, хапнахме, попtхме и се на

търкаляхме на хубавитt легла, съ две и 
плюсъ одеала. (Плюсътъ бtше за тия, които 
умtятъ винаги да се нареждатъ). Легнахме 

зеръ утре пжть ни чака. 

Забравихъ да кажа, че още въ Карлово 
нашит-в приятели ни наговориха купъ ра

боти въ връзка съ вtчния вtтъръ и мъгли 
на Юмрука, за поледения и навtтъ снtгъ, 
вълци и т. н. и т. н., което правtше да си 

вр. Кадемлий 



представяме утрешния день малко по-те

жъкъ, отколкото излtзе. 

Рано сутриньта станахме, набързо заку

сихме, още по-набързо се омихме и поч
нахме да се готвимъ за пжть. Нtколко ми

нути преди насъ за върха потеглиха четири 

души пловдивчани и единъ карловецъ. 

Излизаме навънъ и освенъ новия пръх

кавъ снtгъ, падналъ презъ нощьта, за наша 

.изненада виждаме кристално синьо небе и 

освtтени отъ слънцето Голtмъ и Малъкъ 
Купенъ. Обръщаме се къмъ метеоролозитt, 
лакъ къмъ Купенитt и сме въ недоумение. 

Убедени сме, обаче, че всичко е временно. 
Не напраздно еж заплахитt на нашитt 

лриятели. 

Най-сетне тръгваме, криволичейки по пж

теката въ гората, като между клонитt не

прекжснато виждаме какъ слънцето огрtва 

все повече и повече Амбарица, Купенитt и 
Костенурката. Въ ·гората при заслончето се 
настигаме съ пловдивчани и образуваме об

ща група. Тукъ вече слънцето огрtва и 
насъ. Снtгътъ е чудесенъ и едвали не при
влича всички да свалимъ коланитt си и се 

спустнемъ поне до гората. 

До седлото между Дюсъ-чалъ и Сарж

кая погазихме доста дълбокъ снtгъ, мина

вайки на нtколко мtста малки паднали ла
вини. Ето го най-сетне и Юмрука, огрtнъ отъ 

Фердннандовъ връхъ 

слънцето, каточели никога не е видtлъ буря 
и мъгла, изгладенъ отъ новия снtгъ като 

здравъ селски момъкъ. Вдtсно пъкъ Дюсъ

чалъ. Долу предъ насъ Джендема, кждето мо

рето отъ облаци, заобиколило цtлата планина, 

намалява ефекта отъ дълбочината му и чо

вtкъ се пита, защо е кръстенъ съ такова 

страшно име. Задъ насъ е все още Амба
рица и Купенитt, а влtво е Сарж-кая и 
Млtчния чалъ. По тия последнитt сме ре

шили да минемъ, за да отидемъ до заслон

чето подъ върха. Двамата наши приятели -
летцитt, решиха пъкъ да минатъ по лtт

ния пжть, презъ тритt дерета, като разбира 

се погазятъ и по-дълбокъ снtгъ. 

Почнахме бавно качването, държейки 

самия ржбъ, понеже по него снtгътъ е по
малъкъ и съ добре изчисленъ диагоналъ се 

отзовахме на Млtчния чалъ, откждето почва 

спускане. Точно задъ насъ е ржбътъ между 
Сарж-кая и Купенитt, които въ северната 
си часть е съвсемъ отвесенъ. Отъ навtтия 

снtгъ ржбътъ е станалъ остъръ като ножъ, 

заплашващъ всtки, които би се осмtлилъ 
да го мине, ако въобще зимно време това 
би било възможно. Северна България е 
еж.що въ море отъ облаци, а далечъ на за

падъ Веженъ показва бtлото си чело. Въ
прtки голtмото разстояние, съвсемъ ясно 

се виждатъ Родопитt и Рила, като задъ 
първитt показва зжберитt си и нашия 
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Сарж-кая 

1 
Амба рица Голtмъ куnенъ Малъкь куnенъ 

1 1 1 
Веженъ 

1 

Пиринъ. Витоша е като купчина, надъ която 

иrраятъ нtколко малки облачета. Отъ Срtд
на гора се вижда само едно или две връх

чета, около Боrданъ, като островчета всрtдъ 

развълнувано море. 

На зас110на се събираме всички, хапваме 

и се печемъ на обилното обtдно слънце, 
защото тукъ е като въ казанъ - слънцето 

така се отразява въ всички околни наклони, 

че е:п.ва ли не всtки отъ насъ чувству11а, че 

е въ фокуса на едно огромно вдлъбнато 

огледало, обърнато къмъ слънцето. 

Това малко забутано заслонче, заобико
лено отъ две страни съ така добре загла

дени снtжни наклони, съ дебелия снtrъ на 

покрива си, едвали не ни се струва като 

ония мtста, които виждаме снети въ хуба

·витt швейцарски и нtмскн алпийски спи

сания, съ своя кристаленъ блt.;:тящъ снtrъ, 

така спокойно наслаrанъ. Но има нtщо, 

което ни връща къмъ действителностьта. 

Нtкой нашъ приятель туристъ, минавайки 

оттукъ, следъ като се е затоплилъ и си

гурно добре отпочиналъ въ заслончето, на

рочно или безъ да иска е забравилъ да за

твори вратата, оставена отключена за ту

ристи, които еж решили зимно време да 

качватъ тоя капризенъ връхъ. Резу лтатътъ -

Поrледъ отъ Млtчния-чалъ 

една прtспа напълнила антрето ;и стаичка

та на заслона, която прtспа е невъз

можно да се изрине безъ лопата и единъ 

заслонъ, който е неrоденъ за използуване 

тази зима. 

Продължаваме къмъ върха ядосани отъ 

тая варварщина, като постепенно, поглеж

дайки къмъ всl\чката прелесть която ни за

обикаля, се успокояваме. Сега Рила, Витоша, 
Пиринъ и Родопитt еж още по-хубави, защо
то слънцето е отишло на западъ и сtнкитt 
на върховетt еж по-rолtми по посока на 

насъ. 

Защо трtбваше да направя последната 
си снимка още 'на Млtчния-чалъ. Тая пси
хоза, че времето ще се развали, насадена 

отъ разказит-в за вtчния вtтъръ и мъгла 

на върха направиха това. А и азъ се чудя, 

какъ ыоже да има човtкъ хубаво време въ 

планината, когато е съ метеоролози. Прови

дението ли е решило да се подиграе съ 

всичкитt легенди за непристжпностьта на 

Балкана зиме, които, запазени още въ Кар
лово и Калоферъ, правятъ жителитt на тия 

хубави градчета да се съмняватъ въ абсо

лютната нормалность на хората, които го 

посещаватъ презъ тоя сезонъ. 



Какъ да е, качваме се на върха, 

посрещнати отъ Тарзанъ. 

Въ Наблюдателницата на Ферди

нандовия връхъ му хвърлихме по· 

една чашка конякъ, развързахме 

КJIЮКИТВ и малко по малко почнахме 

приготовленията за нощуването. 

Зараньта пакъ слънце, още по
силно отъ вчерашното. Долу мо
рето отъ облаци е като рамката 
на една хубава картина, за да на· 
прави деня още по-хубавъ. 

Излизаме на пързаляне по накло
на къмъ заслончето. Снtгътъ е цt
лиятъ отъ малки бисерни кристали, 

които шумятъ когато скитв се 

плъзгатъ върху твхъ. Едва ли нtко
га бихме помислили, че този е именно 
върхътъ, който малкото туристи, 

които еж го спохождали зимно 

време, гледатъ колкото се може 

по-скоро да прехвърлятъ, за да 

стигнатъ нtкоя отъ околнитt хижи 

преди още да ги е заварила мъгла

та. Едвали тв, камоли жителитt на 

градчетата отдолу, моrатъ да си 

представятъ върха на вtчнитt мъг

ли и бури така нарисуванъ отъ сле
дитt на скитв. Неможейки повече 

да търпимъ, нtколко души се пус

каме до заслона, най-хубавиf!тъ спу-
съкъ за ски, който съмъ ималъ до сега, 

макаръ че това ни коствуваше около единъ 

часъ качване. А това се повтори и следъ 
обtдъ. 

Днитt идваха единъ следъ другъ, въ 
изпращане и приемане всtки день по на 

нtкоя група. 

Дойдоха и презъ хижа Т ж.жа три млади 
момчета отъ Търново съ много идеалиазъмъ 
и любовь къмъ планината и малка екипи
ровка. Действително за удивление. 

Така се изредиха нtколко вълшебни 
слънчеви дни, единъ отъ други по~хубави. 

Връхъ Мара•Гнднн:ъ 

Всtка сутринь слънцето осв·втяваше плу

ващитt надъ море отъ облаци съседни вър

хове Мара-гидикъ, Кадемлия и Мазалатъ на 
изтокъ, Веженъ, Амбарица, Купенитt, Млtч

ния чалъ и Сарж.-кая на западъ, а на юго
западъ Дюсъ-чалъ, надъ който въ далечи

ната се открояваха Рила, Пиринъ и Родо
пит·в. Вс·вка сутринь бърборенето на наблю

дателя, вписващъ метеорологичнитt сведе

ния въ дневника си, ни подсtщаше, насъ, 

които б·вхме още въ леглото, че навънъ ни 

чака тая красота. 

Всtка вечерь подъ св·втлината на газена

та ламба, тихичко акомпанирайки си съ ки

тарата, забравяхме покрититt долу съ море 

отъ облаци градове, радвахме се като деца 
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на виденото презъ деня и, ако не бtше тра

диционната трупа преди лtгане, на която 

редовно губtхъ, сигурно щtхъ да съмъ 
истински щастливецъ, безъ грижи и мисъль 

за долното, човtшкото, за многото егои

зъмъ и малкото приятелство и състрадание. 

Но дойде деня на тръгването. 

Трtбваше да слtземъ само двама души 
- Любомиръ, единъ отъ метеоролозитt, и 

азъ. Любомиръ, това е човtкътъ, съ когото 
съмъ билъ, за мое нещастие, когато въ пла

нината м( е вал:Iтъ най-силния дъждъ, най
безмилостния градъ и съмъ ималъ най-страш

ната буря - изобщо кадемъ човtкъ. Но 
днесъ, за да станатъ всички изключения на

едно, това не се случи. Докато стtгахме ра

ницитt, отвънъ се чуваше Тарзанъ, който на

правилъ наблюдението, опредtляше гласно 
вида на облацитt: »кумулосъ стратосъ, ци

роси и т. н." ..• 
Скитt еж стегнати, раницитt еж на гър

ба ни, протоколното ржкостискане е напра-
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Иэгрtвъ върху Мапкня Нупенъ. 

вено, а вжтре у насъ има нtщо, което иска 

да остане тукъ, нtщо което натиска сърд
цето ни ... 

Пакъ пускане къмъ заслона, това, обаче 
последно; после всtко деренце ни отдале

чава все повече и повече. Следитt отъ ски 
върху Юмрука вече не се виждатъ, остава 
общата маса безъ подробности. 

Минаваме Дюсъ-чалъ, пускаме се по 

Алай-бузанъ и всичко около Юмрука е 
загубено, всичко свързано съ съня, изжи
вtнъ въ нtколкото дни тамъ. 

Следитt на скитt продължаватъ. За 
успокоение отсреща остава да се вижда 

само хребета на Амбарица, а долу нtкжде 
при хората, които се боятъ отъ Балкана, 

низката мъгла случайно разкжсана показва 

отблtсъцитt на слънцето отъ криволичеща
та карловска рtка. 

Скитt еж вече на гърба. Плъзгавата пж
тека ни води за Карлово. 



ВьНЕЦЪ тъ НА ур ДИНv1Т-о ЕЗЕРА - РИЛА 
снимка В. 3. 



Д-ръ АСЕНЪ БИОЛЧЕВЪ 

Непосрiщствената близость до София и 
1Наличностьта на евтини превозни срtдства 
1правятъ Витоша лtтенъ и зименъ туристи

чески обектъ отъ неоценима стойность. По

,следната се увеличава още повече и за това, 

.защото въ малкото гънки на планината -
долинитt на Янчевската, Бистришката и 
Владайската ръка - еж запазени значителни 

площи, покрити съ иглолистни гори, които 

ттрезъ всtко време на годината придаватъ 

особена свежесть и разнообразие на пей

-зажа. Tt изненадватъ приятно окото, за

щото низкостъбленитt шубраци, които опас

.ватъ Витоша, се поддържатъ за голtмо не

удоволствие на туриститt, въ едно неу

тледно състояние, благодарение на начина 

,на стопанисването, при който биватъ изси

чани до голо всtка година значителни части 

-отъ тtхъ. Освенъ това, неразумната сто

панска дейность на човtка въ I миналото се 
,е отразила силно върху състоянието на 

торската растителность по Витоша въобще 

-и тази дейность съвсемъ не е допринасяла 

.за разхубавяване на планината. Резултатъ 

отъ нея еж многото мtста въ зоната на игло

Jiистната растителность и на границата между 

лея и широколистната такава, покрити само 

,съ трева, смрики и други храсти. 

Тtзи голини и изобщо слабата залесе

·ность на по-високитt части на Витоша еж 

nравили неблагоприятно впечатление на оби

калящитt я туристи и еж станали причина 

.да се роди идеята за тtхното засаждане 

.съ гора. 

Пръвъ опитъ въ това отношение е на

•правенъ отъ инж. Таневъ презъ 1907 г. 
,Въ мtстностьта Срtдецъ еж били засадени 

фиданки отъ мура (единъ цененъ нашъ ви

соко.планински боръ) и ела. Остатъкъ отъ 

този опитъ еж нtколко китки отъ бtлата 
мура и отдtлни закъснtли въ растежа си 

елови дръвчета. Главна причина за не осо

бено добрия успtхъ е неподходящето мt

сто, върху което еж били заложени тtзи 
култури. Както почвата, така и силниятъ 

вtтъръ правятъ срtдата неблагоприятна за 

развитието на горската растителность. Обаче, 
настрана отъ резултатитt на предприетитt 

залесявания, тtхното значение става огром

но, защото съ тtхъ се е сложило начало 

на едно мtроприятие, нуждата отъ което е 

била очевидна. 

· Системна работа за залесяването на Ви
тоша започва много по-късно. Презъ 1925 г. 
Софийската секция за укрепяване на по

роищата и залесяването предприема пър

витt масови залесявания на мtстностьта 
Бtли брtгъ и около хижа Алеко. Трtбва 
да се подчертае, че въ тtзи усилия за раз

хубавяване на планината взиматъ безвъз
мездно участие и много отъ организиранитt 

туристи. 

Рожба на тази дейность, която продъл

жава непрекжснато и до днесъ, еж разви

литt се на много мtста млади иглолистни 

гори, които въ близко бждеще ще промt
нятъ до неузнаваемость изгледа на много 

кжтове въ Витоша. 
Върху з_дравното, естетичното и стопан

ското значение на създадената гора ние 

нtма да се спираме, защото това е изтък

вано многократно предъ обществото. Ние 
ще обърнемъ вниманието на читателя върху 

едно съвсемъ непредвидено блатотворно 
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влияние, което младата гора оказва и ще 

продължава да оказва въ все по-голtми 

размtри върху достжпа до хижитt презъ 
зимния сезонъ. 

Засега ще разгледаме с;~мо случая · съ 
хижа .Алеко". 

До прокарването на шосето за хижа 
Алеко, до нея се стигаше по пжтеката, ми
наваща презъ .Гроба". По-старитt туристи-

сътъ за ориентацията въ бурно и мъгливо 

време изъ тая часть на планината, бtше 

единъ отъ най-важнитt. Но и после, при 

силна мъгла, следването на телефоннитъ 

жици съвсемъ не бtше лека и приятна ра
бота, защото тt отъ своя страна съвсемъ 
не следваха най-добрия пжть. 

Прокаврането на новото шосе отстрани 
всtкаква опасность отъ объркване на по-

Карта на описваното мtсто. Мtрка 1 : 30.000. 

скиори си спомнятъ много добре трудно
ститt, които се срtщаха при това пжтуване. 

Силниятъ вtтъръ и голtмиятъ наклонъ пра
вtха отиването до Алеко много тежко. 
Освенъ това, минаването презъ .Гроба", 

който се намира на по-голtма височина отъ 

хижата, прибавяше едно излишно качване и 
то по протежение на най-тежката часть 

отъ пжтя. Още по-рано пъкъ, когато и те
лефонната линия не сжществуваше, въпро-
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соката и създаде възможность за много по

леко пжтуване. Удължавайки времето за 
достигане до хижата само съ 15-20 минути, 
новиятъ пжть предлага удобството на единъ 

несравнимо по-малъкъ наклонъ и гостопри

емството на два заслони. И тукъ, обаче, го
сподствуваше безпрепятствено силниятъ вt
търъ. Той натрупваше върху пжтя голtми 

снtжн!" прtспи и сбиваше повърхностьта 

имъ въ яка ледена кора. Това положение, 
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на шктя, което траеше презъ цtлата зима 

и по цtлото му протежение, представля

ваше голtмо неудобство за движението съ 

ски. Пжтуващиятъ скиоръ трtбваше да 
прави въ продължение на повече отъ часъ 

голtми усилия за да уравновесява тtлото 

си срещу силнитt тласъци на вtтъра само 

върху външния ржбъ на дtсната и вжтреш

ния такъвъ на лtвата ска. Това състояние 

на нестабилность се усилваше още и отъ 

вълнообразното разположение на снtж1-1и

тt прtспи по дължината на пжтя. Особено 

голtми снtжни натрупвания ставаха на 

завоя при пресичането на пжтя съ Симео- • 
носката ръка. Заледtше ли се издутиятъ 

гръбъ на тази прtспа, движението съ скитt, 

било ходомъ било въ спускане, ставаше 

истински трудно. 

Вtтьрътъ натрупваше снtжнитt прtспи н промвня
ваше nж. тя въ една наклонена и заледена повръхность. 

Годинитt минаваха. Гората растtше от
начало хилава въ тежката борба съ небла

гоприятната природа. Незабележимо за насъ 
дръвчетата извишиха върхове и разпериха 

клони - подадоха си ржце и ... отнtха 
отъ вtтъра снtжната му играчка. За сега, 
обаче, това не е още навсtкжде така. При 
новия горски домъ Брtзовица културитt еж 

рtдки и образуватъ слаба преграда за снtга. 
Сжщо рtдка и слаба е гората върху самото 
било (източниятъ завой на пжтя), поради 
постоянния и много силенъ вtтъръ, който 

причинява голtма повреда на борчетата 
зиме. Между първия и втория заслонъ (въ 
долината на Янчевската ръка) пжтьтъ е до
билъ вече видъ на алея между надигащата 
се отъ дветt страни отъ борове зеленина. 
И ето, че благодарение на гората, по-го

лtмата часть отъ пжтя, съ изключение на 

споменатитt две мtста, кждето гората не се 
е достатъчно сгжстила, е чиста отъ прtспи. 
Напрtчниятъ профилъ на пжтя сега, заедно 

съ снtжната покривка, е 'Гакъвъ, какъвто е 

изрtзанъ въ терена и позволява свободно 
движението съ ски при нормално положе-

Подъ защита на младата гора, плзтното на пж.тя се по
крива съ единъ хорнзонталенъ и равномtренъ пластъ отъ 

снtrъ. 

ние на тtлото. Освенъ това изкопътъ на 
пжтя заедно съ гората надъ него (чакъ до 
първия заслонъ) представятъ добъръ за
с1юнъ срещу честия и най-силенъ на Ви

тоша югозападенъ вtтъръ. 

Неудобното положение на краката при движение съ ск11 
по повърхностьта на заледената nptcna. 

Следъ десетина години сtнката на го
рата ше покрие изцъло пжтя за Алеко. Ни

кой отъ по-младитt не ще предполага, че 

на това мtсто предшественицитt имъ често 
пжти еж влизали въ жестока борба съ 

снtжнитt виелици. 
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ПЕТЪРЪ ПАУНОВЪ 

По равнини и долини, по гори и планини 

се стеле бtлата дреха на зимата. Вtтро
ветt носятъ ледениятъ дъхъ на Севера и 
пtятъ пtсеньта на страданието и подвига. 
Край свtтлитt езици на огъня се протtгатъ 
ржце, приказватъ се приказки за миналото 

и напраздно погледитt се отправятъ напредъ, 

задъ дима, къмъ бждещето ... 
Въ планината тогава има тихи, спокойни 

дни. Стжпкитt заглъхватъ въ мекия снtгъ, 
камънитt не се отронватъ отъ стръмнитt 
пжтеки, нито шумят.ъ листата на дърветата. 

, Тихиятъ вtтрецъ разклаща голитt клонки и 
бtла мъгла обгръща стволоветt. Тогава не

видимъ вълшебникъ се спира предъ всtки 
храстъ, скала, клонче или стебло и ги об1шча 

въ бtла премtна отъ ледени кристалчета. 

Неусетно побtляватъ ржбоветt, покриватъ 

се съ мъхъ отъ невидими иглици, тt растатъ 

и се разклоняватъ, върховетt натежаватъ 

отъ новата одежда, навежлатъ се и се спли

татъ надъ загубенитt подъ снtга горски 

пжтеки. Когато стжпи тамъ кракътъ на 

странника, спира се неволно и чака звънътъ 

на сребърното звънче, което ще извести за 

неговото влизане въ това забранено царство. 
Той си спомня за нtкога, за сребърната гора 

въ приказкитt и хилядитt премеждия, които 

е преживtлъ, за да дойде до нея. Въ яснитt 

дни презъ кристалния сводъ се вижда си

ньото небе и слънчевитt лжчи хвърлятъ 
безброй ослепително бtли петна по снtж

ния килимъ. Тамъ лжчитt се пречупватъ и 
отразяватъ и свtтятъ съ всичкитt цвtтове 

на небесната джга. 

~-Лопушкнтt върхове - Рнла 8 Сн. Мнронскн 



Сн. Эагоровъ 

• 
Презъ пирамидата на 
Сейменски ридъ- Рила 

Мъглата отминава и стопленитt огърлици 

отъ ледъ се откъртватъ отъ бt,штt върхо

ве. Tt докосватъ леко снtга до земята и въ 
земята и въ цtлата гора се чува лекъ шумъ 
отъ падането имъ. Наведенитt клоне се из

правятъ и като че 1ш триятъ замъгленитt 

си очи отъ току-що измина1шя сънь. 

Вtтърътъ се издига по планинския хре

бетъ и носениятъ отъ него въздухъ се раз

ширява все по,вече съ височината. Тогава 

той истива и водната пара започва да се от

дtля въ малкитt капчици на мъглата. Понt

кога е толкова студено, че паритt направо 

се втвърдяватъ като се удрятъ въ срещна

тата отъ тtхъ твърда стена. Така по всtки 

ржбъ, по всtки тревенъ стръкъ се създа
ватъ малки ледени иглици. Tt растятъ отъ 

онази страна отъ кж.дето иде вtтърътъ. И 

се образува скрежътъ въ гората и по го

литt склонове на планината. 

Понtкога пъкъ вtтърътъ е силенъ и устре

мено се издига до планинския връхъ; обра

зува се гжста мъгла, на която капчйцитъ 
се удрятъ по срещнатитt скали, храсти 

или снtжни рж.бове и замръзватъ извед

нажъ, като се смtсватъ съ леденитt иглици 
на скрежа. Бързо започватъ да се трупатъ 

ледени иглици и капчици, образуватъ се 

стени, които растятъ къмъ страната все на 

този вtтъръ. Тогава познатитt отъ л·tтото 
скали се покриватъ и разрастватъ съ скреж

на кора и ние можемъ да ги откриемъ само 

по тtхнитt мtста. Въ такива дни планината 
е покрита съ бtла наметка отъ облакъ. Tt-
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зи, които еж тамъ, .:ж обгърнати отъ всички 
страни отъ мъглата; навели еж глави срещу 

бурята и бавно крачатъ по едвамъ личащитъ 

следи. По заледенитъ имъ дрехи израства 

скрежна кора. Tt, прекрачватъ съ радость 
прага на хижата и по премрежениятъ доскоро 

отъ студа и мъглата погледъ заигра.ва веселата 

усмивка на живота и превъзмогването ... 
Но следъ лень, следъ два вътърътъ 

утихва, изчезва сивиятъ калпакъ на плани-

Сн. Эагоровъ 
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чата - и надъ нея се шири синьото небе. 

Тогава тамъ uъвти сюьжflа пролrьть -
всъки храстъ, всъка скала е посипана съ 

хиляди ледени uвътове отъ скрежъ. Тъ блt
стятъ на топлитt лжчи на слънuето и хвър-

- лятъ отблъсъuи отъ багри, които се прели
ватъ съ синьо-зеленитъ сtнки на леда. Ние 

ги гледаме съ радость и възторгъ и забравяме 

часътъ на тtхното цъвтене - мъглата и 

бурята. 

„ Танrането• - Витоша 



Всички, които еж се изкачвали презъ 

последнитt шесть години на вр. Мусала, 

познаватъ двамата любезни домакини на 
Мусаленската наблюдателница - Борисъ Ва
силевъ-Бабата и жена му Дара. Тtхното 
гостоприемство е непринудено, естествено. 

Презъ лtтото, туристътъ, забравилъ да 
си напълни манерката, зажъднtлъ получава 

чашка студена вода отъ тtхъ. Презъ зим

нитt виелици и мразъ, планинаритt нами

ратъ топълъ приемъ, съ rорещъ чай или 

"напръстникъ" съ конякъ. 

Наблюдатеnннца връхъ Мусала 

Тtзи, които не еж имали случай да оти

датъ на Мусала, не знаятъ стойностьта на 

чашката студена вода, на горещия чай и 

на приятно затоплената стая. Но пъкъ хи
лядитt знайни и незнайни гости на муса

ленското семейство сигурно винаги ще си 

спомнятъ съ блаrодарность за това, защото 

чашката вода на Мусала е по-ценна отъ 

златото, а чаятъ, конякътъ и буйно плам
тящата печка еж често спасителенъ балсамъ 
за странствуващитt планинари. 
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Много подвизи е направилъ човtкътъ. 
Съ право може да се каже, че да прежи
вtешъ на най-високия планински връхъ на 

Балканитt цtли шесть години е истински 
поnвигъ. 

Ехъ, нtкои ще възразятъ "щомъ Бабата, 
една бабичка де и една жена еж. сторили 
това, не е кой знае какво нtщо". Но Бо
рисъ Василевъ носи прtкора Бабата съ· 

ударение върху второто а - Бабата, по 
подобие на· Али Баба, главатарь на 40-тt 
разбойници отъ приказкитt на „ 1001 нощь ". 
- "Божичко, на връхъ Мусала се е за
селилъ нtкой кървожаденъ разбойникъ", ще 
помисли пъкъ сега другъ. Нищо подобно. 
Едва ли има по-тихъ човtкъ отъ Боре
Бабата. Никога той не е билъ главатарь на 
разбойници. Впрочемъ, билъ е шефъ на 
10-15 момчета - ,, пазвантитt" на забра
нената за посетители общинска водоснабди
телна зона на Витоша. Въорж.жени съ рt

зани карабини и криваци тt често правtха 
претърсване на раницитt на морнитt тури

сти по витошкитt хижи. Прав·вха това, за 
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Сн. Мнронскн 

• 
По северннт't склоное& 

на връхъ Мусала 

да ги научатъ да слагатъ всичко на дру
zарската трапеза. Въ „изпълнение~ на 
службата си" момчетата на Боре Бабата 
понtкога пускаха по посока на преминалитt. 
границата на зоната туристи по нtкой "сват-· 

ба реки изстрелъ", за да ги оправятъ и спла

шатъ, та втори пж.ть да не помирисватъ 

къмъ витошкитt лалета и малини, които 

бtха запазенъ периметъръ само за пазван
титt, пъкъ и да ги научатъ, че въ треса
вището се събира вода, която трtбва да 
стигне до градскитt чешми кристално чиста .. 

Понtкога момчетата влизаха въ въорж
женъ конфликтъ съ каракачанитt, които 
нарушаваха съ стадата си граничната линия 

или неспазваха морала на планината, задt

вайки съ кървожаденъ погледъ хубавитt. 

туристки, тръгнали сами изъ Витоша. 

Въ всички случаи, обаче, когато пазван-
титt бtха прегрtшили или превишили пра
вата си, тt се пазеха отъ Бабата, който дър

жеше за реда и дисциплината въ рамкитt. 
на другарството, създадени между него и. 

момчетата му. 



Сн. Мнронскн 

• 
Челното бнnо на 

връхъ Мусала 

Коя сждба го бtше направила главатарь 
на Витоша? Казваха, че го поддържа и кре
пи Пиньотъ, началникътъ на Водопродното 
отдtление, за да бжде Бабата по-близко до 
хижа "Кумата", та да я наглежда, да я па
зи. И действително, кой другъ би изпълниJ1ъ 
по-съвестно тази задача? Бабата считаше 

,,Кумата" за свой домъ. Постоянно се на
върташе около нея. Други ще се веселятъ, 

ще играятъ, а той поправя пейкитt, кърти 

камънитt, копае рибарникъ, чисти комини
тt, боядисва стаитt, прокарва чешми и пр. 

Бабата да погледне жена, пази Боже 1 
Закачаха го приятелитt съ неговата непо

рочность. А той бtше вече ергенъ за же
нене. 

Къмъ здрачъ веднажъ, въ една отъ стаи

тt на хижа „ Кумата 11 , горскиятъ стражарь 

бай Драго, позниъ въ миналото на софий

скитt туристи съ своето обемисто благо
утробие, съ веселяшката си усмивка и сър

дечность и съ способностьта си да гледа 

на кафе срещу почерпка, предсказа ката 
че ли наистина бждещето на Боре Бабата. 

- .Напълно напраздни еж твоитt грижи. 
и кахъри. Скоро, казва бай Драго, ти ще 
свържешъ сърдцето си съ сърдце отъ обрат

ния полъ и ще си изградишъ гнtздо високо 
въ облацитt ". 

Бабата се опита да възрази, но об
щиятъ смtхъ на другаритt му, предиз

виканъ отъ предсказанието и „дветt. 

очи 11 ; които го стрелнаха, му запушиха 

устата. И единъ праздниченъ день въ Чере-
пишкия манастиръ, всрtдъ най-близкитt си: 

другари, Боре Бабата и Дара получиха бо
жията благословия за дълъгъ съпружески. 

животъ. 

* 
Орелътъ и орлицата търсятъ най-висо

китt, най-недостжпнитt скали, за да свиятъ 

гнtздото си. Изчезнаха отъ София и Вито
ша двамата младоженци. Скоро, обаче, ту
риститt ги откриха на вр. Мусала - въ 

Наблюдателницата. Тамъ тt бtха скжтали. 
за първи пжть домашното си огнище. 



Борисъ Василевъ бtше назначенъ за на
,блюдатель въ Високопланинската метеоро

логична станция на Мусала. Жена му Дара 

трtбваше да изпълнява не само всички до

макински и съпружески задължения, но и 

да бжде първиятъ и единственъ помощникъ 

на своя мжжъ. 

Шесть години вече съпрузитt еж посто
янни жители на върха. Боговетt на Олимпъ 

по-често еж слизали между хората, откол

кото двамата мусаленци. 

Да се изкачи туристътъ въ ясенъ день 

на вр. Мусала, да се почувствува високо 

надъ всички човtшки неволи въ града и ра
ботата, да зърне безкрая на Великата Рилска 
пустиня, на Пирина, Родопитt, да види блt
съка на Бtлото море далечъ на югъ, да 
усети топлия му лъхъ, това е истинско 

щастие и удоволствие. Най-голtмото жела
ние на скиора е да прекара день-два на 

връхъ Мусала всрtдъ великолепието на зи
мата. Но едва ли нtкой би помислилъ да 
остане тамъ за по-дълго време. 

Презъ голtма часть отъ годината 

нр. Мусала е намръщенъ, страшно мраченъ. 

Бtсни виелици играятъ съ дни и седмици 

своето мразовито хоро. Студътъ сковава 
каменния блокъ на Наблюдателницата. Теж

ки облаци заливатъ планинскитt · усои, а 
надъ тtхъ вр. Мусала стои самотно гордъ. 

Съ насмtшка той сякашъ очаква деня, въ 
който дветt човtшки сжщества ще почув~ 

-ствуватъ неговата мощь и величие, ще из

бtгатъ отъ гнtвния му смtхъ, за да го ос

тавятъ отново на вtчно спокойствие, което 

·царьтъ на балканскитt върхове е ималъ 

-отъ създаването на свtта. 

Борисъ Василевъ и Дара се борятъ ге
ройски съ върха. Когато снtгътъ затрупа 

Наблюдателницата, тt пробиватъ тунелъ въ 
него, за да стигнатъ до измtрвателнитt 

уреди. Веднажъ вtтърътъ грабва мжжа 
и го зах&ърля съ яростна сила отъ стълба
та на единъ уредъ къмъ пропастьта, дости

гаща до Леденото езеро. Дара съ голtма 

мжка го измъква въ безсъзнание и полага 

много грижи докато Бабата отвори очи и 
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възвърне силитt си. Презъ това време тя 
е домакиня, милосердна сестра и набл19да

тель. Често пжти телефонната жица се кж

са отъ мраза и горещината. Нtма кой другъ 

да я поправи. Пакъ тt еж, които пъплятъ 

по скалитt и търсятъ м·1стото, гдето е ста

нало прекжсването, за да го свържатъ кол

кото се може по-бърже, защото службата 

трtбва да се изпълнява, защото сведенията 
отъ върха еж необходими за българската 

метеорология, за родната авиация. Tt трtб
ва да бждатъ точни и всtкидневни. Трудно

ститt, които двамата иматъ непрекжснато 

да преодоляватъ еж многобройни. ' 

Двамата мусаленци еж подредили добре 

своето жилище и мнозина биха имъ зави-

. дtли: уютна столова и спална, голtма печка, 
картини, библиотека, радио и др. Мазето е 
пълно съ каменни вжглища, петролъ и дър

ва. Презъ лtтото се запасяватъ съ храни 
най-малко за осемь месеци. 

Вечерь или си лtгатъ рано или пъкъ ос

таватъ да слушатъ радио, да четатъ книги, 

да си приказватъ. Колко ли много приказки 
еж си казали двамата! Едва ли има двама 
съпрузи така дълго да еж наедно, толкова 

да не еж се раздtляли. Но колко много нt
ща липсуватъ на тtзи самоволни заточени

ци! Tt не могатъ да срtщнатъ и видятъ 
близкитt си, да отидатъ на кино, театъръ, 
на забавление ... Ако нtкой отъ двамата 
се разболtе, другиятъ го лtкува по рецеп

ти и съвети получени по телефона. И така 

еж преживtли 2000 дни. 
Може ли всtки да стори това ? 
Това действително е много. А трtбва 

да се подчертае, че презъ шестгодишната 

имъ служба като наблюдатели, тt нито 
веднажъ не еж били упрtкнати за нtкак

ва нередовность щ:ш немарливость. 

·"!: 

Мусаленското семейство ако можеше да 

осжществи само единственото си желание, 

сигурно би било много щастливо и до край 
би останало въ служба на върха. Желанието 
имъ е да иматъ своя рожба. Но по скалитt 
и чукаритt се раждатъ все още орлета, но 

не и деца. 



ЧЕРНАТА СКАЛА - РИЛА снимка В. 3. 



ДОПИСКИ ИЗЪ ШВЕЙЦАРИЯ 

Зимната екипировка на швейцарски вой 
никъ отъ високопланински отредъ. Бtлият'I:: 
цвtтъ е приложенъ въ' всичко. Ясно личи 

и бtлиятъ стомс.ненъ 111лем~,,. 

Дълги години подъ редъ военнитt рж.ко

водни крж.гове на Швейцария проучваха 

историята на зимната война и дойдоха до 

необходимитt · по въпроса заключения. Въ 
резултатъ, презъ последното десетилtтие 

бtха уредени на много мtста въ Алпитt 
задължителни и доброволчески курсове по 

ски-подготовка и алпийска техника, още по

вече че овладяването на ски-техниката и 

на снtгопознаването с.ж основата на всrька 
войнишка деятелность В'Ь заснrь.жената 
висока планина. 

Презъ зимата 1940 год. голtма часть 
отъ швейцарската войска бt подъ орж.жие. 

Това съвпадаше и съ желанието на швей

царското население за усилена военно-пла

нинсюL ски-подготовка на армията и бt из

ползувано както трtбва, още повече че 

конфликтътъ на финландския фронтъ по

каза голtмата важность на зимната война 

въ днешно време. 

Въ връзка съ тази частична мобилизация, 

създадоха се специални ски-курсове въ срt

дитt на швейцарската войска. Презъ м. де

кемврий, въ областыа Малки Шайдегъ, бt 
учреденъ високо-планински главенъ ски

курсъ, гдето подъ рж.ководството на воен

ни алпинисти бtка подготвени, чрезъ разно-
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образни и многобройни високопJ1анински Jleдa, че може да се изнесе всtкакъвъ видъ 

упражнения, военноначаllници на пllанински 

отреди. Програмата на тtзи ски-курсове бt 

чисто практична, съ единствена цеJ1ь за 

добиване на пъJ1енъ ски-опитъ и сигурность 
въ ПJ1анината. Систе1!1НО тукъ бt провtрена 
сигурностьта на военнопJ1анинскитt съорж

жения за животъ и борба въ високата за

снtжена пJ1анина, като на първо мtсто се 

изпитаха и установиха съ точность модеllитt 

обувки, ски и биндунги, а посJ1е и орж

жията, носимитt инструменти, разнитt ви

дове ястия, овчи торби за спане, овчи ко

жуси, овчи обувки, каJ1ъфки за обувкитt 
отъ непромокаема материя, както и цtllo 

бiшо, неподаваще се на вtтъра обJ1ЪКJ1О. 
Участницитt въ курса доказаха по единъ 

веJ1ИКОJ1епенъ начинъ, че при снtжна буря 

и · при температура къмъ 30 градуса подъ 

нуJ1ата на височина срtдно - отъ 3500 метра 
може да се устрои и осигури въ нейното 

редовно функциониране снабдитеJ1на и спа

ситеJ1на военна сJ1ужба. 
Отъ друга страна, установи се чрезъ под

ходящи сtчива за строежъ върху снtга и 

оржжие на казаната височина и че при упо

трtба на дадени противозамръзни срtдства. 
може да се действува съ автоматичното 

оржжие и при най-низка температура. 

Този високо-пJ1анински гJ1авенъ курсъ. 
съставllяваше начаJ1ото на 1·0J1tмата и повсе

мtстна зимна подготовка, която се пред~ 
вижда за цtJ1ото цивиJ1но насеJ1ение. Из

J1tзJ1итt начаJ1ствуввщи J1ица отъ този пJ1а

нински ГJ!авенъ курсъ ставатъ ржководи

теllи за военнитt т1анински курсове за цt

JIOTO насеJ1ение. 

Въ връзка съ това, въ армията бtха съз
дадени ски-отреди, които демонстрираха 

своята техника и тактика по всички аJ1пийски 

мtста. Имаше и ски-патруllи, които обяс

няваха на всички усJ1овията за ЖИIЮТЪ и 

борба въ пJ1анината, както и усJ1овията за 
сигурность въ посllедната. 

Независимо отъ подготовката на тtзи 

високоrтанински военни ски-отреди, а по

срtдствомъ тtхъ и на насеJ1ението, създа

доха се и групи за зимна военна сJ1ужба. 

Една отъ задачитt на тази сJ1ужба бt да 

При действие съ автоматичното оржжие. 
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ттодrотви цивилнит-в за своитt задачи още 
въ дома имъ. Съ това военнит·l; цел·l;ха 
главно да избtrнатъ rолtмитt разходи, съ 

които е свързано едно държавно доставяне 

на необходимото планинско съорж.жение 
само за животъ. 

Съ особенъ интересъ се следи и курсътъ 
.за лавинитt, траещъ отъ януарий до мартъ . 
. Въ този курсъ се подrотвятъ офицери, които 
по-късно ще иматъ главна задача да про

свtтяватъ подчиненитt си, пъкъ и цивил

ното население при случай, за опасностьта 

отъ падане на лавини въ дадени мtста, усло

вията за предизвикване свличането на една 

Jiавина, изкуственото срутване на застра

шаващи да се обърнатъ въ течаща лавинна 

маса снtжни повръхнини, както и начинитt 

.за притичане на помощь въ случай на не

щастие при падане на лавини. Необходи
.мостьта отъ този последенъ курсъ доста

тъчно изпъква като се припомнятъ rолt

.митt жертви откъмъ човtшки материалъ и 
съорж.жение, които се дадоха на австро

.италианския фронт,ъ презъ Свtтовната вой
на, вследствие падане на лавини. 

Бернъ, януарий 1941 rод. 

Ст. 

Ски-патрулъ на разузнаване 
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ПЕТЪРЪ БОЕВЪ 

Стилътъ - това е индивидуалниятъ из
разъ на една творческа натура, на едно 

произведение на изкуството, на духа на 

единъ народъ и т. н. 

Да бжде нtщо въ стилъ, това ще рече, 
то да носи свой особенъ, личенъ отпеча

тъкъ, да има своя физиономия и то дадена 

така, че неговиятъ външенъ обликъ да бж
де отражение на едно вжтрешно съдър

жание. 

Съ огледъ на това ние говоримъ за JIИ· 
тературенъ стилъ, за архитектуренъ стилъ, 

за спортенъ стилъ, за стилъ въ политиката, 

стилъ въ борбата. 
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Злнятъ зжбъ - Рила 8 Сн. Мнронскн 

Бихме ли могли, обаче, да говоримъ за 

стю1ъ въ планинарството ? И ако да, то кое 
е това, което бихме могли да наречемъ пла

нинарски сти11ъ? Безспорно е, че ако из
хождаме само отъ едно чисто техническо 

или спортно разбиране на планинарството, 
ние бихме нарекли стилъ оная техника на 

изкачването на планинскитt обекти, по коя

то веднага бихме могли да различимъ кате
ренето на единъ школуванъ планинарь отъ 

несигурнитt стжпки и лутането на човtкъ, 

случайно попадналъ въ планинитt. 

Планинарски стилъ, следователно, бихме 
могли да наречемъ- катераческата техника 



т. е. най-високиятъ индивидуаленъ изразъ 

на умението да се достигнатъ планинскитt 

обекти. 
Планински стилъ въ спортенъ смисълъ 

на думата е и умението да си служимъ сtь 

скитt било за да достигнемъ, било за да се 
спустнемъ отъ даденъ планински обектъ. 
Тоя стилъ се явява не само като изразъ на 

личнитt качества на дадено лице, но носи 

и националенъ отпечатъкъ. Това е особено 
вtрно за норвежцитt, . които се наложиха 
съ своh, самобитенъ стилъ. 

Все пакъ трtбва да признаемъ, че сж

щината на планинския стилъ лежи много 

по-дълбоко отъ плоскостьта на чисто тех

ническитt катерачески и скиорски пости

жения въ планинитt. 
Защото планинскиятъ стилъ, преди да 

бжде единъ технически стилъ, е въ сжщ

ность единъ жизнен:ь стилr,. 

Техниката, дори и когато е доведена до 

съвършенство е все пакъ срtдство, а не 

самоцель. Въ планинарството слел:ователно 

техническиятъ стилъ е само срtдство къмъ 

цельта - осжществяването на жизнения 

стилъ. Цельта на всtки жизненъ стилъ е 

човtка, т. е. осмисляне на неговата сж.дба. 

Това означава преодоляване на случайнитt 

събития въ нашия ж,ивотъ. А тt еж днесъ 
преобладаващи. 

Често пжти нtщата следватъ своя ходъ, 

въпрtки нашата воля да имъ дадемъ друга 

насока или друга це11ь. 

Така напримtръ цената на българското 

жито се опредtля не отъ българския селянинъ, 
който го произвежда и не тамъ, кждето то 

се ражда, а на стотици или хиляди кило

метра далечъ отъ насъ въ нtкоя свtтовна 
житна борса. 

Понtкога дори сждбата на българския 
народъ се е опредtляла далечъ отъ насъ и 

не така както ние сме желали. 

Ако сждбата на цtли народи се решава 

на политическата борса, противно на тtх

ната воля и въпрtки тtхната борба, какво 
остава тогава за отдiлния човtкъ, живtещъ 
всрtдъ обезличаващата стопанска и духов

на безпжтица въ свtта? 

За насъ, които искаме да видимъ исти

ната право въ очитt, тревожното време, въ 
което живtемъ, ни изправя предъ една го-

лtма неизвестность. Романтиката на луннитt. 
нощи и нtжнитt романси днесъ еж. замtнени 
съ мощния ревъ на аеропланнитt мотори. 

съ бученето на радиоапаратитt и сигналитt.. 

за газова и въздушна тревога. 

Не толкова чувствата, а грижитt еж овла
дtли хората. Обхваналъ ги е страхътъ за 
сжществуването имъ, за бждещето, за неиз

вестното утре. 

За насъ, като планинари, съ упорита на
стойчивость се поставя въпроса : да измt
нимъ ли нашия ходъ по линията на най-сла

бото съпротивени е или да у двоимъ енер

гията за противодействие ? Да търсимъ ли 
въ себе си, въ другитt, въ природата и въ. 

планината красивото, могжщето и вtчното· 

или да мислимъ само да спасимъ кожата си 

и да си осигуримъ едно каквото и да е 

сжществуване? 

Този въпросъ придобива още по-трагична 

настойчивость, защото въ вtка, въ който· 

живtем1., компромиснитt пж.тища еж. отрt
зани и предъ насъ стои вtчния Хамлетовъ 

въпросъ: Да бж.де или не ? Днесъ нtма 
срtдно положение, защото е въ сила прин

ципътъ, който не е съ насъ е противъ насъ, 

а еж.що и разбирането, че приятельтъ на 

нашия неприятель е и нашъ неприятель. 

За насъ като личности и като планинари 
отговорътъ е ясенъ ! 

Ние сме хора и безъ човtшкото въ насъ 

животътъ ни е немислимъ. А човtшкото въ 
насъ означава следване на една отнапредъ 

опредtлена линия на разбиране и постжп

ване, която ние трtбва да съобразяваме съ 

обстоятелствата, безъ обаче, да измtнимъ. 

сж.щината й. 

А сжщината на тая основна линия на по
ведение, която като червена нишка пробtгва 

въ живота ни, означава търсене и утвърдя

ване на всичко онова красиво, мощно и вtчно, 

което живtе въ насъ и въ себеподобнитt ни 
и което единствено прави отъ живота една 

достойна участь за човtка. 

Ето тая основна линия на поведение, . 
каквато притежава всtки човtкъ като хар

монична проява на воля, чувство и интелектъ, 

азъ наричамъ жизненr, стилr,. 

Да дисциплинирашъ своята воля, да уста
новишъ своя характеръ, да изостришъ своя . 

умъ, ·да овладtешъ чувствата си безъ щL 
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изгубишъ отъ първичната си сила, това еж 

все прояви, които онзи който успtе да ги 
обедини и съгласува, казваме, че постига, 

че притежава жизненъ стилъ. 

Да внесешъ единство и редъ въ тритt 
импулса на човtшкия животъ, т. е. да съгла

сувашъ: удоволствие, интересъ и дългъ -
това значи да имашъ жизненъ стилъ. 

Да бждешъ джентлеменъ, кавалеръ и 

ястински другарь, да овладtешъ себе си 
еднакво въ скръбьта и въ р11достьта, всичко 

това означава да имашъ жизненъ стилъ. 

Планинарството като идея и като дви

жение съ обществени задачи винаги е тър

сило да намtри, да създаде и да приобщи 
къмъ своитt редове не случайни хора, а 

хора личности, които притежаватъ или се 

-стремятъ да притежаватъ жизненъ стилъ. 

Жизнениятъ стилъ въ планинарството се 

изразява въ една по-друга оценка и отно

шение на човtка къмъ себе си, къмъ себе
лодобнитt си и къмъ външю~я свtтъ, къмъ 
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Орловецъ 

нриродата и най-красивото и ... могжще въ 
нея - планинитt. 

Отъ тая обща основа, по-нататъкъ всtки 

планинарь се задълбочава въ тая или онази 

посока, съобразно личнитt си качества, кул

тура и темпераментъ. 

Планинарството дава само общата осно

ва и общата цель въ изr;раждането на едно 

разбиране за живота и отношение къмъ чо

вtка и свtта. По тоя начинъ то оставя го

л·вмъ просторъ за личностьта сама да доиз

гради своя жизненъ стилъ и мирогледъ, ка

то се ржководи само отъ общия духъ и об
щата идея на планинарството. 

За разлика отъ много други учения, дви
жения и т. н. планинарството не цели да 

изработи единъ подробенъ правилникъ за 
живtене и постжпване и да го натрапи ка

то неизмtненъ универсаленъ жизненъ стилъ, 

скованъ въ правила и параграфи. Напро

тивъ, то цели да даде пъленъ просторъ на 

всtка лична проява за вtра и за животъ, 



ограниченъ единствено отъ съзнанието за 

допустимото въ кржга на общата идея, об

щата служба и общата обичь къмъ плани
ната и чрезъ нея къмъ човtка и всичко въ 

свtта. 

Жизнениятъ сти11ъ за насъ е не само 

едно умствено разбиране, но и едно прак

тическо провеждане на тоя стилъ въ живQ

та. А това се постига съ цената на усилие
то, съ упоритостьта на борбата, но никога 

съ цената на обезвtряването и отричането. 

При всички случаи нашата цель не е да 

nрезираме човtка и да проклиняме свtта, 

колкото и лошъ да е той, а да го разби

раме. 

Въ вихрушката на голtмитt събития и 

въ водовъртежа на живота, дори и най-сил-

ГРОБЪТЪ 

ВЪ ПЛАНИНАТА 

Отъ пжтя остро се отд1;ля 

обрастнала съ трева пжтека, Блнзу 

6ълбочн бнстроводенъ нзворъ 

н две бр1;зи си клонет1; навели. 

А подъ бр1;знт1; сrушенъ камъкъ 

и кръстоклонъ издt.ланъ въ лланината. 

Могила съ незабравки. Въ тишината 

.едничъкъ изворътъ нашъпва само. 

И н'tма свещи ни кандило 

яадъ гроба н1;кой да запали. Слизатъ 

пон1;коrа мъгли наблнзу 

-отъ северното стръмно било. 

Наесень златолистъ обкитя 

могилата и камъка предъ нея. 

Напрол1;ть влюбени славеи п1;ятъ, 

отекватъ се приветливо лж.китt.. 

'Тъй често малката могила 

,събира друмници и планинари ; 
nредъ нея съ болка т1; повтарятъ -
каква любовь е приютила -

защо покрусенъ и бездоменъ 

се скиталъ безутешно въ планината 

и прострелилъ е тука тишината 

забравениятъ вече момъкъ. 

.Й. В.БОГДАРЪ 

ниятъ човtкъ може да бжде играчка на 

сждбата, която нtкога жестоко си отпла

ща на своитt най-голtми галеници и лю

бимци. 

Въпрtки тая безпомощность или по-ско
ро относителность на човtшката мощь, ние 

никога не сме изоставяли борческото начало 
въ живота, за да го замtстимъ съ фатализма 

на бездействието или на примирението. Ние 

не сме всесилни като богове и познаваме 

примирението и покQя, но само следъ борба, 

въ която вnрtгаме цtлата нашата физическа 

и душевна издържливость. 

Въ една такава борба въ планината или 

въ живота, за нtщо по-красиво· и по-добро, 
за насъ резултатътъ на нашитt усилия изгуб

ва своето значение само по себе си. Борбата 

усилва желанието за победа, а победата 

повдига цената · на постигнатото. Защото за 
насъ юьщата еж ценни не сами по себе си, 

а вr, зависимость omr, мжката, която сме 
вложили, за да ги овладrьемь. 

За насъне е толкова важно дали наистина 
ще успtемъ. Много по-важно е, че неот

клонно се стремимъ да успtемъ. 

Мнозина отъ насъ никога нtма да до

стигнатъ до най-голtмитt върхове въ пла

нинитt и въ живота, но това не намалява 
ни най-малко смисъла на тtхното дtло и 

подвигъ, нито измtня сжщината на тtхния 

жизненъ стилъ. 

Устременъ къмъ_ нtщо скж.по и възви

шено, всtки истински човtкъ, всtки мж.жъ 
съзнаващъ това свое качество не само на 

чисто биологиченъ фонъ, ще се бори безъ 

да прави бакалска пресмtтливость за усло

вията "за" ИJIИ "противъ", безъ огледъ на 
математическата вtроятность за изгледитt 

да успtе. Човrькь се бори противr, сждбата, 
за друга по-добра сждба, н,е само защото 
носи увrьрен,остьта, че ще я победи, н,о 
защото носи увrьреностьта, че преди 

всичко е човrысь. 

Ето тая мисЪllь лежи въ основата на пла
нинарството като устремъ за нtщо по-друго, 

по-добро и по-красиво отколкото онова, · 
което ни предлага всtкидневната действи
телность. 
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Презъ м. януари!! въ планинскитt мtста за

снtжаването е вървtло твърде равномtрно, съ 

изключение на днитt около Богоявление, когато, 

така да се каже по традиция, силни вtтрове 

еж оголили повечето хребети и открити мtста. 

Презъ сжщия месецъ продължителностьта на 

слънчевото rpteнe въ планинитt е била доста 

rолtма, което при обичайнитt вечерни замразя

вания, е дало възможность на снtжнаrа настилка 

да се затвърди до rолtма степень. 

Презъ м. февруари!!, следователно, въ пла

нинитt ни ще има една добра снtжна покривка, 

улегнала къмъ повръхнитt форми на планината 

и по-установена - мжчно подаваща се на ос

новни преобразувания. Все пакъ презъ този 

месе11ъ не може да се говори още за "тнърдъ 

снtгъ· въ пълния смисълъ на думата и чудно
хубавитt алпийски пжтища, които ни се пред

лаrатъ отъ много отъ улеитt на нашит-в висо

чини, не еж още за практикуване. 

Деньтъ въ планината е вече достатъчно rо

лtмъ и може да се мисли за rолtми преходни 

излети. Презъ този месецъ, обаче, отъ излету

ващия въ високата планина се иска повече из

куство, пй като снtгътъ обикновено не е до

статъченъ за свободното придвиж~ане по всички 

планински мtста. Валежитt, които се очакватъ 

презъ февруари!!, ще бжда rъ именно тtзи. които 

ще обособятъ напълно сп-вжния образъ на пла

нинитt. ни и ще образуватъ великолепнитt 

• снtжни полета• на Рила, Пиринъ, Стара пла
нина и др. 

За лавини тръбва да се внимава, особено въ 

случай на зачестили снъжни валежи на интер

вали отъ 1 до 2 дни, при рtзко различаващи се 
температури, 
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Въ планинарскитъ срtди се е свикна.110 да . 

се мисли, че месецъ фе11руарий е въобще най

буреносниятъ и непостоянниятъ въ нашит11. 

планини, 

Съ своитt вtтрове, обаче, влияещи деко

ративно на снtжната покривка и съ достатъчната 

си rолtма облачность, м. февруари!! предлага 

великолепни сюжети за снимки. 

- "Благодаря искрено Вамъ и на членоветt 

на Туристическия съюзъ за благопожеланията 

изпратени по случай рождения 1.1и день 

ЦАРЫЪ" 

е изпратениятъ телеграфически отrоворъ на 

следната наша телеграма до Н. В. Царя по с.11у• 

чай рождения му дснь : 

• Организиранитt въ Българския туристи че ски 
съюзъ туристи поднасятъ из своя Почетенъ 

председатель благопожелания за здраве и дъл

годенствие по случай рождения день на Ваше 

Величество 
Д-ръ Божко Ковачевски". 

Секретарията на Ц. н. на Съюза е р11з

rледалъ въ свои нtколко вжтрешни заседания 

редица въпроси, засъrащи живота на нъкои не

издължили се клонове, съ цель да се създадатъ 

условия за повдигане на стопанскитt имъ въз

можности. 

- Списанието .Български туристъ" е из· 
лtзло въ първата си книжка въ 500 броя повече . 
Поржчкитt да се отправятъ направо до Съюза. 

- Съюзътъ възнамtрява да издаде второ 
допълнено издание на .Водачътъ на туриста·, 
като cмtra въ това ново издание да се застжпи 

на по-широка нога елемента на планината, 



- При Плtвенския клонъ ,Кайлъшка долина· 
е учредена секция въ с. Чифликъ, Троянско, 

подъ наименувание Туристическа секция ,Едел

вайсъ • при Клона • Кайлъшка долина• отъ Б, 
т. с,, Плtвенъ. 

- Клонътъ .Белмекенъ • - rp. Пазарджикъ, 
е изнесълъ на 25 м. м. п Вечерь на туриститt ·, 
посетена масово, на която еж били прожекти

рани диапозитиви отъ Михалъ Кръшнякъ. 

-- Севлиевскиятъ клон,; .Кадемлий • е из
несълъ съ rолtмъ успtхъ ,Юмрукчалска 

туристическа вечерь ·, приходътъ отъ която е 
внесенъ за дообзавеждане на построената презъ 

това лtто Меторолоrична наблюдателница на 

Юмрукъ-чалъ. 

- На 1 февруарий въ салонитt на Военния 
клубъ, ,Планинецъ • София, е устроилъ при 
изредна туристическата програма Голtма пла

нинска вечерь, чистиятъ приходъ отъ която ще 

послужи за засилване на хижния фондъ. 

- Подета е инициатива отъ група младежи 

силистренци за образуване на туристически клонъ 

при Българския туристически съюзъ. 

- Клонътъ ,Приета" въ rp. Русе е изне
сълъ на 1 февруарий съ rолtмъ успtхъ своята 
традиционна Туристическа вечерь въ салонитt 

на Военния клубъ ; имало е богата томбола и 

много туристически изненади. 

- Секциитt • Три кладенци· и • Лозенецъ • 
при кл. ,Алеко", София, уредиха на 27 януарий 
другарска среща въ столичния ресторантъ .Ста

рия Батемберrъ •. Вечерята бt масово посетена 
отъ много туристи и тtхни гости и мина при 

голtма задушевность. 

- На 19 м . м., Богоявление, Еълrар

скиятъ алпийски клубъ е извършилъ ,планински 

водосветъ • на терасата на Мусаленската наблю
дателница въ присжтствие на около 20 членове 
на Клуба. Водосветъп, е извърше1!ъ отъ клуб

ния членъ, свещеникъ Г. Стефановъ. Следъ това 

всички еж слtзли на гроба на Г. Стоименовъ, 
к.ждето при студъ отъ 23 градуса подъ нулата, 
е била отслужена панахида, по случай една го

дина отъ загиването на .Гошко ·, 

На 18 и 19 януарий 1941 r, въ София се · 

състоя VII Редовенъ конгресъ на Българския 

ски съюзъ, при участието на 33 делегата·.~отъ 
София, Самоковъ и Русе. 

На Конгреса бtха поднесени приветствия 

отъ страна на r. Министъръ-председателя и 

Министъръ на Народното просвtщение, r. проф. 
Богданъ Филовъ, чрезъ инспектора при Мини

стерството на народното просвtщение, г. Фили

повъ, отъ председателя на Българския атлети- 

чески съюзъ и др. На всички благодари под

председателыъ на Ски съюза, г. Дим. Ганевъ, 

Следъ като бt почетена паметыа на всички 

покойници скиори, членове на Б. с. с,, конгресътъ 

биде откритъ съ прочитане приветствено пием(} 

отъ председателя на Ски съюза, г. Ст. Чапра

шиковъ. 

Подъ председателствуваното отъ г. инж. 

Кайряковъ бюро, работата на Конгреса протече 

въ пъленъ редъ, като отдtлнитt точки на дневния 

редъ бtха предметъ на кратки или по-обширни 

разисквания. Представената програма на б.жде

щата дейность на Б, с. с. бt предметъ на особени 

дебати, Направи се констатацията, че отъ всtки 

отдtленъ организиранъ къмъ Б, с. с, членъ се 

изискватъ още максимални усилия, за да се при

влtкатъ въ редицитt на 6, с. с, поне една 

малка часть отъ хилядитt скиори, които бродятъ. 

изъ планинитt ни, безъ да членуватъ нито при 

6. с. с., нито при други сродни организации •. 

Вмtни се въ дългъ на новата управа на Б. с, с,, 

както до сега, да поддържа близки отношения. 

съ сроднитt организации, особенно съ Б. т. с . 

и Ю. т. с. като най-близки по отношение це

литt и дейностыа на Б. с. с. 

Поздравени бtха инициативитt на Софийския 

ски клубъ за изграждането на хижа на Люлинъ 

и на Самоковския ски клубъ за предвидениsr 

строежъ на скиорски заслонъ въ Рила. 

Избранъ бt следния новъ управителенъ съ

ветъ: Ст. Чапр-ашиковъ, Дим. Ганевъ, Ал. 
Колушки, Боянъ Карастойчевъ и др. 

К. Вилнеръ 
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Цвътната фотография 

Развитието на фотографията напоследъкъ, 
между другитъ придобивки донесе и окончател
ното практическо разрешение на проблемата за 
директното възпроизвеждане на цвътни образи 
по фотоrрафенъ пжть. Благодарение на ново
открития принципъ на мноzослоеститrь емул

сии съ различна хроматична •tувствител

ность, а особено на цвrьтната селекция въ 
дълбочина, вмъсто въ плоскость, директното 
~нимане на цвrьтоветrь чрезъ фотографията 
,се превърна въ твърде опростена и всъкиму до

•стжпна техника. И ето днесъ вече цвътнитъ 
снимки, противно на старитъ методи, моrатъ да 
се nравятъ почти съ еж.щит-в rолъми скорости 

(до 1/sJo отъ секундата) и леснина, както и оби
кновенитъ За жалость, обаче, само тtхната лабо
раторна обработка (проявяване, инверсия, оцвъ
-тяване и пр.) продължава да бжде все още 
твърде сложна и деликатна процедура, която не 

·се подава и на най-напредналитъ любители. За
това производителитъ на емулсии за цвътни 
снимки еж принудени сами да поематъ грижитъ 
за тая обработка, която тъ вършатъ безплатно 
въ своитъ особено обзаведени лаборатории въ 

·чужбина, гдето се изпращатъ снетитi, филми. 
.Можемъ обаче, да се надъваме, че близкото 
·бждеще ще донесе желаното опростение и въ 
-тази область. Тепърва тогава ще се включи 
.въ кржrа на обикновенитъ любителски възмож-
11ости и обработката на цвi,тния филмъ . 

Но даже и въ сегашния началенъ стадий на 
-развитие, новата uвътна фотография се обособява 
вече по външенъ стандартенъ типъ въ полза на 

установения напоследъкъ универсаленъ размi,ръ 
24 Х 36 мм за така нареченитъ .малки апарати• 
(Лайка, Контаксъ, Ретина, Екзакта-кино, Долина, 
Велтиксъ и пр.). които използуватъ като неrа
тивенъ материалъ нормалната 35 мм. кинолента, 
Това обяснява sauю повечето отъ цвътнитъ 
емулсии за сега се приrотовляватъ главно за 

тъзи ра:1мъри. Оrъ друга страна съвременното 
състояние на директната цвътна фотография 
позволява да се изrотвятъ само цвътни диапо
зитиви (позитивенъ образъ върху стъкло или це
лулоидъ) и кинофилми, за прожекция върху, 
екранъ. Тъзи условия и живиятъ интересъ, съ 
който се посрi,щатъ навредъ цвътнитъ снимки, 
веднага съзцадоха масово производство на раз

нообразни малки проекционни апарати за до
машни и публични демонстрации, съ помощьта 
на които миниатурнитъ цвътни диапозитиви се 

увеличаватъ въ блестящи проекции до нi,колко 
.квадратни метра. 

Ала все пакъ и до сега практически нерешена 
,още задача остава директната цвrьтна снимка 
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върху хартия1). Не може да се предрече дали 
и тя ще получи скоро своето просто и задово

лително разрешение, но съ положителность може 

да се твърди, че цвi,тнитъ фотокопия върху 
хартия, по блrьсъкъ и свежесть никога не ще 
моrатъ да съперничатъ съ диапозитивната uвътна 
проекция. 

Но макаръ и включена въ оrраниченитъ въз
можности на диапозитива, цвътната фотография 
и въ днешния си недостатъчно rъвкавъ и съ

вършенъ видъ, се очертава вече като неза

мънимо помощно сръдство въ областьта на 
пропагандата и рапортажна илюстрация. 
Като срi,дство пъкъ за набавяне на обективни 
документи, цвi,тниятъ образъ винаги ще се пред
почита при регистрирането на видимитъ факти 
и данни предъ обикновенната фотография, за
щото е много по-лековъзприемчивъ и изрази

теленъ методъ. И ако е безспорно, че въ ши
роката область на планинарството обикнове
ната фотография сега играе ролята на мощно 

инструктивно и агитационно сръдство, то из
лишно е да се доказва огромната роля на цвi,т
ния образъ тамъ въ близкото бждеще. 

Прочее, не е трудно да се предвиди още отъ 
сега, че въ всички приложни области на жи
вота, въ скоро време и въ повечето случаи, 
обикновената фотоснимка, доколкото е служила 
като помощно сръдство, безусловно ще бжде 
замi,стена отъ цвi,тното копие. Тази прием
ственость ще се наложи главно отъ познатия 

психологиченъ принципъ, споредъ който цъ
лостното възприятие отъ видимитъ предмети въ 
човtшкото съзнание се изгражда не само отъ 
тtхната линейна и плоскостна или формова мо
дулация, но главно и подъ влиянието на 
тrьхната цвrьтна фактура. И докато обик
новениятъ фотоrрафенъ образъ съдържа само 

първитъ две компоненти, цвtтната фотография 
предлага още и тоя трети и най-сжщественъ 

елементъ, съ който се окржглява почти напълно 

цtлостната ни представа за външния свi,тъ. 

Но все пакъ не трtбва да се забравя, че 
цвътната фотография, като ново изобразите.11но 
срtдство, се намира още въ детски периодъ 
на развитие, съ не мноzо ясни б,кдещи въз
можности. Затова отъ сега не може да се 
предскаже дали тя нi,коrа ще се обособи и като 
самостойно изкуство за художествени пре
създавания, съ свои самобитни изразни сръдства, 
композиц1юнни закони и естетични принципи, 

различни отъ тия на друrитъ изобразителни 

1) За сега сж.ществуватъ много способи за получа
ване на цвi;тни фото- снимки върху хартия по индирек
тенъ начинъ. Такива еж.: Пигментниятъ печатъ, Пинати
пията, Уватипията, Иоспе, Дуксохромъ, Карбодрукъ и др. 
Т'Взи способи еж свързани съ много сложни и скж.nи 

процедури, които ги правятъ практически недостж.пни . 

Освенъ това резултатит'Б не еж. винаги задоволителни. 
Тукъ, разбира се, се отнасятъ и чисто механическит't на
чини за получаване на цвi;тни репродукции върху хар
тия, които съставляватъ главната основа на съвременната 

печатарска техника - трицв'Бтенъ и четирицвt.тенъ ле
чатъ, въ всичкит't ииъ разновидности: Хохдрукъ, Флах
друкъ и Тифдрукъ. Ti; еж.що еж. абсолютно недостж.пни 

за любителски занятия. 



изкуства, като нейната посестрима - черно
бtлата фотография. Даже нtкои нейни сегашни 
слабости (невъзможностыа да се влияе по-ши
роко върху колорита и цвtтнитt съотношения, 
да се създаватъ локални колоритни подчерта

вания, ефекти и пр.) иматъ видъ на органически 
вродени недостатъци, които не внушаватъ на: 
дежди за особени художествени възможности, 
каквито предлага обикновената фотография. Нt
кои пъкъ априорни сжждения навеждатъ на 

съмнението, че цвtтната фотография може би 
никога не ще се оформи въ оригинално изкуст
во, защото по оптическо въздействие и външна 

фактура, цвtтниятъ образъ най·мноrо се при
ближава до произведенията на живописыа и, 
по неизбtжност ь, той винаги ще се намира 
подъ мощното й влияние. И докато черно-бtлата 
фотография като аналитиченъ и синтетиченъ 
подходъ къмъ природата и живописыа заема 

крайнитt полюси на една и еж.ща изобразител
на дейность, цвtтната фотография вtроятно ще 
се подреди нейде къмъ срtдата и то може би 

само като суроrатъ на живописыа. 

Георги Ст. Георrиевъ 

Планинарство и скиорство 

Различаваме два вида скиорство, ски-плани
нарство и ски-спортъ. При първото скитt слу
жатъ главно като срtдство, докато при второто 
тt еж цель. Тукъ ше дадемъ нtкои бележки 
относно ски-планинарството въ България. 

Ски-планинарството е предшествувало ски
спорта. И въ България случаятъ е такъвъ. Пър
витt български скиори еж били туристи. Tt 
еж използували скю1; за по-лесно извършване 

на своитt зимни излети. Като така тt не еж се 
стараели да се усъвършенствуватъ въ ски-тех

никата. Възприели единъ пжть Лилиенфелдската 
техника*) тt си оставатъ тамъ и когато по
късно се явява и разпространява ски-спорта, 

а заедно съ него и друга техника - Арлберr
ската, много по-съвършена и ефикасна - тt 
оставатъ много назадъ въ скитt, поради неже
ланието си да възприематъ новата техника, 

поради това че се чувствуватъ задоволени отъ 

старата, а може би и поради това че искатъ 
да се отличаватъ отъ обикновенитt скиори. 

*) Въ Австрия скит1; еж били разпространени въ 

края на миналото стол'l;тне отъ Здарски. Последниятъ 

кзработва Е'дна ски-техниhа, известна подъ името Лили

енфелдска, Характерното при тази ;техника е било, че се 

е уnотр'!;бявало една дълга щека, поср'l;дствомъ която еж 

се извършвали и всички завои. 

Постепенно, обаче, тt се виждатъ принудени 
да възприематъ новата техника, като следватъ 

онзи начинъ на пързаляне, който имъ позволява 

да се спускатъ по-бързо и по-сигурно. И днесъ 
ние виждаме всички планинари да се пърза

лятъ по тази техника. 

Но все пакъ, у планинаритt все още е оста
нало стремлението да се отличаватъ отъ скио

ритt-спортисти. И тt не изпускатъ случая да 
го прояватъ по единъ или друrъ начинъ. 

Така днесъ все оше се намиратъ мнозина 
туристи, които употрtбяватъ за своитt ски
излети кжситt ски, докато последнитt се упо
трtбяватъ въ високопланинскитt мtста само 
презъ лtтнитt месеци за преминаването на 
кжси заснtжени разстояния или прtспи. Безъ 
съмнение е, че презъ време на rолtмитt излети, 
тtзи ски еж много по-удобни за носене откол
кото дълrитt, но пързалянето съ тtхъ при 
дълбокъ снtrъ е крайно неудобно, тъй като 
носимата имъ способность е извънредно малка 
и, като така, много лесно се влияятъ отъ ско

росты а, - т. е. при развиването на по-rолtма 
скорость, както впрочемъ и при дълrитt ски, 
относителното тегло на скиора се намалява и 

въ такъвъ моментъ, достатъчно е да се обре
мени едната ска повече отколкото другата -
да пропадне въ cнtra, за да полетимъ съ гла
вата напредъ. За да се избеrнатъ такива не
желателни моменти, необходимо е приложението 
на по-дълrитt ски (2.20 м.), върху които човtкъ 
се чувствува много по-стабиленъ. Може би из
пълнението на завоитt съ дълrитt ски да е 
ПО·трудно за начеващия; за напредналия ски

оръ, обаче, разликата въ дължината на скитt 
не би играла сжществена роля. 

Тъй като туриститt еж въ постояненъ 
допиръ съ планината и разполаrатъ съ най
rолtмата опитность въ лtтното и зимно плани
нарство, то желателно би било всичкитt нови 
смислени технически приспособления да се въ
веждатъ най-напредъ отъ тtхъ и после възпри
ематъ отъ скиоритt спортисти, а не обратно 
както е случаятъ у насъ. Нашитt туристи 
трtбва да бждатъ новаторитt въ скиорството 
и да служатъ като мtрило за всички техниче
ски нововъведения. 

Мура 

Храната на планинаря 

Планинарыъ, съ постояннитt и разнообразни 
усилия, които трtбва да даде, и въ условията 
при които е поставенъ, е може-би този който за 
24 часа изразходва най-много калорична енер
гия - отъ 4,000 до 6,000 калории. За да се по
крие тази загуба мнозина препоржчватъ по-
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честото хранене - лори презъ всtки два часа. 
Но известно е, че действията на стомаха и 

тtзи на мускулитt, настанали въ едно и сжщо 
време, еж въ разрtзъ едно на друго. Ето защо 
планинарьтъ би трtбвало да се приучава къмъ 
въздържане отъ честото хранене, пъкъ даже и 

отъ обtдъ, тъй като често по това време изле· 
титt изискватъ най-голtмо участие на муску
литt. Въ такъвъ случай главното ядене ще става 
вечерь, за да може при почивката храната да 

се приеме по-лесно отъ тtлото. 
Xpa1tama на планин1ря трtбва да бжде ли

шена отъ консерви, да съдържа много калории 

и значително количество вода, да бжде лесно
смилаема и да съдържа витамини, особено 
11ъ случай на продължителенъ излетъ. Тя трtбва 
)(а бжде поемана въ такова количество, че сто
махътъ да се чувствува наситенъ. 

Такава храна еж прtснитt зарзавати, месото, 
тестенитt издtлия, маслото, кашкавалътъ и сире

нето, захарьта и яйцата. 

Сутринь е по-добре да се взема лека храна, 
vсобено ако предстои много пжть и качване. Но 
тази храна трtбва да бжде обилна и силна. 
Храни като яйцата и месото трtбва да се из
бtrватъ. Най доброто е чаша млtко или кафе 
(за предпочитане предъ чая), много горещо и 
много подсладено, придружено съ масло, медъ 

или друго сладко, взети съ хлtбъ или бисквити. 
Ако се държи непремtнно на яйцата, то тt да 
се пиятъ сурови. 

Презъ време на излета, най-добрата хрзна 
ще бжде, несъмнено, прtснит-J; и сушенитt пло
дове, мармаладътъ, разнитt сладка и бисквити. 

Освенъ това, всtки излtтуващъ трtбва да 
има въ джоба си сушени сини сливи, сухо грозде, 

-i>ptxи, фъстъци, лешници и др. п. Смtсени тtзи 
четири вида плодове съставляватъ една извън

редно питателна хран1. Отъ своя страна, фъс
тъцитt иматъ и това добро качество да овлаж
няватъ чрезъ маслото, което съдържатъ, устната 

кухина, като по този начинъ уталожаватъ жаж

дата. А пъкъ обстоятелството, че трtбва да 
се белятъ и ядатъ единъ по единъ увеличава 
психически тtхната ~.ранителна стойность. 

Следъ свършване на излета, при пристига
нето въ хижата, добре е да се взематъ единъ
два чая, слабо подсладени съ нtколко капки 
ро~ъ или конякъ. Сега свободно може да се 
яде месо или колбаси, придружени съ кашка
валъ или масло. Тлъстинитt не еж за препо· 
ржчване, тъй като еж мжчносмилаеми. Ето точно 
въ какво трhбва да се състои едно вечерно 
ядене : 125 rp. месо: 70 rp. ra рнитура на ме• 
сото: 60 rp. масло, кашкавалъ или сирене; 200 
rp. картофи ; 75 rp. риба ; 25 rp. бисквити ; 
млtко и яйца. Обшо на день би трtбвало да 
се взема и 60 rp. захарь. 

Относно питиета, сжщо така следва да се 
направятъ нtкои забележки. При единъ непо
силенъ излетенъ день, планинарьтъ изхвърля 

около 4 литра вода. При изкачването добре е 
да не се пиятъ никакви течности. Отъ друга 

- страна, по върховетt обикновено не разпола-
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гаме съ вода или други питиета, следователно 

тази загуба откъмъ вода ще има да запълним. 
най-вече при слизане и при вечерното ядене. 
Нtкои лtкари даже считатъ, че една чаша сла
бо вино взета при вечерята, би допринесло из
вънредно много за възстановяване на загубе
ната презъ деня енергия. 

Забележката направена по отношение на 
храната - че трtбва да свикваме и на rладъ -
е еднаква, ако не и повече умtстна за питие

тата, въ частность водата. Всtки планинарь би 
трtбвало да се приучи къмъ лишение отъ вода. 
Що се отнася до алкохола общо взето уста

новено е, че употрtбенъ при упражняване на 
планинарството той дава отрицателни резул
тати. Все пакъ, мнозина планинари, пъкъ и 
лtкари, еж на мнение, че всtки планинарь би 
трtбвало да има скрито въ раницата едно 
стъкло съ силенъ алкохолъ, като ромъ, конякъ 

и др., което да се пази само за крайни случаи. 

Въ последнитt, алкохолътъ може да даде до
статъчно сили за да настжпи едно оживление, 

но не трtбва да се забравя, че това ободряване 
ще бжде последвано отъ едно още по-силно от
па11ане. Оттамъ и възгледътъ, че алкохолътъ 
трtбва да се употрtбява само въ случай на 
крайна. мtрка. 

Д-ръ Л. Телчаровъ 

А. Савовъ - София. Въ Пиринъ е предпо
читително да се правятъ зимни излети въ края 

на февруарий и презъ цtлия мартъ. Засега 
снtrътъ е оше малъкъ и не е покрилъ добре 
мореннитt пространства на долинитt. 

И. Ц. - София. Събираната такса отъ 
Планинската спасителна служба за дадена по
мощь на пострадалъ въ планината, служи за 

закупуване на нови шейни, на медикаменти и 

превързочни материали. Тази такса се събира 
отъ пострадалия допълнително и то само въ 

случай, че той може да я даде. 

Чиновникъ - Варна. Статиитt въ .Бъ.1-
rарски туристъ" не еж хонорувани. Вашата 
статия не можемъ да помtстимъ въ февруар
ската книжка, понеже третира лtтенъ излетъ. 

М. С. - Разлои,. Въ София нtма туристи
ческа спална. 

Д, Т. - Карлово. Списанието презъ мина
лата година, шо се отнася до своитt последни 
две книжки, закъснt вследствие повикването въ 
запасъ нз редактора. 

*) Въ тази рубрика ще отговаряме на всички зада.11е

ни въпроси въ връзка съ списанието, както и въ връзка 

съ планината и туризма. 





122 страници rол~мъ форматъ, съ 13 прило
жения и 1 карта. Издание на Българския 
алпийски клубъ. София, 1940 r. Уредникъ 

Божидаръ Стоичковъ. 

По случай !О-годишнината отъ основаването 
си, Бълrарскиятъ алпийски слубъ е издалъ своя 
четвърти rодишникъ. Поставилъ си предимно 
планинарски задачи, клубътъ на бълrарскитъ ал
пинисти (планинари) се очърта като научно-пла
нинарска организация, която работи и допринесе 
значително за изучаването и преодоляването на 

забележителни обекти въ нашитt, високи пла
нини. Тая дейность, която се яви като естест
вено продължение на постиrнатитi; резултати 
отъ сж.ществуващитt, туристически орrанизаuии 
у насъ, обхваща нови търсения въ единъ другъ 
свътъ - високата планина - свi;тътъ на ро
мантиката, непознатитi; сили и висинитъ. 

Д-ръ Любенъ Телчаровъ, виденъ нашъ пла
, нинарь, разглежда накратко постиженията на 

Българския алпийски клубъ презъ десеттi; го
дини отъ неговото сжществуване и дава спо

лучливи. изяснения на нtкои планинирски раз· 
бирания, наслоени въ литературата за плани
нарството. 

Въ Годишника еж. отпечатани нtколко rолtми 
научни трудове отъ видни представители на на

шата планинарска литература. На първо м-\;сто 
стои новиятъ трудъ на Павелъ Делирадевъ -
• Сръдна Рила и нейнитt, поддi;ления •, малко 
позната, но най-занимателна за наука и плани
нарство рилска часть, съ нейнитt, петь дi;ла: 

Канарски, Шишковишки, Скакавишки, Маринко
вишки и Бричеборски. 

Оригинални и първи по рода си у насъ еж. 
научнитъ изследвания въ Северозападна Рила 
на Петъръ Пауновъ - .Морфометрични и тем
пературни измi;рвания на Седемтъ рилски езера 
въ Северозападна Рила•. Съ тия изследвания се 
даватъ интересни обяснения за рилскитi; езера 
и се установяватъ редица непознати досега факти 
въ Великата рилска пустиня, най-високата пла
нина на Балканския полуостровъ. 

Киро Кировъ е написалъ обширенъ трудъ 
.,Метеорологични условия за зимното планинар
ство въ Югозападна България•, съ който дава 
научна постановка на редица нови изследвания, 

въ връзка съ възможностит-\; за развитие на 
зимното планинарство и зимния спортъ у насъ. 

Много ценни еж. практическитt, указания, които 
моrатъ да се извадятъ отъ тия научни издир

вания на Директора на Uентралния метеороло
rиченъ институтъ. 

Въ връзка съ изследванията на климатичнитt, 
промtни въ високата планина, така ценни за 
науката, въздухош1аването, стопанския животъ 

и планинарството, е и трудътъ на Димитъръ 
Бакаловъ - • Приносъ за метеорологичното из
следване на връхъ Мусала •. 

Проучването и завладяването на планинитt, е 
тъсно свързано съ развитието на фотографията, 
въ която напоследъкъ се постигнаха редица пр3К· 

тически разрешения. За най-новитt, постижения 
въ тая область е студията „Uвtтната фото
графия и планинарство• отъ Георги Ст. Георrиевъ, 
отъ когото еж. помъстени и н-\;колко снимки, 
които представляватъ първица въ нашата пла

нинска фотография по сюжетность, образность. 
и внушителность. 

Д-ръ Любенъ Пеневъ е разработилъ тема 
„Какъ организмътъ се нагласява при мускулното 
упражняване•, въ която заключава, че .въ ин
тересъ на всички ни е навика да упражняваме 

известенъ спортъ - ходене, катерене, плуване 

и пр., защото добре тренираниятъ здравъ чо
вi;къ е полезенъ не само на себе си, но и на 
обществото•. 

Единствено изключение въ така издържанин 
сборникъ прави може-би статията на д-ръ Теодо
сий Смi;довски-.,4овi;къ, планина и религия", въ 
която се обяснява нi;каква свърхестествена дей
ствителность и „апокалиптичнитt катаклизми на 
всемира•. Твърдението. че планинарството е ми
стицизъмъ - други планинари твърдятъ, че е 

религия, трети, че е романтизъмъ и пр. -
напомня нъкои стари прозрения за битието и 
природата. 

Годишникътъ на Алпийския клубъ, изященъ 
като графическо издание, е придруженъ съ от
брани снимки, плодъ на рtдко хубави пости
жения отъ нашит-в фотографи-планинари: Георги 
Георrиевъ, д-ръ Влаховъ, Ненковъ, Заrоровъ, 
Миронски и др. 

Изобщо излi;злит-\; досега годишници на Ал
пийския клубъ, макаръ и да се считатъ отъ са
митi; алпинисти за скромни приноси въ нашата 
литература, обогатяватъ научнитъ изследвания 
за нашитt планиви и представляватъ съкровищ
ница за наука и планинарство. 

Г. Клисаровъ 
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