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Всtко обществено движение трtбва да има 
свой цtлостенъ и единенъ обликъ, свой стилъ. 
Само въ такъвъ случай то действително живtе 
и крепне и се налага въ съзнанието на обще
ството .. ~ 1 

Но до свой стилъ едно обществено движе
ние се домогва само по пжтя на една високо 

културна работа и строга самодисциплина, които 

трtбва да б.ждатъ основата, върху която се 
изгражда неговото развитие и постижения. Само 
по такъвъ начинъ въ едно обществено движе
ние могатъ да се създадатъ здрави и трайни 
традиции и с.жщевременно да се отстрани всtка 
възможность за каквито и да било противоре
чия и недоразумения. 

Колкото :и странно да се вижда на пръвъ 
погледъ ние трtбва да признаемъ, че въ обла
стьта на хижното ни дtло или по-право въ 
хижния. режимъ, ние сме останали доста на

задъ отъ времето, въ което живtемъ и въ което 
изискванията еж по-голtми. Въ качествено от
ношение нашитt хижи не еж тамъ, кждето 
трtбва да бждатъ. Наистина хижитt у насъ 
еж многобройни, въ повечето случаи голtми и 
здрави, тt не еж лишени и отъ удобства. Въ 
повечеIО хижи, обаче, липсватъ - и това се 
чувствува осезателно - добриятъ вкусъ, дис
циплината и туристическата книжнина. 

Повечето хижи у насъ еж обзаведени и укра
сени по начинъ, който най-малко би трtбвало 
.s.a сжшествува въ една планинска хижа. Като 
че ли вжтрешната уредба е предоставена само 
на домакинитt на хижитt, които, естествено, 
даватъ това, което отговаря на тtхното кул
турно ниво. Не е нуждно да се посочватъ 
примtри, защото всички сме били свидетели 
ва подобни случаи. 

Обстановката може да бжде скромна н пр() 
ста, но хубава и въ нея да пр~обладава единъ п<> 
добъръ вкусъ. Очевидно, това налага създаванет() 
на единъ общъ планъ за добрия редъ и вкусъ 
въ хижитt, който да бжде като ржководно на
чало. Тоя планъ би могълъ да бжде създаденъ 
отъ художници, архитекти и писатели, които 

не липсватъ въ редоветt на туристическото 
ни движение. 

Второто нtщо, което липсва на повечет<> 
отъ нашит-в хижи е дисциплината. Това се чув
ствува особено нощемъ, когато идва времет() 
за сънь. Тъкмо тогава забликва остроумието и 
на онtзи, у които никога не сте предполагали 
и следа отъ остроумие. Зареждатъ се вицове, 
закачки, простовати шеги, на които краятъ се 

не вижда. Обикновено ьдействуващитt• лица 
еж нищожно малцинство въ сравнение съ ония, 

на които се налага да бждатъ публика и които 
страшно много се изм.жчватъ отъ това. На
праздно се обажда нерешително и плахо и до
макинътъ на хижата .• Веселяцитt" престанатъ 
да измжчватъ останалит-в едва тогава, когато 
се изморятъ и .. .имъ се приспи. Това е картина . 
на която всички сме били свидетели. И за съжа
ление, често пжти автори на подобни картини 
не еж случайни хора, а добри туристи. Като 
че ли у насъ още не е разбрано, че хижит-h
сж.. домове за отдихъ и почивка следъ умората 

презъ деня, а не заведения за забави и свое
волия . 

На трето мtсто трtбва да се отбележи, че 
у повечето хижи липсва туристическа книжнина. 

Не трtбва да се мисли, че туристическата 
пропаганда се провежда само въ града. Въ хи
житt отиватъ маса неорганизирани туристи. 
които биха могли да бж.даt'ь спечелени за дви-



жението ни поср1щствомъ туристическата кни
жнина. При лошо време, когато посетителитt 
еж принудени да стоятъ затворени въ хижата, 

тt неволно търсятъ четиво. Тъкмо въ такива 
моменти може да имъ се предложи туристи

ческа книжнина, ако въ хижата има библиотека. 
Но обикновено такава липсва. Р1щко ще срtщ
нете даже съюзното списание .Български ту
ристъ· по нашитt хижи. Не е ли това единъ 
голtмъ пропускъ въ нашата дейность ? И не 
,страда ли отъ това нашето движение, което си 

е спече.1ило името на културно движение I Ето 
<>ще едно недоразумение, което трtбва да из
чезне отъ нашата туристическа действител
ность. При всtка хижа трtбва да бжде уре
дена скромна библиотека съ предимно тури
стическа литература, въ коята да не липсва 

съюзното списание и оная туристическа книж

нина, чрезъ която бихме спечелили нови при
върженици на организирания туризъмъ. 

По-горе се спрtхме само на три въпроса, 
които еж по-голtми по своето значение и отъ 
които мнозина биха могли да извадятъ погрt
шно заключение за културната стойность на 
нашето движение. Имаме, обаче, редица по
дребни наrледъ въпроси, за които сжщо така 
би трtбвало да се държи смtтка. 

Чистотата въ rолtма часть отъ нашит'!; хи
жи не стои на завидна висота. Всички сме би
.ли свидетели на прояви отъ този родъ, които 

въ никой случай не говорятъ добре за насъ. 
Наистина, въ rолtма степень запазването на 
чистотата зависи отъ културния уровенъ на 
посетителитt, но когато отъ ржководнитt хора 
по нашитt клонове и отъ отrоворнитt лица по 
.хижитt се държи повече въ тази насока, ре
зултатитt биха били по други. Нашиятъ стре
межъ трtбва да бжде да догонваме въ това от
ношение постиженията по хижитt въ чужбина, 
тъй като вкусоветi; и изискванията и у насъ 
се значително промtниха въ положителенъ 
СМИС'!JЛЪ. 

Въ този редъ на мисли ще трtбва да се 
<>бърне вниманието и да се държи смtтка и за 
държането на посетителитt въ хижитt. Не 
трtбва да се изпуска никога изъ предвидъ, че 
туристическото движение се е значително раз

растнало и че между организиранитt и неор
ганизирани туристи има хора, които не могатъ 

и не еж длъжни да понасятъ всевъзможни ви

uове и задявки. И въ това отношение се на
.лаrа единъ здравъ рецъ, който да не позволи 

-отдi;лни лица или групи да отеrчаватъ съ дър
жането си всички посетители. Най-после ще 
-трtбва да се разбере, че сжществува едно еле-
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ментарно приличие, което не може да се пре

небрtгва само затова, защото не сме въ града 
или въ нtкое градско заведение, а сме въ пла
нинска хижа. Налага се да бжде внушено на 
посетителитt по планинскитt хижи и заслони, 
че последнитt не еж мtсто, кждето всичко е 
позволено и че онова, което не е позволено за 

града, още по-малко би трtбвало тукъ да се 
върши. 

Нi;кои отъ съюзнитt клонове забравятъ 
едно свое елементарно задължение къмъ орга

низацията, като по своитt хижи продължаватъ 
да нздаватъ хижни билети, които не еж отъ 

установенитt съюни такива. Тукъ не става 
толкова въпросъ за материалното ощетяване, 

защото, ако не въ Българския туристически 
съюзъ, сумитt ще постжпятъ въ съюзнитt кло
нове. Но и това обстоятелство говори за лип
сата на съзнание и дисциплина, които ни еж 

толкова нуждни, особено сега 1 
И още единъ боленъ въпросъ, който особено 

се чувствува презъ лtтото, когато излетуването 
е по-масово и когато излетуватъ изпитани и 

неподготвени туристи. Уморени отъ пжтуването 
презъ деня, тt стигатъ вечерь късно въ нtкоя 
хижа и намиратъ всички мtста заети наши
роко безъ нtкой да се е поrрижилъ за запаз
ване една стая или нtкои мi;ста за закъснtли 
туристи, които най-вече се нуждаятъ отъ по
чивка. И което е най-печалното: повечето отъ 
мtстата еж заети не отъ излетници, а отъ хо
ра, които лtтуватъ въ хижата. Това не еж еди
нични с.чучаи. Ето защо се налага съюзнитt 
клонове да обсждятъ сериозно и тоя въпросъ 
и да му дадатъ правилно разрешение, като 

ограничатъ лtтуването въ съюзнитt хижи или 
най-малкото да наредятъ постоянно да има сво
бодна стая или легла за тtзи, които извършватъ 
по-голtми преходи въ планината и се нуждаятъ 
отъ почивка презъ нощыа, за да могатъ бодри 
да продължатъ своя пжть на следния день. 

Това еж общи констатации, които моrатъ 
да бждатъ допълнени отъ други. На мнозина 
тt моrатъ да се сторятъ пресилени, но сигурно 
ще има и хора, които ще ги намtрятъ твърде 

смекчени. Ние не трt0ва да се ржководимъ въ 
случая отъ различнитt мнения, защото имаме 
дълга да бранимъ интереситt на движението, 

които ни налагатъ да виждаме неджэитt и да 
вземаме мtрки за тtхното премахване. Ето за
що се налага часъ по-скоро ржководствата на 

съюзнитt клонове да взематъ решителни мtрки 
по отношение на хижния режимъ, за да могатъ 

нашитt хижи да бждатъ не само мtсто за 
удобенъ подслонъ, но и културни огнища въ 
нашитt планини. 

ГЕОРГИ ДРАГОЕВЪ 
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слънчевъ мартенски следъ обtдъ. Разпо110жени удобно въ два голtми авто

буса, бързо оставяме задъ насъ столицата и навлизаме въ красивия първи 
Искърски проломъ. Картинитt се мtнятъ една следъ друга: отъ едната страна изсt
чени канари, спускащи се стръмно, образуватъ чудновати форми; отъ другата, 



нtкжде долу низко, шуми рtката и вла

чи малки ледени кжсове, блъскайки пtн

ливитt си води въ високия скалистъ брtгъ. 

Предъ погледа изникватъ хълмове, отмина
ватъ, следъ тtхъ идватъ други - още по

високи и по-чудновати по своитt каменисти 

форми. 

Бдtсно се възправя скала, наподобяваща 

жена съ дете въ ржце, покрай която се 

спуска р. Бедена. Преданието разказва, че 

скалата представлява баба Бедена, която е 

била наказана да се вкамени, защото е пре

дала на турцитt единъ отъ боляритt на 

Царь Шишманъ, като имъ е посочила nж

теката за крепостьта Урвичъ. Малко по-на

татъкъ влtво забелязваме и самитt разва

лини на крепостьта Урвичъ. 

Пжтьтъ непрекжснато извива - на мt
ста изсtченъ въ самата скала. Бсtки новъ 
завой открива нова гледка, прилична на 

първата и все nакъ така различна отъ нея. 

Обраслитt съ низки оголени храсти ридове 

еж тъжни, но затова пъкъ слънцето весело 

ги огрtва, обливайки съ злато сивитt ка
нари. 
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Орловецътъ 

Рила 

• 
Си. Ненковъ 

Пресичаме Пасарелската котловина и 

неочаквано задъ единъ завой предъ насъ се 

разкрива Самоковското поле, въ чиято да
лечина се губи бtлата лента на пжтя, а въ 
дъното се възправя, така своеобразенъ по 

· своитt форми, Рилскиятъ масивъ. Сега вече 
пжтуваме въ права посока, безъ опасни за

вои, безъ високи скали и дълбоки пропасти. 

Минаваме nрезъ с. Калково и най-сетне 
голtмитt върби, наредени отъ дветt страни 
на шосето ни подсказватъ, че наближаваме 

Самоковъ. Снtгътъ искри на слънчевитt 
лжчи. Погледътъ свободно се pte по без
брtжната бtлота и спира при възвишенията 
на Плана планина. 

Автобусътъ завива влtво, минава моста 
надъ р. Искъръ и следъ 21/2 часа ето ни 
въ Самоковъ. Почиваме половинъ часъ и 
продължаваме нататъкъ. 

Отлtво бързо се изнизватъ кжщур
китt на с. Мала Църква, пресичаме с. Ма
джаре и малко следъ това навлизаме въ с. 

Говедарци, спирайки предъ почивния домъ 
на Държавната печатница-"Князъ Симеонъ 
Търновски". 



Захластнати въ хубавитt изгледи, отпра
вили погледъ къмъ далечнитt желани очър
тания на Мальовица и веригата надъ 7-тt 

_рилски езера, неусетно за насъ виолетовата 

вечерь се е превърнала въ тиха звездна 

нощь, 

* 
Слизаме бързо отъ автобуситt и нахъл

тваме въ приземния етажъ на зданието, кж

дето е трапезарията. Тукъ е много уютно : 
грамадни дънери весело пръщятъ въ ками

ната и разливатъ приятна топлина. Които 
идватъ за първи пжт,, съ любопитство раз

глеждатъ; други почватъ да разтварятъ ра

ницитt за вечеря. Отъ горния салонъ до

стигатъ звуци на игрива планинска пtсень, 
а малката кукувица отъ тиролския часов

t1икъ бърза да ни посрtщне съ своето "ку

ку", "ку-ку": »добре дошли! Часътъ е 
осемь, хайде на вечеря 1 ". 

Следъ опустошаване на часть от:ь про
визиитt, съ препълнено отъ красиви впеча

тления съзнание, прибираме се по спалнитt 
и потънали въ удобнитt пружинени легла, 

заспиваме на 1.300 метра надъ морето, 
всрtдъ разкошна борова гора. 

Свежо мартенско утро. Слънцето, току
що надникнало иззадъ островърхитt борове, 

нtжно докосва cнtra и прави да искрятъ 
по него милиони снtжни брилянти. Бороветt 

неподвижно бдятъ 1 
Дружината, съ ски на крака и раница 

на гръбъ, бавно се изнизва и навлиза въ 
гората. Тукъ цари пълна тишина и спокой

ствие. Нито едно клонче не трепва - ника

къвъ шумъ; само веселитt ни възгласи 

отек_ватъ въ утринното снtжно мълчание .. 
Провираме се между бороветt и отъ време 
на време нtкой докоснатъ отъ насъ клонъ 

ни посипва съ прахь отъ снtгъ. Тукъ-тамъ 

пресичаме следи отъ зайци. 

Постепенно гората почва да ре1Дtе. Слън
чеви лжчи крадливо проблtсватъ, запал

вайки за мигъ разн оцвtтни огънчета по 

снtжната покривка на бороветt, напом-

Сн. Мнронскн 8 Двуглавнятъ връхъ 8 Рила -+ 



няйки трептящитt свещички на коледното 

дърво. 

Унесени въ спомени за нtкой бждни 

вечеръ, прекаранъ прокрай коледното дърво, 

неусетно сме стигнали края на гората. Бо

роветt се отдръпватъ и излизаме на огромна 

поляна, покрита съ чистъ непокжтнатъ снtгъ. 

l{акво изобилие на бtлота и свtтлина ! 
Следъ кратка почивка отново навлизаме 

въ гората. Сега бороветt по-плътно се при- . 
тискатъ единъ до другъ, ст1tли клони надъ 
насъ, като че ли желаеши да не ни пустнатъ. 

Следъ ослtпителната свtтлина струва ни се, 
че вървимъ въ полумракъ. Пжтьтъ посто

янно извива и всtки новъ завой носи нови 

приказни гледки, нови чудни красоти! По
г;1едътъ жадно обгръща чаровнитt кжтчета. 

Забилъ връхъ въ модрото небе, борътъ все 
още скрива отъ на~ъ топлото слънце. Вне
запно отъ единъ завой крж.гозорътъ се раз

ширява. Предъ насъ се открива, растлало се 
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Снимки 

Ш андурковъ-

спокойно, Самоковското поле. Долу, въ но
зетt ни, кокетно се усмихватъ малкитt кж

шурки на с. Говедарци, а по-нататъкъ, като· 
стадо овце, спрt110 за пладнуване, се гушатъ. 
една до друга, самоковскитt кжщи. 

Продължаваме нататъкъ и следъ малко 

излизаме вече надъ пояса на бороветt, като 

оставяме задъ насъ хубавата вtковна гора, 

заспа11а подъ бtлия си губеръ. 

Минаваме широкъ завой и стигаме на 

единственото мtсто въ Рила, откждето 

се вижда източната и· западната й часть. 

Отъ тукъ предъ погледа се разкрива на
истина смайваща гледка: въ далечината вели

чествено се възвишава Мусала ; по-насамъ. 

се издига Срtдоносъ, а на западъ се раз
крива цtла Западна Рила. Най-вдtсно се
вижда l{абулъ. До него се редятъ се не

осквернено-снtжнитt си връхчета, циркуси

т-в на Седемтt рилски езера; до тtхъ Дамга, 
а предъ нея, като че ли повдигнала се на 



Слънчевн 

настроеннR 

пръсти, наднича Мальовица. По-насамъ, въ 

прегрждкитt на Попова шапка се гуши Ло
пушки връхъ, после Малъкъ и Голtмъ Ме
читъ и най-напреденъ планъ Будачица. 

Поглеждаме на западъ и въ дъното, като 

нtкакво малко хълмче, ни се мръщи Витоша 
сърдита, че сме я изоставили днесъ. Колко 
малка изглежда тя, нашата Витоша, отъ 

височината на дивната Рила. 
На северъ Стара планина и Срtдна гора 

прегърнати като сестри, разпростиратъ пла

нинската си снага. Какъ може да има тол

кова много красота, събрана на едно мtсто?! 
Струва ни се, че ставаме малки, съвсемъ 
малки, предъ това великолепие отъ багри, 
форми и очъртания. Неволно всtкидневнитt 
ни грижи, суета, тревоги ни изглеждатъ 

така малки и нищожни, така незаслужаващи 

всичкото внимание и жертви, които имъ от

даваме! Погледътъ се pte далечъ, далечъ ... 
Устнитt шепнатъ възторжени слова; сърд-

цата радостно туптятъ; гърдитt съ надежда 

вдишватъ кристално-чистия въздухъ. , • 
Съ мжка откжсваме погледъ отъ тази 

незабравима гледка, за да продължимъ пжтя 
и следъ половинъ часъ да бждемъ въ мал

кия царски ловенъ дворец1,, сгушенъ надъ 

връхъ Срtдоносъ. 

* 
Дванадесеть часа на обtдъ. Подкрепили 

се при гостоприемния пазачъ на царския 

ловенъ дворецъ, раздtляме се на две групи; 

едната ще мине презъ мtстностьта Прес

лапъ, а ние - 8 души, поемаме къмъ Го
лtмия Мечитъ. 

Изкачваме се около половинъ часъ и 
следъ едно последно усилие по стръмнината, 

изкачаме на билото. 
Предъ насъ Срtдна гора и Стара пла

нина диплятъ склонове, очъртани отъ тъмни 

виолетово-сини линии. Влtво Витоша, раз-
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булила замъглено чело, не е вече така сър
дита. Слънцето неусетно се е скрило задъ 
памучно-сивитt облаци и въ тази полусtнка 
очъртанията добиватъ още по-голtма дъл
бочина. И най-малкитt хълмове ясно се от
дtпятъ единъ отъ другъ - по-близкитt по
тъмни, по далечнитt по-бледи. Като покрити 

съ огромни постелки, извезани отъ трудо

любивата българска ржка, се ширятъ долу, 
въ низината, поля и ниви. 

Обръщаме погледъ на изтокъ. Взорътъ 
'Пъпли по долината на Лtви Искъръ, прt

сича долината на Бtли Искъръ, изкачва се 
нагоре и спира върху величествената Мусала. 

Предъ нея сериозно ни поглежда връхъ 
Пчелинъ. На югъ Погледецъ (Йозола) въз
правя гордо чело, а въ съседство съ него 

Водни чалъ (Сучалъ) започва бавно да се 
обвива въ мъгли. Гледаме и нtмаме сиJJи да 
откжснемъ очи отъ това приказно видение, 

поднесено ни така щедро и неочаквано отъ 

дивната PиJJa. 

Изпращаме последенъ поздравъ къмъ 
първия Рилски връхъ, който скоро ще се 
скрие отъ погJJеда и продъJJжаваме ната

тъкъ, къмъ нашата днешна цель. 

Докато сме се любували, времето неза
белезано се е промtнило. Леки мъгли поч
ватъ да лазятъ по върховетt. Вtтърътъ упо

рито ни бJJъска и се мжчи да ни препрtчи 

пжтя: фучи, мtта се, хвърJJя въ очитt ни 

снtгъ и най-сетне, безсиленъ да спрt на

шия устремъ, отминава нататъкъ, за да про

фучи край скалитt на Будачица и на тtхъ 

да излtе гнtва си. 
Макаръ и бавно, ние все напредваме. 

Става студено. Обвити въ нашитt връхни 
дрехи, отъ насъ се подаватъ навънъ само 

~читt и носътъ. Никой вече не приказва. 
Не се чуватъ весели закачки и всички при
лежно следваме партината на първия. Снt

гьтъ е дълбокъ и уморително се разбива. 

Стигаме въ подножието на Будачица. 
Новъ пристжпъ на вtтъра затруднява дви
жението. Напредналото време ни кара да 
се откажемъ отъ изкачването на върха, което 

е особено трудно при настаналата буря и 
продължаваме нататъкъ, като по хоризон

талъ държимъ северния му склонъ, дви

жейки се по посока на Голtмия Мечитъ. 

Вtтърътъ продължава свирепо да вилнtе 
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всрtдъ пустинно снtжното поле. Никакъвъ 
признакъ на животъ. Само скали и снtгъ, 
вtтъръ и облаци и всрtдъ тази безутешна 
ширь низъ отъ осемь души, бавно придвиж
ващи се напредъ 1 

Три часа следъ обtдъ. Оставили задъ 
насъ Малкия Мечитъ, най-сетне следъ 3-ча
совъ непрекжснатъ ходъ, въ борба съ вие

лицата и снtга, ето ни на Голtмия Мечитъ. 

Всички сме доста изморени. Иска ни се да 
поспрtмъ и отпочинемъ, но силниятъ вt
търъ все още не ни оставя на мира и гоне

ни отъ него, почваме спускането. 

Следъ дългото и уморително изкачване 
колко е приятно да се отпустнешъ на скитt 

и безъ никакво усилие да се оставишъ да 
бж.дешъ носенъ отъ тtхъ. Снtгътъ е много 
добъръ: образуваната отъ по-рано ледена 
к-ора не позволява затъването, а падналата 

отгоре тънка покривка новъ снtгъ дава въз

можность да оставяме задъ насъ облаци отъ 

снtжна прахь. Единъ, два, три завои, после 
още; пейзажитt бързо се мtнятъ : нови 
образи, различни очъртания I Навлизаме 
въ вtчно зеления клекъ, който отслабва 
малко силния вtтъръ. Пжтьтъ се провира 
между борчетата. Бързо се гонимъ единъ 

следъ другъ. Все по-далечъ и по-далечъ 
остава задъ насъ Голtмия Мечитъ. Слънце

то отново се мжчи да пробие облацитt и 

ни постопли. 

Предъ едрата борова гора се спираме 
за да се съберемъ и отпочинемъ. Приказ
нитt впечатления, чуднитt картини, особе
нитt преживявания, набрани презъ деня, се 
тълпятъ безъ редъ въ съзнанието и ни ка
ратъ да потръпваме, при мисъльта за тtхъ. 

Продължаваме спускането презъ гората. 
Все нови и нови красиви кжтчета ни раз
крива щедрата Рила. Отъ дветt ни страни 
стройни борове извишаватъ снаги, цtлитt 
обкичени съ снtгъ, устремили върхове къмъ 
небето. Леки сJJеди ни сочатъ, че нtкой 
другъ скиоръ е миналъ преди насъ. Пжтьтъ 

пепрекжснато извива и ни отвежда все по

низко и следъ малко предъ насъ се показва 

между дърветата Почивния домъ. 

Часътъ е вече петь следъ обtдъ. Време 
е за тръгване. Събрани въ трапезарията, 



всички бързатъ, суетятъ се насамъ, ната

тъкъ; едни стtrатъ раницитt, други закус

ватъ, трети почиватъ. 

Следъ многократни напомнювания и 
подканвания, излtтницитt еж готови. На

товарваме раницитt и скитt върху двата 

автобуса, живо скачаме вжтре и потегляме 
обратно, като отнасяме въ душата си спо
мена за единъ чуденъ день. 

Отправили поrледъ презъ малкитt про
зорчета на автобуса къмъ порозовtлитt 

Голt.мнятъ Мечнтъ 8 Рила 

отъ1пурпурния залезъ върхове, мълчаливо 
се сбогуваме съ хубавата Рила и съ на
ст жпването на тихата теменужена вечерь, 

като че ли нtкаква тжrа ни завладtва, 

тжrа по бtлото снtжно мълчание, по-rолt

митt мждри борове, по малкитt зайчи сле

ди, по оrромнитt канари и величественитt 
върхове; тжга по шепота на планината, по 

пtсеньта на вtтъра · ; тжга по всичката кра

сота, която оставяме задъ насъ и която 

надали скоро отново ще видимъ. 
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Професоръ НИКОЛАЙ СТОЯНОВЪ 

Настжпването на пролtтьта, въ условията 

на умtрения климатъ, означава за растител

ния свtтъ края на физиологичната почивка, 
въ която растенията прекарватъ зимата. Тази 

почивка отъ физиологично гледище пред

ставлява състояние на "vita miпima", при 

което въ растенията продължаватъ бавно да 

текат1, жизнени процеси и ставатъ невидими 

за човtшкото око промtни. 

Една люлякова или сливова клонка, следъ 

като е изгубила наесень листата си, изглежда 

отвънъ точно така, както и рано напролtть. 

Опитайте обаче да събудите наесень една 
преминала въ почивка клонка. Ще се увt

рите, че клонката упорито не се събужда, 

при все че е потопена въ вода и е поста-
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вена на топло и на свtтло. Повторете сж

щия опитъ въ края на зимата или рано на

пролtть и клонката бърже ще се събуди и 

ще разцъвне, дори и тогава, . която я поста
вите при по-низка температура, отколкото 

при есенния опитъ. Презъ този промежду

тъкъ време въ клонкитt е станала нtкаква 

вжтрешна промtна, която улеснява събуж
дането имъ. Че се касае до известни фи

зика-химични промtни, това показва прак

тиката на тъй нареченото "форсиране", съ

стояще се въ това, че дървеснитt клонки 

могатъ искуствено да бждатъ принудени да 

се събу дятъ преди време, като върху тtхъ. 

Сннмкнт1; ек. отъ П. Шандурковъ. 



се действува съ разJшчни физически 

и химически срtдства ( съ висока и 
низка температура, паритt на ете

ра, ацетиленъ, изкуствено освtтление, 

рентгенови лжчи и др.). 
При настжпването на пролtтьта 

дърветата еж вече подготвени за събуж
дане. Най-първото имъ събуждане е 
обаче еж.що така единъ чисто вжтре

шенъ процесъ, невидимъ отъ вънъ, 

но въпрtки това лесно достжпенъ 

за наблюдение. Много отъ нашитt 
дървета къмъ настжпването на зи

мата натрупватъ въ дървесината си 

запасна храна, въ видъ на скорбtла. 
Първото събуждане се състои въ мо

билизирането на тази запасна храна. 

заради предстоящ ето развитие и нараст

ване на пжпкитt. Тогава въ дър

веснитt тъкани се събуждатъ ензими, 
които хидролизиратъ скорбtлата и я 

превръщатъ въ захарь. Захаренъ раз
творъ тръгва по дървеснитt цеви от

долу нагоре, за да послужи като храна 

за сжбуждащитt се пжпки. Ако тога
ва се пробие дупка въ стеблото на 
бр,ьзата, отъ него изтича бистъръ 
сладъкъ и ароматенъ сокъ. Въ север
нитt страни брtзовиятъ сокъ се съ

бира, сгжстява се чрезъ нагрtване и 

се употрtбява за пиене. Сжщо и 
нашитt 1Сленове, а измежду тtхъ осо

бено шестилътъ, съдържатъ рано 
напролtть сладъкъ сокъ, от'Ь който, 

презъ времето на Наполеоновитt 
войни, въ Срtдна Европа еж били 
правени опити за получаване на захарь. 

Особено богатъ съ сладъкъ сокъ, 

съдържащъ до . 3·6 °!о захарь, е изве
стниятъ американски захаренъ иленъ. 

Сокътъ му е толкова изобиленъ, че 
отъ едно голtмо дърво получаватъ рано 

напролtть (когато наоколо още лежи 

снtrъ) до 40 литра сладка течность, отъ 
която изваряватъ около 1 ½ кгр. кленова 
захарь, особено ценена въ американското 

сладкарство. 

Подготовителни вжтрешни промtни се 
извършватъ въ едни дървета по-бързо, въ 

други по-бавно. По тази причина и еднитt 
дървета се разлистватъ или разцъвтяватъ 

по-рано, другитt по-късно. Отъ нашенскитt 

дървета особено рано се събуждатъ вър
биrп,ь и най-вече ивата, която поради това 

е особено ценна за пчепарството. Много по

късно се събуждатъ букътъ и джбътъ. 
Измежду горскитt храсти първа се съ
бужда лес,сото, а еж.що и цъвтящето 

съ ароматнитt червени цвtтове отровно 

храстче, наречено „вълча ягода". Въ парко
ветt и градинитt рано напролtть се по

крива съ жълти цвtтове форзицията. Отъ 
овощнитtбадемътъизпреварва всички други. 
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Акварелъ Иванъ К р ил о въ - Витоша , къмъ Фонфоннтt 8 Лепени 

Промtни отъ подобно естество ставатъ 

и въ презимуващит·в тревисти растения, а 

11менно въ подземнитt имъ коренища, грудки, 

;1уковици и пр. И тукъ еж.що така необхо

димитt подrотовителни процеси се извърш

ватъ въ едни растения по-бързо, въ други 

по-бавно. Поради това и про;1tтното разви

тие на разни треви и цвtтя става въ раз
JIИЧН O време. 

Въ нашата природа тtзи процеси еж осо
бено кратки въ една група цвtтя, обита

ващи почвата на широколистенитt гори, а 

особе.но на буковитп,. Тtзи растения еж 
лриспособени съ цtлата ритмика на разви
·тието си къмъ ритмиката на гората, въ този 

.смисълъ, че подrотовителнитt физиологични 

лроцеси, необходими за пролtтното разви

тие на тtзи растения, ставатъ въ значи-
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телно 110-кратко време, отколкото у rор

скитt дървета, въ чиято сtнка тt растатъ. 

По тази причина тtзи растения бързо се 

развиватъ съ първото настж.пване на топли 

пролtтни дни и цъвтятъ преди гората да е 

отворила листата си. Тогава· слънчевитt 11ж.

чи още свободно навлизатъ въ гората между 

безлистнитt дървета и вследствие на това 

тревиститt растения, обитаващи горската 

почва, иматъ достатъчна свtтлина, за да мо

rатъ да асимилиратъ. Докато дърветата от

ворятъ листата си и образуватъ свойстве

ната на буковата гора дълбока сtнка, тtзи 

тревисти растения еж вече завършили раз

витието си и преминали . 
Всtки любитель на природата знае, че 

люлинскитt кокичета цъвтятъ въ гората, 

когато наоколо снtrътъ още не се.. е на-

, 



пълно стопилъ. Почти едновременно съ тtхъ 

цъвти 1<,у1<,уря1<,1,mъ, а само малко по-късно 

се събуждатъ и синчец1,т1,, прол,ьтнит,ь 

теменужки, игли,сит,ь, медуницата, са
модивс1<,Ьmо цв,ьте, потайничето, съсiн-
1<,um,ь, 1<,ошнuч1<,um,ь и редица други. Ко

гато тt цъвтятъ, насtкомитt еж още малко 

и поради това надпреварването на цвtтята 

въ привличането на насtкомитt, извърш
ващи опрашването, е особено голtмо. Това 
е причината за яркитt багри и относително го
лtмитt размtри на горскитt пролtтни цвtтя. 

Тtзи качества„се налагатъ още повече, по
ради сравнително по-слабата видимость на 

малкитt предмети въ гората. Отъ друга 
страна, слабата подвижностъ на въздуха въ 

гората е причина, тамъ да преобладаватъ 

цвtтя, опрашвани отъ насtкомитt, а не отъ 
вtтъра. 

Къмъ сходна биологична група принадле

жатъ и пролtтнитt минзухари, само че 

тt еж нагодени къмъ ритмиката на ливад

ната растителность. Минзухарит,ь се раз
виватъ и цъвтятъ преди да се е издигнаJ, а 

тревата въ ливадата, а когато тревата из

растне, .лtинзухарит,ь еж вече прецъвтtJJи 

и се губятъ въ тревата. Въ България ра
статъ нtколко вида жълти и сини минзу

хари. Лилавиятъ планински минзухаръ на 

пролtтъ съ хиляди цъвти въ планинскитt 

поляни и още до късно презъ лtтото про

дължава на голtми групи да цъвти край то

пящитt се прtспи. 

Рано напролtть се явява и още една 
биологична група първи проJ1tтни расте
ния, които се срtщатъ изъ нивитt и 

орницитt, край човtшкит·в жилища и пж

тища или по сухитt нагрtвани отъ слън

цето полянки. Това еж пролtтнитt ефе.лtер1: , 
растения които тепърва се развиватъ отъ 

~емето, бързо израстватъ, цъвтятъ и преми

наватъ, преди да се е развила другата ра

стителность. Нtжнитt имъ коренчета не еж 

нагодени да прекарватъ почивка подъ зе

мята и цtлото растение загива, следъ като 

узрtятъ семената му. Само семената му 
оставатъ да лежатъ, пръстнати по земята и 

постепенно затъквани отъ дъждовната вода 

въ почвата. Tt почиватъ тамъ чакъ до ид
ната пролtть, като чрезъ бавни в.жтрешни 
физиологични промtни се подrотвнтъ кы1ъ 

ново бързо пролtтно ра,шитие. 



Поради краткия си животъ, тt не успt

ватъ много да порастнатъ и оставатъ дребни. 

Въ тази категория спада малката про

лtтна zладница,_цъвтяща съ дребни бtли 

цвtтчета, разни видове синьо-цъвтящи ве

ликденчета, червенитt zьорговчета, дреб
ната едногодишна ливадина и други. 

Другитt нашенски растения извършватъ 

развитието си по-бавно. Следъ като завър
шатъ зимната си почивка или като покъл

натъ отъ семето, тt започватъ да растатъ, 

като образуватъ все нови листа. Тtзи листа, 
чрезъ асимилация на вж.гледвуокиса, натруп

ватъ все нови строителни материали и ра-
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ВИТОША 

Царство на омая 
пленява мойт'В взори, 
и зс~чко що поrлеждамъ 

на свой езикъ говори : 

надъ нъжна незабравка 
0111айниче се свежда, 
а скромна теменужка 

свtнливо ги поглежда ; 

~сръдъ сочната тревица 
цвътчета пъстрооки 
въ килимъ превръщатъ сякашъ 

полянитt широки. 

Тамъ слаоей чурулика, 
а другъ ответъ му дава -
на любовьта л-Ввеца 
лъй трели до забрава. 

Поточета nънливи 
съ водата си сре6риста 

прохлажд~тъ1 освежава 1 ъ 

челото на туриста. 

Когато сутринь рано 
nодъ тебе се разстила, 
море безбр1;жно, тихо 
отъ облаци и свила, 

надъ тебъ еж висинитt, 
бледнъе тамъ луната, 
на изтокъ руменъе 
усмихната зората, 

когато ти се кжпешъ 

въвъ слънцето златисто, 

лжчитt. му те милватъ, 
небето е тъй чисто, 

кога nълзятъ немирни 

къмъ Каменъ.дtлъ мъrлитt, 
и бързатъ да обвиятъ 
съсъ тайнственъ воалъ скалитt, 

азъ пtя вдъхновена, 
ликува ми душата, 

а ехото планинско 

отеква въ далнината. 

ЕЛПАНА 

стението продължава да расте. Такива ра
стения завършватъ развоя си и цъвтятъ по

късно, когато пролtтьта е встж.пила вече 

въ пълната си сила. Tt еж по-високи и по
силно развити, въ сравнение съ първ1;1тt про

лtтни цвtтя. Tt еж.що така пъстрtятъ съ 

различни багри и се надпреварватъ въ при

вличането на насtкомитt, но понеже еж 

много и се явяватъ всрtдъ масата отъ зе

ленина, тt по-малко ни радватъ отколкото 

нtжнитt, крtхки и весели първи предвест

ници на пролtтьта, които толкова приветно 
ни посрtщатъ, всрtдъ току-що събудилата 
се природа. 

ПОБЕДАТА НАДЪ МАЛЬОВИЦА 

Чукъ, чукъ .•. 
Що .пи въ ранна утринь 
Безмълвнит1; недра 
На .Рупитъ• отrласятъ? 
Рутят-ъ ли се скали, 
Отъ трона недостжnенъ 
На орела и.пи 
Камъкъ подъ краката 
На козата 
Подхлъзва се и пада, 
Отъ скатъ на скатъ. 

Чукъ, чукъ ... 
Какво - запитва „Великанътъ" 
Нарушава въковния ни сънь ? 
Мълчатъ „Елени връхъ"., 
.,Орловецътъ", "Купнитt", 
И само 1ъхнитъ очи -
Кристалнит1; води 
На езерата, 
Тревожно гледатъ 
Въ мрачината, 
Тукъ да зърнатъ 
Чу)(Овището 
Или възвишений духъ 
Що неспирно чука. 

Чукъ, чукъ .•• 
Зачестяватъ 
Победни удари на чука. 
Пълзятъ нагоре 
И гвоздеи забиватъ 
Безстрашнитъ планинци тука, 
На .Мальовица• 
По девствената rрждь, 
Която днесъ т1; ще победятъ. 
Смущение настжnва 
Всръдъ планински каменъ миръ, 
Кога при първи слънчеви лжчи 
Гигантитъ съзиратъ, 
Отъ нейнит1; очи, 
Че блъстятъ и ронятъ се сълзи. 
А безсилни еж, силний духъ 
Отъ тука да прогонятъ. 
Затуй обетъ й даватъ 
Н1;вrа дань да взематъ, 

. Сълзи й да изкупятъ. 

МИРОFIСКИ 



СКИЦА МИРОНСКИ МАЛЬОВИllА - РИЛА 



" 

Познавамъ кж тъ край родния ми 

градъ. Красива долина е. Отвредъ отъ 

хълмове е оградена. Това е моятъ ма

лъкъ край, който презъ всвки день на 

годината принадлежи на моето сърдце. 

Къмъ него води пжть. Пжть презъ 

гора, подъ клони. Презъ всъко време 

съмъ вървълъ по този пжть. Презъ 

пролътьта, когато по клонитъ въ гората 

се разпукваха нъжнитъ пжпки на ли

стата. Презъ лътото, когато гжстата 

му сънка ме пазеше отъ слънчевия 

зной. Презъ есеньта, когато тъжно шу

молъха листата подъ ст жпкитъ ми и 

гората издигаше високо голитъ си клони 

къмъ небето. Презъ зимата, когато де

белъ скрежъ украсяваше всъки стръкъ 

и клонъ. 
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Текстъ и снимки 

И най-обикнахъ зиме да вървя по 

пжтя къмъ долината. 

Моитъ ски минаваха по него презъ 

непокжтнатъ снtгъ. Азъ вървtхъ по 

него въ ясно зимно утро, въ тъмни 

нощи, презъ мъгла, или облtнъ отъ 

свът лина та на луната. По него вървъхъ 

когато тихо валъше новъ снъгъ, въ 

мразъ, виелица, презъ кишавъ, мръсенъ 

снъгъ; презъ мартъ, когато само на 

мъста се бълtеха парчета снъгъ, до 

които първитъ кокичета свънливо по

казваха бълитъ си главици. 

Обичамъ този хубавъ пжть ! Може 
би за туй сърдцето ми тръбваше да 

изживъе по него най-бурнитъ си по

желания и да превъзмогне най-мъчи

телното помирение. Затуй може би, тръб-



КАРЛЪ ВИЛНЕРЪ 

ваше да изблънувамъ по него всичката 

вt.ра и въжделения на младежкитъ си 

години. 

Азъ вървъхъ по този пж. ть къмъ 

долината, въ часове на най-голъма ра

' дость и въ часове на най-голъма скръбь. 
Долината стана моятъ втори домъ. 

И азъ поведохъ най-добритъ си прия

тели къмъ тая долина, къмъ хижата, 

къмъ самотнитъ до тогава бъли поляни. 

И други дойдоха много, много въ този 

хубавъ край. . . Веселие, r лъчь отекватъ 
днесъ въ гората и всички, всички, ид

ватъ пакъ. 

А въ хижата! Тазъ радость помня, 

знамъ я. Щастливци нъколко елха, окич

вали сме съ свътящи очи. Въ студени 

нощи, край огъня и димящъ чайникъ, 

Гората край Русе 

изказахме си най-хубавитъ спомени отъ 

живота. Трапеза скромна дъляхме; на 

. твърдия наръ, опръни гръбъ до гръбъ 
спъхме. Другари. 

Затуй обичамъ тоя хубавъ край и 

хижата и моитъ другари. Може би нъ

кога не ще мога вече да отида въ този 

край. Ще остаръе сърдцето, ще увъхне 

тълото. Но азъ съмъ увъренъ, че въ 

паметьта си пакъ ще вървя по пж. тя 

презъ гората къмъ хижата: въ ясно 

зимно утро, да посръщна слънцето, ко

гато позлати съ свътлината си далеч

нитъ бъли поляни. 

И ако тамъ въ долината всички ме 

посръщнатъ като чуждъ, азъ все пакъ 

знамъ - гората, долината и азъ, ние ще 

се познаемъ. 



Природата е винаги вдъхновителка на 
човtка. Въ нея той намира преди всичко 
възвишената и съвършена красота, въ нея 

той вижда сжщо величави и буреносни 

- вълнения, както и чудно спокойствие. При

родата обайва взора и онрtснява душитt, 
тя изпълва сърдцата съ най-хубави чувства 

и пориви I Всtка тревичка, всtко дърво, 
бистриятъ потокъ, необятниятъ просторъ -
всичко това като въ вълшебна хармония ни 

говори надъ всичко за величието на Боrэ. 
Възторженото чувство, създадено въ ду
шитt на хората отъ моrжществото на при

родата, е изказано не само отъ голtмитt 

майстори на словото и живописьта, но и 

отъ простия народъ, който живtе съ нея 
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КАРЛЪ ЙОР ДАНОВЪ 

и чрезъ нея, като може дори да се каже, 

че той най-дълбоко чувствува нейното не
измtнно величие и красота. Одухотворя
вайки я въ живи образи, народътъ излива 
чувствата си и обичьта си къмъ нея въ 
чудно хубави пtсни, които еж истински би
сери на истинско творчество. 

Въ живописьта, пейзажътъ се явява мал
ко по-късно (у насъ презъ 1904 г.), като 
обектъ за самостоятелна картина. Първо

начално той служи като фонъ на картина

та, било тя композиция или портретъ. 
Едва въ началото на XIX вtкъ, една група 
художници напускатъ ателиетата си и оти

ватъ да работятъ всрtдъ природата. Tt 
отиватъ въ гората, · търсятъ нейнитt пре-



лести, въ сtнка и свtтлина - нейнитt кон

трасти. Рисуванитt пейзажи не еж вече 
декори за една сценария отъ фигури, не 

вече декоративенъ фонъ, не представяне на 

една rеоrрафична особеность, а самостоя

теленъ обектъ съ своя опредtлена стойность. 

Това е групата на така нареченитt · ,,Бар
бизонци" - Коро, Руссо, :Дюпре, Миле и 
др. По-късно, къмъ края на XIX вtкъ, се 
явяватъ импресиониститt, за които най

rлавната цель въ творчеството имъ е преда

ване свtтлината въ природата - свtтлина 

и баrра. 
Така художницитt се обръщатъ все по

вече и повече къмъ заобикалящата rи при
рода, тt търсятъ простора_ на равнината, 

моrжществото на височината, трептящия 

въздухъ, лазурното небе . . . Отъ низинитt 
тtхнитt погледи се отправятъ наrоре къмъ 

ведритt планини. И дори нtкои художници 
отишли въ планинитt оставатъ тамъ, слу-

Атанасъ Мнховъ 8 МаслеНh бои 8 Внtоша 

жатъ имъ съ преданос,ть и любовь и не 
слизатъ вече долу. Единъ Сеrантини, ро
денъ въ Алпитt, се връща наново въ тtхъ 
и не напуска вече обичната планина. Той 
заработва съ rолtма любовь, свойствена 

само на художника-nланинецъ, въ Горни
Енrадинъ, близо .до Малоя-ласъ, своитt ви
сокопланински пейзажи. Той рисува заоби
калящитt ro снtжнобtли планински вериги, 
блtстящи на слънчевата свtтлина и чиито 

контури така чудно остро се очъртаватъ 

въ бистрия студенъ въздухъ. Съ голtмо 
уме.ние той изобразява живота на тихитt, 
работливи планинци, заети съ своя непоси

ленъ плодоносенъ трудъ. Той рисува забу
танитt хижи на овчаритt и жълто-зеленитt 
поляни, надъ които стърчатъ осJ1tпително 
бtлитt rлечери. Сеrантини, rолtмиятъ ху
дожникъ, бt ~ъздатель и водачъ на групата 

художници, които откриха красо,тата въ 

планината. 
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Хр, Йончевъ„Крнскарець 8 Скакааецъ - Рнла 

година. е тази на Константинъ UJ,ъркеловъ. 

За този почитатель на нашата планина и за 

неговото акварелно изкуство се е толкова 

много писало, че едва ли е нуждно и ние 

да си кажемъ мнението. 

Идва и Йорданъ Гешевъ. Макаръ и 
твърде младъ, впустналъ се въ опасната 

область да броди по нашитt планини зиме 

и лtте и да рисува, презъ октомврий м. г. 

той организира вече своята четвърта само

стоятелна изложба въ столицата, изнасяйки 

междувременно и петь такива въ провин

цията. Голtмъ майсторъ на снtга. Той е 

е истински художникъ-планинистъ. Рисува 

почти изключително високата планина и то 

зиме. Голtмъ познавачъ на багрената сила 
на освtтения или засtнченъ снtгъ, нашиятъ 

печатъ го бt нtкж.де назовалъ п поетъ на 
cнtta ". Даденитt тукъ негови репродукции 
не еж. излагани. 
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Самостоятелна изложба въ крайнитt дни 
на 1940 год. уреди и Здравко Алексан
дровъ. Роденъ и израстналъ въ Ломъ, въ съ
седство на пълната равнина, Здравко Алек
сандровъ се е отдалъ въ своето художество 

напълно на планината, вtроятно по силата 
на вtчното начало, че „човtшката душа се 

стреми къмъ това, което й. липсва". Оттукъ 

и неговото особено пресъзда~ане на пла
нинския миръ - въ неговата палитра се 

виждатъ повече земленитt тонове. Моти

витt му еж. главно изъ Родопитt, които той 
рисува съ особена, своя вещина. 

Презъ мартъ т. г. изнесе четиринадесе

тата си по редъ изложба и плодовити

ятъ художникъ-планинистъ Иванъ Криловъ. 
Следвалъ различни школи въ страната и 
чужбина, г-нъ Криловъ си е извоювалъ една 
своя техника, която придава на пейзажитt 

му особена реалность. 





Повече отъ 150 езера пълнятъ коритата 
на Великата Рилска пустиня. Това еж си
нитt rължбови очи на високата планина. 

Tt внасятъ веселость всрtдъ мрачнитt вър
хове и скалаци, що ги окржжаватъ. Безъ 
тtхъ високитt планини биха били по-тжжни 
и по-сурови, каквито еж Кавказкитt планини. 

Въ тtзи сини очи се оrлеждатъ настръх

налитt чуки; оглежда се ведрото планинско 

небе; оглежда се слънцето, месецътъ и 

звездитt. 
Планинскитt езера еж пулсътъ на пла

нината. Спокойна ли е планината, спокойни 

еж и тt - изумруденитt имъ води еж 
гладки като огледало. Но планината рtдко 
и кратковременно е въ пъленъ покой. И 
най-слабитt й трепети докосватъ и водитt 
на езерата, както децата изживяватъ вълне

нията на своята майка. Намръщи ли се пла
нината, потъмнява и синиятъ цвtтъ на пла
нинскитt очи; вълнува ли се тя, безпокоятъ 
се и езерата, колкото и малко да е тtхното 
коритце. Застене ли бурята, езернитt води 
почватъ да се блъскатъ и разбиватъ въ гра
нитнитt си первази. А вихрушкитt, така 
чести въ планината, издиrатъ високо rолtми 
водни струи и ги запокитватъ далеко въ 

околнитt камънаци. 
Заедно съ водата често бива изхвърляна 

навънъ и обитаващата езерата планинска 

пъстърва и други водни гадинки. 

А особено красиви еж отраженията на 

свtткавицитt въ буреносни дни. 
Почиватъ си езерата само презъ зимата, 

когато еж покрити съ дебелия ледъ. Но и 
тогава тtхниятъ сънь е често смущаванъ отъ 

грохота на падаша лавина или отъ писъка 
на откъртена скала или отъ пукота на тtх
ната собствена ледена плащеница. 

Въ синитt очи на планинскитt езера се 

ПАВЕЛЪ ДЕЛИРАДЕВЪ 

е заничалъ и планинецътъ още презъ не

прогледната древность. Наистина, Рила е 

била и си остава "необитаема планина", но 
това може да се каже само като я сравня

ваме съ нейнитt съседни планини - Родо
питt. Въ нея нtма високопланински селища, 
но лtтно време по нейнитt чалове и долини 
пасятъ вакли стада, които оrласятъ планин

ското безмълвие съ меднитt си звънци и 
лая на вtрнитt си бранници - рошавитt 
овчарски кучета. 

Езерата еж сжщинска блаrодать за ста
дата. Съ студенитt си води тt уталяватъ 
жаждата на добитъкъ и пастири. 

Занича се и сега планинецътъ въ синитt 
води на езерата, които, макаръ и свойски, 

все си оставатъ за него една загадка. Ве

сели и безобидни еж тtзи красиви езера, 
ала все пакъ тt криятъ въ сту денитt си 
дълбини нtкаква тайна, която не искатъ 
да повtрятъ на човtка. Върху тази тайна 
на езернитt дълбини фантазията на плани
неца е изградила свой приказенъ свtтъ, за 

който се · разправя отъ поколtние на поко

лtние. Отъ тtзи хубави приказки еж оста
нали само нtколко, ала и тt еж достатъчни 
да ни убедятъ, че нашето народно твор
чество е работило и се е проявило въ така 
наречената висоf(оnланинсf(а езерна ми

тология. 

Тtзи приказки искамъ да разкажа, така 
както къмъ ги записалъ по разказитt на · 

планинцитt. 

Въ подрилското село Костенецъ доскоро 
живtеше единъ разуменъ и приказливъ ста

рецъ - дtдо Иванъ Райчевъ. Той добре 
познаваше Костенската планина, най-източ
ната издънка на Рила планина. Отъ него 
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съмъ слушалъ приказката за водния бикъ. 
Този бикъ живtлъ въ Костенското езерище 
Езерището сега е сухо корито между 

връхчето Свети Иванъ и Тупия връхъ въ 
предпланината на изтокъ отъ селото. Нt

кога това езерище било пълно съ вода и 
въ него живtлъ воденъ бикъ - якъ и съ 

голtми рогове. Отъ него. селото не могло 
да упази своитt бикове. Като подушилъ, че 

селскитt говеда еж наблизу, водниятъ бикъ 

изкачалъ отъ езерото и влизалъ въ люта 

борба съ селския бикъ, която неспирала, 
докато последниятъ не падалъ мъртавъ въ 

краката на водния си събратъ и врагъ. 

Преди да започнtла борбата между би

коветt, горедаритt се разбtгвали отъ страхъ 

и не могли да дадатъ никаква помощh на 

селския бикъ. 
Така продължавали дълги години, а сжд

бата на селскитt бикове била все една и 

еж.ща. Най-сетне, единъ селски ковачъ пре

дложилъ на селскитt старейшини следния 

свой простъ, но остроуменъ планъ: да на

прави стоманени рогове на селския бикъ и 
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Эаслонъ .Св. Иванъ Рилски• - • 
Сн. Эагоровъ 

да ги обкове здраво върху неговитt рога 
и така да го пустнатъ въ двубой съ водния 

бикъ. Планътъ билъ одобренъ и изпълненъ: 

селскиятъ бикъ се явилъ на полесражението 
съ двойни рога. Още при първия ударъ, 
той успtлъ да разкорми водния бикъ и по

следниятъ съ страшенъ ревъ се хвърлилъ 

въ езерището, чиято бистра вода се оба

грила съ кръвьта на чудовището. 

И повече не се явилъ ... 
Отдъхнало си селото и още повече 

обикнало своя желtзарски занаятъ, който 
не само давалъ прехрана на много семей

ства, но още и спасилъ селото отъ такава 

голtма беда. Следъ бика изчезнало и езе
рото ; водата, която го пълнила, бликнала 
по-долу - появилъ се изворътъ Петришоръ. 

II 

Пакъ надъ село Костенецъ, подъ рилския 
великанъ Равни-чалъ, е сгушено красиво 
езеро. Нарича се Белмекенско, по името 
на съседния връхъ Белмекенъ или Сонrурлу-
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По Мальовншкнтt езера 

• 
Сн. Загоровъ 

чалъ. Отъ този връхъ започва Рила планина. 
До езерото сега стърчи китна хижа, по

строена съ срt.дствата на стария туристъ К 

Панайодовr, и наречена на негово име. При

ветливо езерце, което въ бистритt. си води 
не може да крие никаква зла прокоба. При 
все това, между населението отъ околнитt. 

села бt. запазено едно старинно повt.рие, 

че тъкмо въ това езеро се криела страшна 

хала, която се надигала отъ него заедно съ 

мъглата и произвеждала свt.ткавици и гър

мотевици и опустошителни градушки. Щомъ 

като почвало да "извира" отъ нея мъгла, 

това било вече лошо предвестnе за близкия 
край и особено за лозарскитt. села Менен

кьово, Акънджиево, Вt.тренъ, Славовица и 
Цt.рово. Споредъ събранитt. отъ покойния 
проф. Ст. Георгиевъ сведения, преди 40-50 
години селянитt. отъ тt.зи села се наго

варвали да отидат'!> задружно да засипятъ 

езерото, защото само по такъвъ начинъ 

могли да изгонятъ отъ него халата и да 

спасятъ посt.витt. и лозята си отъ градуш

китt.. Но не могли да се споразумt.ятъ по 

нt.кои подробности, та езерото останало 

незаровено, а халата - неизгонена. 

Сега вече, подъ влиянието на образова
нието и научното обяснение на валежитt., 
това странно, но все пакъ любопитно по
вt.рие изъ рилската митология е вече забра
вено. Но все още Белмекенското езеро 
продължава да играе за околното населе-

ние ролята на естественъ барометъръ. 

III 

Близко до рилския първенецъ Мусала· 
има единъ скалистъ, сприхавъ и красивъ 

връхъ, известенъ подъ името Манчу. Подъ 
севернитt. му поли еж Маричинитt. езера,. 
а подъ южнитt. - езерата на рt.кичката 
Ропалица, притокъ · на Бt.ла Места. Ропа
лишкитt. езера еж били нt.кога по-голt.ми 
и по-дълбоки. Въ едно отъ тt.хъ мt.стнитt.. 
пастири кжпt.ли овцетt. си преди да ги, 
подстригватъ. Споредъ преданието, както, 
всички планински езера, така и това, си· 

имало стопанинъ ( сайбия) половинr, човп,кr,> 



половин:ь риба. Преди да се вкара стадото 
въ езерото, трtбвало да се поднесе даръ 

на сайбията : хлtбъ, соль и една пара. Ина
че той не нозволявалъ неговото бистро 

езеро да служи за кжпална. 

Тази повеля се спазвала отъ всичка па

стири и нищо лошо на тtхнитt стада не се 
случвало. Но край изворитt на Ропалица 
дошълъ единъ младъ и дързъкъ овчарь -
Манчу. На стари повtрия той не вtрвалъ 

и не искалъ да изпълнява тtхнитt наредби. 

Дошълъ деньтъ за подстригване на стадото. 

Съветвали го по-старитt да поднесе дара, 
ала той не искалъ и да чуе. Подкаралъ 

<;.тадото си и право въ езерото. Следъ звън

чатия и съ вити рогове овенъ се нахвър

J!ИЛИ ВСИЧКИ ОВЦИ. 

Ликува Манчу, че е успtJ1ъ да се по-

диграе съ старитt забJ1уди. · 
ВлtзJ1и всички овци, но никоя не из1шза 

отъ езерото ... 
Мами ги Манчу, моли ги, хука ги, вика, 

а стадото се върти всрtдъ езерото и жа-

110стно бJ1te. СJ1исва се най-после сърдца
тиятъ овчарь и самъ нагазва въ дълбокото 
езеро, като замахва заканително съ гегата 

си. Влtзълъ, за да не излtзе и той - изчез

налъ заедно съ стадото си, заради своето 

непокорство. 

IV 

Надъ изворитt на Бtли Искъръ стои 
гърбомъ върхътъ Реджепица, въ чиито 
южни пазви е сгушено едноименното езеро. 

И Реджепското езеро си има домовладика
звtръ, половина човtкъ, половина риба. 
Кротъкъ звtръ - никому лошо не билъ 
направилъ. Но този зв,ьръ-полуриба не 
обичалъ планинската пъстърва, която един
ствено могла да живtе въ леденитt води 

на неговото езеро. И такава нtмало. 

Около Реджепското езеро често се на
върталъ стария ловецъ дtдо Георги Фо

коръ. Този безстрашенъ дtдо Георги се опи
талъ веднажъ да зариби езерото, че когато 

нtмало кози и мечки, да може да си нало
ви рибица, каквато бабичката му много 
обичала. Взелъ дtдо Георги едно менче и 
право при Бtлишкото сухо езеро. Хваналъ 
н·вколко рибки и ги пустналъ въ менчето, 
което предварително напълни11ъ съ студена 
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вода, и ги отне{;ълъ и пръстналъ въ Ре
джепското езеро. 

Поскиталъ дtдо Георги насамъ-натамъ 

и нечерьта си наклалъ огънецъ подъ кло

натъ боръ. Хапналъ малко и заспалъ. Но 
ето, че до него се домъкналъ стопанинътъ 

на Реджепското езеро и заканително му 

заповtдалъ : 
- Още въ зори да дойдешъ и да при

берешъ рибкитt, които днесъ пустна безъ 
мое позволение. Tt ще бждатъ изхвърлени 
на бptra; ще ги съберешъ, докато еж още 

живи и отнесешъ, откждето си ги взелъ. 

Ако не направишъ това, както и ако оста
вишъ да умре нtкоя отъ тия животинки, 

ще отговаряшъ съ главата си 1 
Дtдо Георги послушалъ халата. 

И до день днешенъ езерото е безрибно. 

V 

Вг изворигв на Долна лtва рtка, на 
едно стжпало на ръта Скакавица е разпо
ложено надъ рtчното корито Халовитото 
езеро. Изтичащата отъ него вода е низъ 

отъ гоJ1tми и малки водопади, по които 

пtнестата вода се разбива на безброй кап
чици, които пречупвагь въ красиви багри 
лжчитt на залtзващето слънце. 

Сгушено между урвеститt спусъци на 
недостжпния и скалистъ рътъ, езерото се 

посещава много рtдко отъ залутанъ тж

дtва пастиръ, дошълъ да дири загубенъ 
добитъкъ. Тази отстраненость и недостжп

ность на езерото накарали първобитниятъ 
овчарь да го мисли за скривалище на бу
ригв и халитt или накжсо - Х аловито езеро. 

Когато халата почива въ бистритt води 
на езерото, небето е спокойно и ясно, 

слънцето сгрtва планинскитt висини и до

линитt се унасятъ отъ СJlадката пtсень на 
кавали и звънt1.и. Но размърда ли се хаJ1ата, 

водата на езерото почва да се пtни и бучи, 
небето се покрива съ буреносни облаци, 
започва да гърми и трещи, страшни мъJ1-

нии разбиватъ сгьрчащитt скали по пла

нинскитt гърбици. 

Съ такива страхотни еж.шества крила
тата фантазия на простия планинецъ е на

селила повечето отъ рилскитt езера. Но 
най-страшната хала е настанена въ малкото 

Халовито езеро. 



Дженгвлъ 

Пнрннъ 

• 
Сн. Эагоровъ 

ИВАНЪ НИКОЛОВЪ 

ЗаrлъхнаJшятъ споръ „Родопа или Родо
пи" доведе до тамъ схващането на хората 

за тази планинска система, че днесъ безо
гледно и безъ всtкаква отrоворность се 
шири името "Родопа ", употрtбявано отъ 
мнозина като по-съвременно, по-мощно 

или по-звучно. 

Ние сме свидетели какъ презъ 1934 r. 
се преименуваха купъ селища, юкде спо

лучливо, кжде неподходяще и тtхнитt нови 

имена днесъ по задължение се изrоварятъ 

и пишатъ отъ всички, а за най-rолtмия ни 
географски обектъ, изпълнилъ южнитt ни 

предtли, сме допустнали двойни имена. 

Днесъ е забранено да се пишатъ табели 
по кръчми и ателиета съ неподходни имена 

или на неправиленъ български езикъ, дори 

актове се съставятъ въ такива случаи, а на 

десетки мtста срtщаме: Шиваческо ателие 
.Родопа ", Ресторантъ .Китна Родопа", 
Бръснарница • Родопа" и т. н. безъ да спо
менаваме, че дори служебни лица въ своитt 
слова и речи винаги произнасятъ гърмо

гласно .Родопа ", искайки да включатъ 

огромното съдържание на понятието Родопи. 
А само това ли? 1 ••• Въ стотици селища 

ще чуете какъ учительтъ говори на учени

цитt за „ Родопа" безъ да съблюдава, че 
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М а л ьо вица 

Рила 

• 
Сн . Эе го ровъ 

въ учебника по отечествознание и геогра

фия е писано Родопи. Не малко срtдно
школци говорятъ „Родопа", а учатъ Ро
допи. 

Появи се и единъ календаръ съ над

словъ „ М11ада Родопа". . Странно наистина ! 
Кой каквото каже 1. . . Дори и тия, които 
искатъ правилно да оценяватъ родопскитt 

работи, почватъ съ погрtшно име .Млада 
Родопа". Нито еж млади, нито еж „Родопа" 
- Родопитt. 

Навtрно младитt родопски студенти, не 

еж включвали географското съдържание на 

името „Родопа ", когато еж издавали своя 
календаръ, а сигурно еж искали да изразятъ 

етническата стойность, която се крие въ 

надслова, т. е. младитt родопчани изъ Ро
допско. Обаче, тt несъзнателно увреждатъ 
на земята, която тъй многостранно се е 

вглжбила въ сърдцата имъ, както многоброй
нитt родопски гребени, изразени тъй добре 
въ събирателното имъ име Родопи. 
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Моята задача не е да разгледамъ дългия 

споръ „Родопа или Родопи", по който 
споръ много мастило се е изписало, а да 

разгледамъ географската стойность, която 

се включва въ името Родопи и да отправя 

апелъ къмъ всички, които съзнателно про

изнасятъ името на нашия масивъ да упо

трtбяватъ онова име, съ което еж си слу
жили нашитt бащи и дtди, изразявайки об

ширностьта на онази планинска страна ; а 
това име е Родопи и пакъ Родопи. 

Въ близкото, пъкъ и въ далечното ·ни 
минало, всички хора, които еж се занима

вали съ изучаване на Родопския масивъ въ 
всичката му сложна структура еж употрt

бявали името Родопи. 
Професоритt Ст. Бончевъ, Ст. Петковъ, 

А. Иширковъ, Ив. Батаклиевъ, Ярановъ и 
др., писателитt Ив. Вазовъ, Антонъ Стра
шимировъ, Шишмановъ, Балабановъ, Велич
ковъ, Кирилъ Христовъ и др., планинскитt 

ни познавачи П. Делирадевъ, Г. Георгиевъ и 



др., както и много родопски дейци, еж схва

щали тази земя все въ множествено число. 

Това наименувание не е тtхна измис
лица или тtхно книжовно творение. То е 
взето отъ народа, който най-правдиво на

зовава земята, върху която живtе. 

Съ името Родопи, народътъ ни е озна
чавалъ, означава и днесъ, цtлата планинска 

страна на югъ отъ р. Марица, опрtна въ 
нейнитt води и потопена въ водитt на 

Бtло море. 

Това е единъ, наистина, лабиринтъ отъ 

. планини, преплитащи се въ всевъзможни 

посоки, имащъ дължина 250 клм. и ширина 
100 клм. Попитайте и северняка и той ще 
ви каже че задъ Стара-Планина или Бал
кана и Тракия еж Родопитt. Попитайте 
старо-планинеца и той еж.що ще ви по

сочи, че въ дъното на Тракийското поле 
се синtятъ планини, наречени Родопи; най

сетне и бtломорецътъ ще ви повтори, че на 

Долината на 

Страшното 

езеро 

• 
Сн . Эагоровъ 

северъ морето е заградено съ множество 

планини, наречени Родопи. 

Запитате ли, обаче, родопчанина отъ вж
трешностьта на тази земя, какъ се нарича 

страната въ която живtе, и вие ще полу
чите различни отговори : Доспатски гори, 

Славиеви гори, Букови планини, Ахж-Челе
бийско, Кърджали, Чепинско, Девинско и 
т. н. Това е така, защото обсtгътъ на единъ 
родопски житель, който е живtлъ всрtдъ 

все негови планини, не може да очъртае 

границата на своята земя и да каже, до тукъ 

е "Родопа ", а отъ тамъ нататъкъ друга пла
нина или равнина . 

Така напримtръ жительтъ на Витоша, 
отъ нейния връхъ ясно отдtля своята пла
нина отъ съседнитt ней планини. Този на 
Срtдна-гора еж.що, а старо-планинецътъ отъ 
върха на своята планина вижда до кжде на 

югъ и на северъ стига неговата планина. 

Родопчанинътъ, покачилъ се на в. Пер
сенкъ, вижда чакъ до хоризонта планини, 
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планини и само планини. Преминалъ на в. 

Карлъкъ, пакъ сжщата върволица отъ не

скончаеми вериги. Преминалъ още по-наюr.ъ, 
на в. Ченгене-Хисаръ, кждето очаква да 

види свършека на този хаосъ отъ планини, 

той съзира още веднажъ величието на 

природата, която и тукъ е разхвърлила въ 

пъленъ безпоредъкъ планинскитt ридове, 
та чакъ догдето погледа му вижда. 

Такава е картината отъ Асеновградъ на 
югъ за Ксанти. 

Такива еж Родопитt и отъ северъ на 
югъ. А тръгнемъ ли отъ изтокъ на западъ 
да ги пребродимъ, кждето разстоянието по 

въздушна линия е 250 клм., ние ще бждемъ 
смаяни отъ тtхната необятность. 

Такова впечатление оставатъ Родопитt 
у всtкиrо, който е навлtзълъ въ тtхъ. По
гледътъ му бива завладянъ отъ обширно 
разлt,;итt родопски гребени, които оприли

чавани на морски вълни, спокойно почиватъ 

надъ родопското море. 

Та кжде другаде въ нашитt планини 

ще срtщнете подобна родопска гледка? 1 .. 
И не е ли тази обширность на Родопитt и 
тtхната морфологична особеность, която 

кара населението да ги счита не като една 

планина, а като сборъ отъ такива ? · 
Въ геологично отношение Родопитt дей

ствително представляватъедно цtло, но часть 

отъ общия Рило-Родопски масивъ, изживtлъ 
всички времена отъ историята на земята. 

Опитаме ли се обаче, да обхванемъ съ едно 
име това геологично цtло, то веднага срt
щаме спънка въгеоморфоложката структура, 

която е тъй много усложнена следъ тер

циера, че земноповърхнитt форми, изникнали 

върху кристалния цокълъ, създаватъ отдtл

ни планини, а сжщевременно еднакво различ

ни една отъ друга. Всички, обаче, вкупомъ 

носятъ отпечатъкъ на едно минало, което 

ги свързва въ обща система, изразена тъй 
добре въ събирателното име Родопи. 

Що се отнася до митологията, какво 

"Родопа" е била девица, то това нtма ника
ква научна стойность за днешната география. 

Съ името "Родопа" бихме означили една 
опредtлена обла<:ть въ етнично или админи

стративно отношение, въ коuто обаче вли

затъ Родопитt като планинска система. 
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Името .Родопа" е книжовно тнорение, 
а не народно или научно свързано съ 

обекта, който искаме да изразимъ. 
Най мжчно бихме окачили това име на 

върха Персенкъ, на Карлъкъ, на Ченгене 
Хисаръ, Алабакъ или Чилъ-Тепе, и да ка
жемъ ей това, което виждате наоколо е· 
»Родопа". 

Ако дори бихме надзърнали въ много
странностьта на родопската поселищна гео

графия или на родопската етнография или 

лингвистика, то и тукъ за очудване ние 

ще срtщнемъ все сжщото многообразие и 
разновидность, които CqMO широкитt планини 

могатъ да създадатъ. 

Името „Родопи" крие въ себе си една 
географска правда. Само то сочи облика на 
предмета, до който се отнася. Само отъ него 
и най-далечниятъ географъ ще разбере че 

. става дума за една планинска система, а, не 
за една планина, каквото ограничено съдър

жание се крие въ името Родопа. Защото 
нtма въ свtта планинска система, която да 

е наречена съ име на единична планина. 

Името Ропопи, осмислено географски и 
народностно, съвсемъ не се нуждае отъ пре

кръщаване и то дошло съвсемъ не отъ гео

графски срtди, нито пъкъ отъ географска 
необходимость. 

Нито единъ здравомислещъ българинъ 

не бива да преиначава имената на роднитt 

ни планини, които имена криятъ въ себе си 
величието и смисъла вложенъ въ тtхъ. 

Не бива толкова хубавото име и тъй 
отговаряще на разбитата планинска система, 
единствено въ отечеството ни, да се замtня 
съ име въ единствено число. 

Отрадно е, че и въ нашата малка но тъй 

разнообразна по строежъ страна има и пла-. 

нинска система която да звучи като Анди, 
Пиренеи, Кордилиери, Алпи, Апенини, Хима
лаи и т. н. 

И не е ли гордость за всtки българинъ, 
че въ неговото отечество, тъй малко по 

масщабъ, сжществува толкова огромна пла

нинска система и тъй характерна въ своята 

морфология, че озадачава мнозина учени, 

докато ние искаме да омаловажимъ нейната 

стойность. изговаряйки я въ единствено 

число. 



Погледъ кы1ъ Джендема 8 Стара-планина 8 Сн. Шахбазянъ 

1. УВОДНИ БЕЛЕЖКИ 

Подъ влиянието на стремежа у културния 

човtкъ къмъ непрестанно разширение на 

умствения кржrозоръ, днесъ и въ плани

нарството все повече се използуватъ завое

ванията на нtкои науки, като физическата 
география, геологията, топографията, есте

ственитt науки и пр. И както всtка наблю
дателна наука се нуждае постоянно отъ 

образни документи при излагане на своитt 

истини или за бждещи изследвания, така и 
планинарската дейность въ своитt прак

тически задачи се свързва все по-тtсно съ 

услуrитt на фотографията като общедо

ст жпенъ способъ за набавяне обективни об-

ГЕОРГИ СТ. ГЕОРГИЕВЪ 

разни документи. И колкото повече плани
нарската дейность се осмисля чрезъ сътруд

ничеството на поменатитt науки, толкова 

повече се разширява полето за практичес

кото приложение на фотографията въ ней

ната область. 

Изучаването на бълrарскитt планини отъ 
планинарско гледище отдавна е станало пър

востепенна задача на нашитt планинарски 

организации. Но колкото и скромна и огра
ничена да е тази научна дейность, тя винаги 

ще се съпровожда и отъ една подготвителна 

работа, изразяваща се въ събирането на 
данни и материали въ суровъ видъ съ цель 

за по-нататъшна обработка и бждещи npo-
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учвания. И ето въ реда на тtзи подготви

телни работи първо мtсто трtбва да заеме 
фотографното снимане на българскитt пла
нини споредъ единъ систе.менъ планъ, за 
да се представятъ въ фотографни образи, 
свързани чрезъ вжтрешна връз,са, българ
скитt планини въ отношение къмъ българ
ското планинарство. Това голtмо по размtри 
и изпълнение дtло неможе да се замtсти отъ 
досегашнитt откжслечни снимки на нашитt 
планинари-фотографи, главно поради лип

сата на система и вжтрешна връзка въ тtх

ната работа. Изпълнението на този голtмъ 

проектъ, по нашата преценка нtма да над

хвърли възможноститt на нашитt плани

нарски организации, защото въ тtхнитt 
редове се числятъ подготвени хора, които 

могатъда се справЯ'Гъ съ техническитt и орга

низационни проблеми на изпълнението и то 

-съ присжщия на българския nланинарь иде

ализъмъ и готовность къмъ саможертви. 

Тази увtреность ми лава основанието да 

изложа nредъ нашата планинарска общест
веность единъ подробенъ планъ за изпъл

нението на поставената задача, който от

давна занимава мисъльта ми и е наnравенъ 

достояние на Централното настоятелство на 

Б. т. с. и на Българския алпийски клубъ 

още nрезъ 1936 rод. 

2. ЦЕЛЬ НА СИСТЕМНОТО 
ФОТОГРАФНО СНИМАНЕ 
НА БЪЛГАРСКИТ1> ПЛАНИНИ 

У слугитt на фототрафията въ планинар

ството се проявяватъ главно въ две посоки: 

.1) регистриране на общи и подробни из
гледи отъ геоморфоложки обекти и разно
образни факти и събития въ пr~анината, 
лични преживtлици и спомени отъ общест

венъ интересъ, или въобще снимки съ до
кументарно значение и 6) художествено 
пресъздаване на планинс,сия св,ьтъ и не
rовитt многообразни прояви, по пжтя на 
личната режисура и композицията. 

За планинарството еж еднакво ценни и 

двата вида фотографни произведения. Пър

витt изискватъ главно тънъкъ технически 

похватъ и сржчность и еж леко достжпни 

за всtки, който владtе добре фотографния 
аларатъ. Вторитt, обаче, изискватъ винаги, 
освенъ съвършенитt технически познания, 
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още и тънъкъ художественъ у~етъ, дълбоко 

познаване на живота и неговитt многооб

разни прояви, обща художествена култура 
и най-вече способность да се виждатъ нt

щата "фотографно". Иначе всtко ху доже
ствено пресъздаване, въ което липсва прав

дивость и искреность или оригинална идея 

или ново и необикновено хрумване или 

поне една нова гледна точка, действува не

убедително и впечатлението отъ него е по
срtдствено и банално. 

Разбира, се най-прtко отношение къмъ 
планинарството иматъ почти винаги доку

ментитt отъ първата категория, но при 

условие, че умеемъ да снимаме обектитt по 

такъвъ начинъ, че тt да добиятъ своята най

rолtма картинна изразность съ огледъ къмъ 

нашата цель. Сбирка отъ умело подбрани 
снимки или панорамни изгледи отъ нtкои 
интересенъ планински обектъ, винаги на

бавятъ богатъ материалъ за неговото по
дробно проучване дори въ кжщи и даватъ 

възможность да се откриватъ подробности 

или обстановки, които нашето око не е 
имало време да забележи при личното об
хождане на самото мtсто. Причината се ко

рени въ аналитичния характеръ на фото

графната снимка, която винаги предлага много 

повече видими подробности, отколкото може 

да долови човtшкото око и да задържи 

нашата паметь. 

Свързанитt пъкъ съ вжтрешна връзка 
снимки отъ нtкои планински обекти могатъ 

да ни дадатъ пълна и почти изчерпателна 

представа даже за съвсемъ непознати обекти. 
Подредени планово и системно въ албуми, 

подобни снимки представлявать най-подроб

ното описание на дадено мtсто, стига да . 

имаме навика да четемъ правилно обхвана
титt въ тtхъ надзеr,1ни подробности. Освенъ 
за непосрtдни проучвания, тtзи снимки мо

гатъ да служатъ прекрасно и за чисто 

илюстрационни цели. 

Засега не сжществува по-мощно осведо
мително срtдство отъ картинната или 

образната пропаганда. Обилниятъ мате
риалъ въ справочнитt албуми може да 

бжде пресtтъ и най-ценнитt работи да се 
издаватъ въ пропагандни албуми, предназна
чени за широката публ}fка. Ако пъкъ между 
интереснитt покументарни снимки въ тtзи 





Долината н& Крива рtка 
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албуми се включватъ и нtкои сполучливи 

композиццонни работи, изпълнени върху 

фона на нtкое необикновено или фанта
стично настроение, или р·lщко явление изъ 

живота на планината ( свtткавици, бури, 

снtговалежи, брокеново явление и др.), то 
тtзи албуми могатъ да добиятъ характеръ 

на истински художествени издания, които 

биха будили живи интереси и въ чуждитt 

на планинарството културни срtди. 

Безчислени еж случаитt, въ които инте

ресната планинска снимка може да се из

ползува като илюстрационенъ материалъ. 

Сегашнитt и бждещитt отношения на бъл
гарскитt туристически и планинарски орга

низации съ международни такива, често ни 

поставятъ и ще ни поставятъ въ положение 

да имъ набавяме взаимообразно необходи
митt фотографни документи отъ бы1гар

скитt планини. Ние трtбва да разполагаме 
съ неизчерпаеми сбирки отъ качествени 
снимки, за да посрtщаме многостраннитt и 

разнообразни нужди, които въ бждеще все 
повече ще се развиватъ. 

Изготовлението пъкъ на снимки за фо

тотопографни и фотограметрични нужди е 

една нова область за практически приложе

ния, които сега се използуватъ нашироко и 

съ голtмъ успtхъ, особено отъ чуждитъ 

алпийски организации, както за попълване 

и реамбулиране на сжществуващитt карти, 

така и за начъртаването на нови такива, 

специално за нуждитt на планинарството и 

скиорството. Въ това отношение картограф

ното дtло на Нtмския алпийски съюзъ, въ 

което еж употрtбени широко фотограме

тричнитt методи на снимане на високопла

нински обекти, е единъ голtмъ културенъ 
приносъ не само въ съкровищницата на 

нtмския алпинизъмъ, но ценна придобивка 

и за общата наука. Въ връзка съ фотогра

метричното използуване на фотоснимкитъ 

въ планинската картография днесъ е широко

разпространена и така наречената "сте

реоскопна фотография", която по желание 

може да ни даде въ пр1Ькол1rьvен:ь релефо· 
планинскитt форми, позволяващъ оше по

детайлното имъ проучване. 
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Диапозитивната техника отдавна се е 

поставила въ пълна услуга на планинар

-ството. Днесъ почти е невъзможно изнася

нето на сказки свързани съ практическото 

планинарство и планинарската идеология 

безъ да бждатъ илюстрирани чрезъ диапо
зитивни проекции. И най-красноречивитt 

-слова не даватъ представата, която може 

да се добие при наблюдението на увеличе
ния върху стената диапозитивенъ образъ. 

Въздействието на тоя образъ порастна не
имовtрно много съ голtмитt предимства и 
възможности, които предлага съвременната 

цвtтна фотография. Ц. н. на Б. т. с. направи 
сериозна стжпка въ областьта на своята 

пропаганда дейность като се снабди съ мо

щенъ проекционенъ апаратъ и постави на

чалото на една неограничена сбирка отъ 

цв·втни диапозитиви, която ще се попълва и 
разширява постепенно, главно съ картини изъ 

българскитt планини, тtхния животъ и кул
тура. 

Най-после всичко по-интересно и ценно 
оrъ богатата образна сбирка, която ще се об
равува чревъ плановото и системно снимане 

на българскитt планини, може да послужи 
и за изготовление на голtми увеличения за 

стенна украса. Увеличената снимка винаги 

въздействува по-мощно и по-изразно, за

щото прави видими подробности, които въ 

нормалнитt размtри на контактнитt копия 
често оставатъ незабелезани и недостатъчно 

подчъртани. Особено силно е въздействието 
на панорамнигв изгледи отъ планинитt, 

които върху нtколко голtми и свързани 

;шстове, ни разкриватъ грандиознитt пла

нински картини подъ единъ широкъ жгълъ 

на наблюдение. 

3. ОБЕМЪ И ОРГ АНИЗАUИЯ 
НА СНИМАЧНАТА РАБОТА 

Планътъ за системното фотографно сни

мане на българскитt шшнини, въ смисъла 

на това изложение, подразбира само снима

нето на интереснитrь отъ планинарско 

глеdище обекти отъ тrьзи планини, а не 
цtлостното имъ възпроизвеждане въ площь, 

както това често се върши по аерофото
·графенъ начинъ за картографии цели. Какво 
.обхваща конкретно понятието „интересни 
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отъ планинарско гледище обекти" ще се 

изясни по-долу. 

Изпълнението на тази задача въ най
общъ видъ предполага една двояка дей

ность : подготвителна и изпълнителна. 
Изпълнителна!а дейность отъ своя страна 
се разпада на технически подготвителна и 

технически изпълнителна. Да характеризи

раме съ по нtколко думи всtки видъ работа. 

Обща подготвителна работа. Състои се 
въ разпредtлението на всtка наша пла
нинска система на работни участъци, като 

по картата 1 : 40,000 се опредtлятъ точно 
границитt на тtзи участъци. Плоскостьта 
на всtки участъкъ трtбва да се опредtли 

споредъ количеството на включващитt се 

въ него обекти за снимане. Въ връзка съ 

това повечето пжти участъцитt ще се явятъ 

различни по пространство, защото стреме

жътъ трtбва да бжде тt да обхванатъ при

близително еднакви по количество обекти 

за снимане. Срtдната голtмина на всtки 
участъкъ може да се движи отъ 15 до 20 
кв. км., пространство, което може да се екс

курзира презъ единъ излетъ отъ 3 до 5 
дни. Но тъй като въ високитt наши пла

нини често се срtщатъ дtлове, които пред
ставляватъ нtщо цtлостно и засебено (напр. 
Мангъртепенската група, масивътъ на То

доринъ връхъ и продължението съ Типица 

и Горната скала, Елтепенскиятъ дtлъ въ 

Пирина, Мальовишкиятъ дtлъ, Мусален

скиятъ дtлъ и др. въ Рила), то при опредt
ляне тtхнитt участъци трtбва да се има за 
ржководно начало естествената граница на 

тtзи дtлове, за да се из6вгне разпокжса

ностыа въ работата. 

Следъ опредtляне rраницитt на участъ
цитt вече могатъ да се опредtлятъ, пакъ по 

картата, самитt обекти за снимане, които 
се включватъ въ всtки единъ отъ тtхъ. 

При конкретното опредtляне на обекти

тt за снимане хрtбва да се иматъ предъ 

видъ изложенитt по-долу ржководни начала. 

,,Интересни обекти за снимане отъ пла
нинарско гледище" еж преди всичко чисто 
гео.морфоложкитrь обекти или видимитt 

външни форми на планинския теренъ. Ли
цата, които ще се нагърбятъ съ изпълне
нието на снимачнитt задачи, обаче, освенъ 



техничната подготовка, трtбва да умеятъ 

да се ориентиратъ поне най-общо въ коло
салното разнообразие и пъстрота на форми, 

които характеризиратъ земната повърхнина 

въ високитt планини. Tt трtбва да могатъ 
да чувствуватъ и откриватъ единството въ 

това многообразие и да виждатъ въ съвре

меннит-1, форми на земната повърхнина по

стоянни процеси на измtнение и замtстване 

на едни форми съ други. Известни елемен
тарни познания върху действието на вън

шнитt и вжтрешнитt геоложки деятели, 

подъ действието на които се мtни основния 

релефъ и се създава многообразната пъ
строта и разчлененость въ съвременния об
разъ на земята, еж необходими. Съответно 
на това, отъ само себе си се разбира, че при 
разработката иа плана е необходимо да се 

следва естествения редъ на възникването на 

Иэъ Срi;дна Рила 8 Сн. Загоровъ 

земнитt форми щомъ се знаятъ силитt, 

които взематъ участие при тtхното обра
зуване. 

Нека вземемъ за примtръ действието на 
водитt въ природата, защото отъ всички 

външни геоложки деятели тt еж най-важ

нитt сили, които внасятъ дълбоки тектонски 

промtни въ формитt въ релефа и придаватъ 

окончателна моделация на земната повърх

нина въ дадено време. 

Действието на водитt се изразява въ нt
колко посоки. Подземнитt води влияятъ 

върху релефа на повърхностьта чрезъ из

насяне отъ дълбочинитt на земята разни 

минерални материали и натрупването имъ 

по земната кора. Обаче, отъ планинарско 

гледище, най-интересни еж ония резултати 

отъ дейспшето на подпочвенитt води, които 

се изразяватъ въ образуването на пещери, 
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подземни дутш, ходове и др. особено тtх
ната вжтрешна украса (сталактити, сталаг

мити и др.), а заедно съ това и така нарс-· 

цен~ т,ь кпрстови явления въобще. Полето 
за фотографна работа тукъ е обширно и 
разнообразно. 

Знае се, че въ процеса на измtненията 
и окончателното образуване на земния ре

лефъ играятъ първостепенна роля теца

щи т ,ь вr du. Тtхното действие е предимно 

механично и вияе не само върху моделацията 

на релефа, но и върху отнасянето на гра

мадни маси минерални материали. За пла
нинаритt действието на рекит,ь е отъ осо

бено значение, като най-важни фактори при 

образуването на долинитп-, които браздятъ 
снагата на планинскитt системи. 

Твърдото състояние на водата - ледътъ 

- днесъ не се срtща по нашитt високи 

планини като факторъ при ваянето на тtх

ния релефъ. Но споредъ общеприетитt обяс
нения следитt отъ неговата дейность въ 

геоложкото минало, презъ времето на 
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По Рилски тt 

снtжни полета 

• 
сн, Загоровь 

ледения периодъ (дилувиума), се срtщатъ 

по нашитt високи планини Рила и Пирина, 

изразени главно въ циркуснит,ь форми и 

въ особената коритна форма на нtкои 
високи планински долини (долината на р. 

Дамяница - Пиринъ, долината на Бtлия: 
Искъръ -;- Рила и др.). И еднитt и другитt 

форми еж прекрасни теми за фотографно· 
възпроизвеждане, особено когато се сни

матъ и съ огледъ къмъ тtхното научно и 

културно значение, а не само като худо

жествени произведения на гигантската при

родна скулптура. 

Въ връзка съ циркуснитt форми стоятъ 

и така нареченитt планински езера, които. 

сжщо тъй се смtтатъ останки отъ ледения 

периодъ. Внимателното разглеждане на 
всtко високопланинско езеро и неговата 

най-близка околность винаги открива при

еж тствието и на нtкои постоянни съпж тници: 

задълбано най-често въ основна скала езерно 
паничище, езеренъ прагъ и много често цир

кусна тераса, върху която е задълбано па-



1Ничището. Винаги е за предпочитане сни· 

мането на планинскитt езера да става отъ 

гледни точки, при които тtзи неизбtжни еле

менти да се очъртаватъ ясно. Изпълнението 

на това условие почти НИ[{Оrа нtма да. бжде 

въ разрtзъ съ художествения ефе[{ТЪ, тъй 

като планинскитt езера еж [{расиви отъ 

всt[{а гледна точ[{а. 

Този бtrълъ поrледъ върху [{артиннитt 

възможности, [{ОИТО предлага само единъ 

отъ мноrобройнитt фактори на планинския 

релефъ, ПО[{азва колко обширна и въ еж

щото време колко благодарна би била за
дачата, 1(05/ТО се постави. 

Орографията, лимнолоrията, фитоrеоrра
финта, rорскитt и воднитt богатства като 

:източници на стопанс[{И блага, фауната, ен

томологията, спелеологията (науката за пе

щеритt), етнографията и антрополоrинта на 

нашитt rшанини моrатъ да получатъ едно 

ново и кржrло освtтление възъ основа на 

систематично подбрани фотографни доку

менти. 

Въ кржrа на подrотвителнитt работи, 
очевидно трtбва да се включатъ и rрижитt 
за набелнзване забележителнитt мtста и 
паметници отъ историческото минало, съ 

[{ОИТО е надарено доста щедро нашето оте

чество, докош(ото разбира се тt се срtщатъ 
по планинитt, които се обхващатъ отъ тон 

планъ. 

И тъй, общата подготвителна работа 

следва да обхване освенъ разпредtлението 

на планинскитt области на участъци за ра

бота, но и съставннето по възможность из
черпателнин списъкъ и точното мtстона

хождение на ВСИЧ[{И обе[{ТИ отъ най-разно

образенъ характеръ въ всtки участъ[{ъ. 

(Продължава въ 11дната книжка) 
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Мнозина мислятъ, че нстинската зима въ 
планината се приключва съ настжnването на 

м. мартъ, както е въ повечето случай въ ни
зината. Оттамъ и малкиятъ брой на посещенията 
изъ nланинит'I! ни преэъ периода края на фев
руарий - края на аnрилъ. Разсжждснието въ 
случая е, че „времето нито е за ски, нито за 

безъ ски". 
Всжщность, обаче, най-красивит1; месеци въ 

нашит'!; планини еж м.м. мартъ и аnрилъ. Презъ 
това време планината, особено високата й часть, 
е приютила у себе-си всички особености и на 
зимата и на л1;тото. Тогава именно ние нами
раме фирновата сн1;жна настилка по високит1, 
д1;лове на нашит'I! планини, най-добрата за 
придвижване съ ски. Като преимущество предъ 
истинскит'I! зимни wесеци, тази сн'l!жна на
стилка е много добре прилепнала къмъ всички 
повръшни форми, улегнала е и съставлява една 

значително установена почва. Новит'h сн'l!жни 
настилки, които наставатъ презъ т1;зи два ме
сеца, по начало еж издухвани отъ в1;тровет1; 
въ широкит'I! долини, поради не особената до
бра nрилепность на cнtra имъ. Ето защо се 
казва, че планината nрезъ този периодъ е 

• чиста•. Междувременно nериодичнит1; ла
вини еж nретърп1;ли своето изтичане; остава 
само да се внимава за случайнитt такива, безъ 
обичайно леговище, които се nридвижватъ из
ключително отъ пр1;ко сътресение, като откър
тила се сн1;жна козирка, np'l!кo сътресение отъ 
ски и др. Но и тази малка опасность може да 
бжде изключена, въ случай че се избtrва пре
минаването на rолtмит'I! наклони по ср'l!дата 
на деня, а именно между 15 и 18 часа. Това 
за зимния елементъ. 

Л'l!тниятъ елементъ на разrлежданит'I! месеци 
е слънцето. Обилното слънце nрезъ яснит'I! дни 
на мартъ и аnрилъ, отразено отъ cн'l!ra, е 
много по-силно отъ това на най-rорешитil л1;тни 
дни. Тази почти постоянна топлина, която nрезъ 
м.м. декемврий, януарий и февруарий може да 
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имаме само въ случай на една температурна 

планинска инверсия (обратъ), е цtла блаrодать, 
и заедно съ нарастналия день, позволява осж

ществяването на най,хубавит1; планински на
чъртания, каквито еж rо111!ми11; преходи съ 

стануване на открито, зимнит'I! изкачвания се
вернит1, стени на нtкои наши отд1;лни масиви, 
изискващи уnотр'l!бата на специални планински 
съоржжения, нощнит'I! преходи по обширнит1; 
засн'tжени полета на Северозападна Рила и np. 
и np. 

Както вече се спомена и въ специална ста
тия*) слънцето nрезъ т1;зи два месеца, може да 
бжде · и много on а сенъ враrъ. Изгарянията мо
rатъ да бждатъ съ много тежки последствия. Очи
лата' и предnазнит1; кремове трtбва да бждатъ 
винаги в·ь раниuата на планинаря. 

Фотоrрафитt, nъкъ, иматъ nрезъ т1;зи ме
сеци най-rолtмъ изборъ откъмъ сюжети. Ос'l!я
нитil съ минзухари високопланински плата, на
боли изnодъ сн1,rа и по разстоnенит'I! мtста, 
прошаренит1; върхове, nочернилит1; била, от
крилит'I! се тукъ-тамъ р1;чни .корита, nроnу
каниятъ синкавъ дедъ на езерата и др. n. 
nредставляватъ изключителенъ декоръ:на вс'l!ка 
планинска снимка. 

о Ur11тра11ното настоятелство на Б. т. с. за
молва наново всички свои неотчели се клонове 

да сторятъ това въ най-скоро време, тъй като 
неволно се спжва дейностыа му и безъ това 
много затруднена, поради особенит1; днешни 
обстоятелства. 

о Въ едно отъ своит1; заседания Ц. н. на Б. 
т. с. следъ като е направило обстоенъ nреrледъ 
на всичко постигнато до сега отъ съюза по 

отношение хижестройството и маркировката, е 

разгледало и въпроса за окончателното застроя· 

•) Прочети .Влиянието на високопланинското сл'Ьнце 
npxy кожата и лигавиг1; ципи• от'Ь д·р'Ь Те;~чароВ'Ь, въ 
кн. 1-ва т. г., въ която статия е дадена и рецепта за 
планински nредпазенъ креиъ. 



вале на нашит11 планини. Въ връзка съ това е 
билъ изработенъ единъ планъ съ точно означе
ние на он11зи м11ста отъ нашит11 планински 
масиви, въ които се налага да бждатъ построени 
хижи. Осжществяването на този планъ ще се 
предприеме, щомъ като условията позволятъ 

ТОВ/1. 

Засега, споредъ него, тр1;бва да бждатъ по
строени следниm хижи по планинит11 ни : 

1. Пирин ъ : а) Да се довърши започнатата 
хижа .Елъ-тепе• въ долината на Бъндерица. 
б) Да се построи единъ заслонъ до езерото 
.Папазъ-rьолъ•. Заб.: Подета е инициативата 
отъ клона въ с. Добринище. в) Да се построи 
единъ заслонъ на Тевното езеро. 

2. Рил а: а) Да се разшири хижа .Мусала•. 
б) Да се направи една нова хижа при първото 
езеро надъ х. .Скакавица". в) Да се построи 
заслонъ на Кобшшно бранище. r) Да се разшири 
заслона "Грънчарь •. 

3. Ст. планина: а) Да се построи една хи
жа на в. Кадемлия. Заб. : Ц. н. препоржчва на 
клона въ Севлиево сумит11, · които има по за
вещанието на Ив. Станчевъ, да бждатъ употр11-
бени вм11сто за нова хижа до старата Росица
Мазалатъ, за построяването ни хижа на върха 
Кадемлия. б) Да се построи единъ заслонъ на 
носъ Емине. 

4. Родопи т 1;: а) Да се построи единъ за
с.,онъ на в . Сютка. б) Единъ заслонъ при 
Чисто-тепе по новата линия Лжджене-Б'ВЛица. 

5. Вит о ш а: а) Да се разшири х. Алеко до 
разм1;ръ да отговаря на нарастващит11 нужди. 
б-) Да се разшири наблюдателницата на 
Черни връх·ь - отдълението за посещение отъ · 
туристи, понеже е вече съвсемъ недостатъчно. 

6. Да се построи единъ заслонъ на носъ Ка~ 
лиакра, за популяризиране на туризма въ този 

край. 

о Ц. н. е. разрешило на художницит11 пла
ниюiсти, членове на Съюза на дружествата на 
бълrарскит11 художници, безплатно пребиваване 
по хижит11 на всички свои клонове,съ цель да 
се поощри художественото изобразяване на на· 
шит11 планини. 

о Сложенъ е въпросътъ за образуване на 
една пълна сбирка отъ диапозитиви на нашит11 
планини. Въ връзка съ това се разучава и 
поедложението на едно частно предприятие да 

изготви тъсни .културни филми" за различ
нит11 дi;лове на планинит1J ни. 

о Редакцията на съюзния орrанъ .Български 
турисrъ" моли, съ оrледъ на една свон специ

ална студия, всички свои подбалкански кло
нове да иэдирятъ изrраденитi; въ низки-r11 части 
на планината чешми, да снематъ скици отъ 

тъхъ и заедно съ едно подробно описание, 
главно отъ художествена гледна точка, да ги 

изпратятъ въ най-скоро време. 

о Учреденъ е въ Рилския манастиръ и не 
говото земище новъ клонъ отъ Б. т. с., на
зованъ .Св. Иванъ Рилски•. Засега клонътъ. 
.Св. Иванъ Рилски• брои около 150 членове. 
За неrовъ председатель е избранъ отецъ Вар
ламъ. 

Новиятъ клонъ си е сложилъ веднага много 
задачи за разрешение. Така вапримъръ, замис
лено е построяването на единъ домъ, непос

р1;дствено до чъртата на манастирскитt сгради. 
който да служи изключително за подслонява

нето на туристи. Като втора задача е замие-· 
лено застрояването и маркирането на мана

стирската часть въ Рила планина. 

о Въ началото на мартъ т. r. почти всички. 
софийски и провинциацни клонове еж изнесли 

своит1; мартенски вечери, приходътъ отъ които
е предвиденъ все за хижестройство. 

о Завеждащъ пропагандата при Съюза r. 
Найденъ Памукчиевъ е обиколилъ презъ месецъ 
мартъ повече отъ 15 клона, кждето е проек
тиралъ часть отъ наличната засега сбирка. 
отъ диапозитиви на Ц. н., придружавайки проек 
циит1! съ подходяще слово. 

Проекциит1; еж били навс'tкжде масово по
сетени. 

о Никоя друга групова проява не е въ такава 
т1!сна връзка съ п1!сеньта както излетувавето. 
За да поощри хубавит1; туристически п1!сни~ 
софийскиятъ клонъ "Планинецъ· е образувалъ 
планински хоръ при дружеството. Въ първо
началния си видъ този хоръ, съставенъ сам(} 

отъ дами, е направилъ редица сп1!вки. Започ
нало е записването и на мжже, съ цель да се 

образува единъ разширенъ см1;сенъ ансамбълъ. 
На мартенската вечерь на .Планинецъ" хорътъ. 
е взелъ дейно уrастие въ застжпената художе-· 

ствена часть. 

о На 14мартът. r. софийскиятъ клонъ .Алеко 
Константиновъ• уреди въ салона на Учител 
ската каса културна туристическа вечерь, на· 

която Георги Клисаровъ произнесе слово за, 
туризма въ България, Киро Кировъ даде обяс
нение по проектирания филмъ • Научни при
добивки въ бъ11rарскитъ планини", а като за
вършекъ танцовата група на Руска Колена. 
изпълни редица хубави български танци. 

о Сжщиятъ клонъ уреди на 30 мартъ въ ки-· 
нотеатъръ Роялъ кино-утро, на което се про
ектира филма .Нанrа Парба1ъ". 

И на двет1; проекции се 61!ха стекли много 
почитатели на планината. 
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УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ 
ВЪt,СЮ1-СЪСТЕЗАНИЯТ А 
ВЪ • Г АРМИШЪ-ПАРIЕНКИРХЕНЪ 

Отначаl!О бtше предвидено България да из-
·nрати на , състезанията въ Гармишъ само 5 
юноша-скиори. Впоследствие, обаче, този брой 
се увеличи, така щото като представители на 

България бtха предвидени всички юноши, кои
то взеха участие въ втория подrотвителенъ 

ски-курсъ и цtлата група, която замина 
за Герм,ания на 15, II. 1941 r,, имаше следния 
съставъ: 

1. Rориславъ Йордановъ - главенъ рж.ководитель, 
2. Боянъ Карастойчевъ - л-tкарь и технич-еско лице, 
3, Пеrъръ Радахеръ - треньоръ (германецъ), 
4. Пеrъръ Панаiiоrовъ Калчевъ - ученикъ оrъ Нъм

,с кото училище, 

5, Стефанъ Борисовъ Сrефановъ - ученикъ оrъ 
Нtмското училище, 

6. Евгений Богдановъ Будевски ученикъ отъ 
Н-tмското училище, 

7. Любенъ Ивановъ Батаклневъ ученикъ отъ 
Нtиското училище, 

8. Димиrъръ Генчовъ Димитровъ ученикъ отъ 
Нtмското училище, 

9. Стефанъ А танасовъ Велнчковъ ученикъ отъ 
VII 11,1. гимназия, 

10. Петъръ Атанасовъ Караивановъ - ученнкъ отъ 
1VII м. гимназия, 

11, Й ,р~анъ Петровъ Константнновъ - ученикъ отъ 
VI м. гнмназня, 

12. Добри Певчевъ Палавеевъ - ученикъ оrъ I м, 
гииназня, 

13. Петъръ Ивановъ Панайотовъ ученикъ 1 отъ 
Американския колежъ, 

14. Димитъръ Васнлевъ Дражовъ ученнкъ отъ 
Самоковъ, • 

15. Георги Веселнновъ Георгиевъ ученнкъ отъ 
Самоковъ, 

16. Кнрнлъ Ксенофонтовъ Мирковъ - ученнкъ отъ 
Самоковъ, 

17. Иванъ Андоновъ Недълковъ работникъ отъ 
Самоковъ, 

18 . . Петъръ Николовъ Ковачевъ работникъ отъ 
,София · 

19.'Георги Йордановъ Георrиевъ работникъ отъ 
·София. 

Отъ лична опитность съмъ се увtрилъ, че 
всtко късно изкачване се е отрнзявало па

губно върху постиженията на състезателитt. 
Поради тtзи съображения настоявахъ групата 
,ца замине още на 15. февруарий, макаръ че 
състезанията започваха едва на 25. с. м. До
бритt резултати, които се постигнаха по-късно 
въ Гармишъ, потвърждаватъ правдивостыа 
па това. 

Тъй като въ Гармишъ всички квартири били 
заети още предварително и пъмаше никаква 
възможпость да бждемъ настанени направо 
тамъ, бtше предвидено - както още предва
рително ни се съобщи въ София - до 23. 
февруарий да останемъ на тренировка въ ку

рортното селище Цел ъ а м ъ З е е. 
На 24. 11. групата ни замина за Гармишъ, 

гдето усилено продължи тренировкитt си, твър-

104 

де улеснени отъ сжществуващата въздушна 

желtзница. 

На 27. II., въ 9 ч. пр. пладне, се произведе -
първото състезание въ дълго бtrапе, въ което 
отъ наша страна взеха участие: Стефанъ Ве
личковъ, Петъръ Панайотовъ, Петъръ Кара
ивановъ, Кирилъ Мирковъ и Георги Йордановъ. 
Отъ явилитt се 29 състезатели най-добро 
постижение даде rерманецътъ Ерикъ Хоферъ, 
съ време 32·04 минути. Нашитt състезатели 
се подредиха така: 

16. Кирилъ Мирковъ - съ време 37·21 минути 
17 Петъръ Панайотовъ 37·28 
20. Пеrъръ Каранвановъ 39·58 
26. Стефанъ Величковъ 41·12 
27. Георги Йордановъ 41·20 

За класирането по нации, обаче, се взиматъ 
подъ внимание постиженията само на първитt 

трима състезатели отъ всtка нация. Съ оrледъ 
на точкитt, които трtбва да се дадатъ па 
първит1, трима състезатели при класирането 

по нации, България застава на 5. мtсто, като 
оставя следъ себе си Унгария, Испания и Ро

·мъния. 

Този резултатъ за насъ е много добъръ, 
особено като се има предъ видъ, че дългото 
бtrане у насъ е сравнително по-малко практи
кувано, отколкото спускането и слалома. Пър
виятъ страхъ бt преодолянъ; у всички ни на
ст жпи известно задоволство и успокоение, че 

въ международни ски-състезания, при класира

не по нации, не сме вече на последно м'hсто. 
На сжщия день - въ 19·30 часа, въ .Зала

та на тържествата" бt уреденъ „концертъ на 
младежьта•. 

На 28. февруарий - въ 9 ч. пр. пладне, 
започна състезанието въ спускане, по еж.щата 

писта, по която се произведе спускането по 

време на „международната седмица въ Гар
.мишъ·, т. е. по пистата за възрастнит'h. Тукъ 
най-доброт.9 постижение даде rерманеuътъ 
Зейерлинrъ - съ време 4·27·7 минути. оълrар
скитt състезатели, измежду всички 40 участ
ника, се подредиха хака: 

12. Иванъ Недtлковъ - съ време 
17. Димитъръ Дражовъ 
19. Евгений Бу девскн 
21. Йорц. Константнновъ 
22. Добрн Палавеевъ 

5·44·4 мннут и 
6·U4·4 
612·0 
6·24·2 
6·41 6 

Като се иматъ предъ видъ постиженията на 
първитt трима състезатели отъ вс'hка нация, 
по точки България застава на трето м'hсто, 
следъ Германия и Италия. Този отличенъ ре
зултатъ бt една приятна изненада не само за 
бълrарскит'h участници, но изобщо за всички 
присжтствуващи въ Гармишъ. За първи пжть 
въ историята на българския ски-спортъ бъл
гарска национална група дава такова добро 
постижение при международна среща. За 
това добро постижение получихме поздравле
ния отъ много офиuиални лица и представи

тели. Този резултатъ трtбва да радва всички 
българи, тъй като България застава предъ Сло
вакия, Норвегия, Унгария, Ромъпия и Испания. 



На 29. февруарий - въ 9 часа сутриньта, 
въ околноститt на ски-стадиона, бt насрочено 
състезанието въ с.~аломъ (спускане презъ вра
тички), за което бtха записани сжщитt нации, 
които взеха участие въ състезанието въ спус

кане. Презъ време на състезанието, обаче, 
Испания и Норвегия се отказаха отъ по-ната
тъшното участие, понеже пистата била доста 
трудна за тtхнитt състезатели. Напрежението 
при това състезание бt извънредно rолtмо, 
nсобено като се има предъ видъ, че бълrар
скитt състезатели този пжть трtбваше да се 
стремятъ да запазятъ извоюваната преднина 

отъ състезанието въ спускане. Нtкои отъ на
шитt състезатели, като напр11мtръ Добри 
Палавеев ь и Петъръ Калчевъ, се спустнаха по 
първата половина отъ състезателното разстоя

ние съ rолtма бързина и сиrурвость, но по 
нtкои отъ труднитt мtста паднаха и изгу
биха ценни секунди. Въпрtки всичко, Недtл
ковъ и Дражовъ проявиха нуждното спокой
ствие и умtреность и дадоха добри постиже
ния. Както при друrитt състезания, така и 
тукъ, най-добро постижение даде единъ отъ 
rерманскитt състезатели - Малъ - 116·3 се
кунди. Измежду завършилитt състезанието 30 
души, българскитt състезатели се подреждатъ 
както следва : 

12. Иванъ Недълковъ - съ време 141·8 секунди 
14. Димитъръ Дражовъ 148 1 
16. Йорд. Константиновъ 154 О 
1~. Добри Палаоеевъ 158·5 
25. Петъръ Калчевъ 176·1 

Като се взематъ подъ внимание постиже
.нията на първитt трима състезатели, България 
застава наново на трето мtсто - следъ Гер
мания и Италия, като оставя следъ себе си 
Словакия, Ромъния, Унгария, Норвегия и 
Испания. 

Този добъръ резултатъ бt втората изнена
да на българския тимъ. Както предишния день, 
така и двесъ, всички наши състезатели бtха 
предметъ на внимание и уважение. 

Следъ привършване на третото състезание 
- и последното за българската състезателна 
група - въ общото класиране по нации Бъл
гария застава на четвърто мtсто. Въпрtки 
дветt трети м-tста, които заема България при 
състезанията, въ спускане и слаломъ, предни

ната, която имаше Словакия отъ състезанието 
въ дъпrо бtrане, бt доста rолtма, така че 
България, при класирането по нации, не можа 
да застане предъ Словакия и да запази третото 
мtсто. Ето и 

общото класиране по държави: 

дълго б1;rане: спускане: 

1. Германия 67 точки 1. Германия 73 'ГОЧКИ 

:2. Италия 66 2. Италия 60 
;J. Словакия 51 3. Бьлrари11 40 
4. Норвегия 41 4. Ромъния 40 
..5. Бълrари11 ;J3 5. Словакия ~2·5 . 
6. Унгария 23 fi. Унrари11 28 
7. Испания 16 7. Норвегия 19·5 
8. Ромъния б 8. Испания 11 

слалом ъ: общ о: 

1. Гер„ания 72 точки 1. Германия 212 точки 

2. Италия 61 2. Италия 187 
3. България 43 3. Словакия 122·5 
4. Словакия 39 4. България 116 
5. Ромъния 36 5. Унгария 83 
б. Унгария 32 6. Ромъния 82 
7. Норвегия о 7. Норвегия 61·5 
8. Испания о 8. Испания 27 

Понеже сборътъ отъ триrt времена на 
бълrарскитt състезатели въ спускане е по
малъкъ отъ този на съответвитt времена на 
ромънскитt състезатели, при състезанието въ 
спускане България, макаръ съ равно число 
точки, застава предъ Ромъния. 

Макаръ че въ крайното класиране по дър
жави България застава на четвърто мtсто, все 
пакъ този резултатъ трtбва да ни радва из
вънредно много, тъй като, както вече споме
нахъ, за пръвъ пжть въ международевъ ски

спортъ, България не само че не е последва, 
но се нарежда и между първитt най·доори 
нации (следъ Германия и Италия въ състеза
нието въ спускане и слаломъ). Този фактъ иде 
за сетенъ пж.ть да ни подскаже, че измежду 

бмrарскитt младежи, както това и въ мина
лото е имало възможность безпогрtшно да се 
установи, има достатъчно надарени, които 

следъ една правилно насочена и своевременно 

подхваната тренировка, могатъ да дадатъ по

стижения, съ които да застанатъ наравно съ 

най-добритt скиори на Европа, стига на тtзи 
111.~адежи да се осигури повече tвободно време 
за упражн~ния и да се поставятъ при по-бла
гоприятни условия за трениране, каквито бi,ха 
напримtръ, тtзи въ Uелъ амъ Зее. 

Въ недtля - на 2 мартъ, пр. пп., се произ
веде състезанието въ скачане на малката 

олимпийска шанца, въ което България, поради 
липса на добре подготвени състезатели, не взе 
участие. Вследствие на това, въ крайното кла
сиране по нации отъ всички състезания, Бъл

гария отива на 6-то мtсто. 

Въ недtля вечерьта, въ .Залата на търже
ствата" стана раздаване на наrрадитt и офи
циалното закриване на състез11вията. На с.ж
щата вечерь на всички състезатели бtха раз
дадени възпоменателни дипломи и значки. При 

повикване на българската състезателна група 
всички присжтствуващи изразиха възторга си 

съ бурни ржкоплtскания, особено като се 
имаше предъ видъ, че България бt влtзла въ 
• тристранния пактъ •. 

Общото впечатление, което оставиха бъл
rарскитt младежи въ Германия бt отлично, не 
само защото всички бвха спретнато обпtчени 
- съ еднакво униформено облtкло (тъмно
сини панталони, вивено-червенъ пуловеръ съ 

гербъ и трицвtтна лента, бежовъ аноракъ, 
синя шапка и бtли ржкавици), но и зашоrо 
всички се държаха мноrЬ добре, както презъ 
време на състезанията. така и презъ време на 

цtлото ни пребиваване въ Германия. 

БОРИСJJАВЪ ИОРДАНОВЪ 
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ПЛАНИНСКАТА БОЛЕСТЬ 

ПОНЯТИЕ, ЛЪКУВАНЕ И ПРЕДПАЗВАНЕ 

Съ планинската болесть . се опредtля пато
логичното състояние, което настжпва у единъ 

съвършено здравъ 'орrанизъмъ при издигането 
му на известна планинска височина. Както по
казва и името, главното условие за настжпва

нето на това състояние е височината и то тая 
на планината, за да не се смtсва съ явленията, 

които настжпватъ при издигането ни височи

на, напримtръ съ балонъ. Колкото и да иматъ 
общо дветt състояния, все пакъ думата пла
нинска болесть налага едно точно опредtление 
на обстановката, обуславяща много отъ осо
беноститt на болестната картина. 

Освенъ това опредtление, въ книжнината 
еж описвани често погрtшно подъ названието 
планинска болесть и най-обикновени патоло
гични състояния, само поради обстоятелството, 
че еж се получили въ обстановката на еисокия 
климатъ.1) 

Безспорно личнитt разлики, тtлесното 
устройство. както и привикването, еж главнитt 
фактори въ планинската болесть, които опре
дtля1ъ страданието. но все пакъ обстановката 
е тая, която извежда организма отъ правилния 

ходъ на неrовитt нормални служби; докогато 
причинитt не престанатъ да деllствуватъ или 
не настжпи приспособяване на организма, по
следниятъ се намира въ едно болестно състоя
ние и подобно на реакцията му спрямо микро
битt, може да се получи увреждане или при
способяване. 

Познанията върху планинската болесть се 
разшириха и разграничиха особено въ послед

нитt години, благодарение на системнитt изу
чавания, които се предприеха въ височинитt. 

Въ това отношение, особенd много допринесе 
опитътъ въ южно-американскитt планини, Пе
руанскитt и Боливиllскитt А!lди, а въ rод~1нитt 
следъ воllнитt - хималаllскитt експедиции. 
Още въ 1590 год. llезуитскиятъ монахъ Ако

ста въ своето пжтуване презъ Рагiасасса въ 

Перу, е описалъ симптомокомплекса на планин
ската болесть, като го е свързалъ съ разредt
ния въздухъ по тия мtста. 

По-късно въ 1732 rод. Condami11e и Godin 
еж наблюдавали планинската болесть презъ 
време на експедиuията си въ Боливийскитt 

Анди, заедно съ испанския офиuеръ Don U!loa. 

1) Особено въ планинит1;, въ които планинската бо
лесть се сръща доста често и които еж обектъ на послед
н.~т1; експедиционни изучавания, диференциално диаrно
стичнит1; гр1;шки не еж р1;дкость. Тъй наприм1;ръ, забо
лълиятъ отъ пневмония Алфредъ Дрекселъ, членъ на 
експедицията отъ 1934 год. на Нанга Парбатъ, е проявя
валъ въ началото характернит1; признаци на планинската 
болесть. 
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Въ своитt спомени, редомъ съ другитъ си впе
чатления, последниятъ дава интересни данни 

· върху планинската болесть. 
Въ годинитъ на nървитъ изкачвания на Монъ. 

Бланъ интересни сведения за заболявания още 
на 3000 м. височина у водачитъ дава Saussure 
(1787 г.). 

На nо-нататъшнитъ изследователи се е отдала 
възможностьта за по-добро проучаване на пла
нинската болесть. Въ първата половина на 19-
вtкъ Humbold, Poppig, Tschudi, а въ втората 
половина на 19 вtкъ главно по описанията на 
Conway въ Боливийскитъ Анди, тия на Gussfeld 
и Fiztgerald въ Чилийскитъ Анди - масивитъ 
на Tupu11gato, Aconcagua, Mercedario, както и по 
описанието на Whymper въ Еквадоръ - маси
ви1 t на чимборазо и Котспакси; нъ епохата на 
завладяването на Казбекъ въ 1915 год. отъ 
Кlaprot Parrot - на Араратъ 1838 .год. , Мауна 
-Лоа (Wilkes-1838) и при разнитъ изследва
ния изъ Хималаитt - Sven Hedin, Hingston, 
Kellas, Longstaf, Convay, Bullock-Workmanп -
вече се събиратъ доста данни върху планинската 
болес1ь . Едно системно Рсторическо развитие на 
познанията върху нея обаче не може да се даде. 

Особениятъ наученъ интересъ къмъ планин
ската бОJ1есть започва съ работитt на Bert и 
особено съ тия на Mosso, Zuпz, Loewy, Mueller 
и Gaspari, които посветиха много експедиции на 
изучаване отношението между човtка и високия 
климатъ. 

Въ различнит-t планински страни на св-tта, 
планинската болесть носи най-различни ищ на. 
Въ Андитъ напр. тя носи името Пуна . Още Донъ 
Улоа- я е нарекълъ Mareo de la Punпa, на името 
на мtстото, въ което за първи пжть е наблю
давалъ страданието. Индианuитъ отъ Перу еж 
наричали болестыа Soroche, което преведено на, 
тtхния езикъ значи сtренъ чакълъ - много е
вtроятно да е сжществувало вtрването, че бо
лестьта се причинява отъ сжществуващитt
тамъ сърни залежи въ почвата. Въ високия Ти
бетъ това състояние има нtколко различни име
на. Туземцит-t отъ Кашмиръ и Ладакъ иматъ. 
сжщо така много названия на това заболяване, 
което т't познаватъ въ високитt · проходи, но 

тtзи названия еж толкова многобройни и тъй 
тtсно свързани съ релиrиознитt обичаи, че не 
опред-tлятъ нищо сжществено отъ гледището 

на самото състояние. 

Ср1;дствата и начинитt за предпазване и отстра
няване неnриятнитt признаци се налаrатъ отъ 

дн!шното схващане върху етиологията па бо
лестыа. Преди всичко, важно е да се достави 
на организма нуждното коJJичество кислородъ. 

За тая целъ не бива лицето да се хвърля из
веднажъ на една непоносима за него атмосфера. 
Критическитъ височини не бива да се взематъ. 
въ единъ безпочивенъ преходъ на изкачване, а 
чрезъ постепенно привикване въ промеждутъч

ни спирки на сръдната височина. Бавното срtд
ствено изкачване е пс-благоприятно отколкот() 
бързото дейно. Неблагоприятно и даваще пови
шено предразположение къмъ планинската бо-
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лесть е бързото планинско изкачване съ планин
скитt желtзници (срtдствено изкачване). Изкач
ването на височината по планинскитt пжтища 
трtбва да става на етапи. При активното (дей
ното) изкачване, трениранитt иматъ предимство 
предъ нетрениранитt, не само поради по-доброто 
устройство на мускулатурата и нейно10 кърво
снабдяване, но и поради по-слабата обмtна на 
веществата, при равни условия на извършената 

работа. Добре е винаги изкачването на високитt 
планини да се предшествува отъ изкачване на 

срtдно високи масиви. Почивкитt еж еднакво 
необходими за всички. Високитt изкачвания, 
особено когато еж свързани съ < пасни преми
навания, твtбва да се правятъ сnедъ добри нощ
ни почивки. Храната е услоRие отъ особено зна
чение. Недостатъчното хранене води къмъ 
бързо изтощаване иа силитt, но и прtкомtр
ното хранене не е по-малко вредно съ прtчкитt, 

които се създаватъ за движението на диафраг

мата при дишането. Въ тоя смисълъ тръбва да 
се избtrватъ и храни които водятъ до обилно 
образуване на газове. Преимущество nредъ 
тлъстинната и бtлтъчна храна има вжглехид
ратната, усвояваща се много бързо и имаща по
rолtма силопроизводна стойность. Съ оrледъ на 
предпазване отъ ранно настжпване на планин

ската болесть трtбва да се съблюдаватъ и усло
вията на времето. Презъ почивкитt тtлото трtб
ва да е добре запазено отъ силни вtтрове и силни 
слънчеви лжчи. Начинътъ на движението, сжшо 
и претоварването, играятъ много rолtма роля. 

~- Ако явленията на планинската болесть се по
явятъ следъ пристигането на цельта, неприят

нитt признаци моrатъ да се отстранятъ чрезъ 
поставяне тtлото въ пъленъ покой и дълбоко 
вдишване отъ време на време. Отъ гледището 
на периферната кръвна стаза моrатъ да се на
ложатъ и бинтове върху крайници1t, обаче за 
кжсо време, до единъ часъ и въ никакъвъ слу

чай въ условията на единъ студенъ бивакъ. Кис
лородно дишане съ прибавка на 3-4¾ вжrлена 
киселина въ кислорода винаги е добре да се 
употрtби кждето има възможность. При това 
мtроприятие, подобрението ще се почувствува 
веднага. Adlersberg съветва даване на амониевъ 
фосфатъ - 18 rp. въ разтворъ за единъ день 
- една кисела соль улесняваща дишането чрезъ 

покачване на кислородното напрежение въ ал

веолитt (каузална терапия). При значително теж
китt смущения на сърдечния М\ скулъ nрезъ 
време на планинската болесть, трtбва да се 
употрtбяватъ обикновенитt сърдечни срtдства :' 
кофеинъ, диrиталисъ, камфора и др. Съ другитt 
признаци трtбва да се боримъ чрезъ една сим
птоматична терапия; тъй напр. срещу главобо
лието и при трtскавитt пристжпи моrатъ да се 
даватъ обикновени антипиретици и нервина -
антипиринъ, пирамидонъ, фенацетинъ и др. Въ 
извъневроnейскитt nланию,, туземцитt възъ 
основа на опита, употрtбяватъ разни срtдства 
и методи. Тъй Чуди опv.сва упоrрtбата на ли
стата на Кока, чай оrъ "Кока" отъ жителитt на 
Перуанскитt Анди. Туземцитt въ Хималаитt си 
приrотоалявали раlНИ к1-1сели лимонади. Добра е 

употрtбата на лукъ - чесновъ или кромидъ и 
други люти субстанции. Въ Алпит\; съ добро 
име се ползува' " Кола Астие" като подкрепително 
срtдство. Именно като храна на нервната си
стема и като нейнъ поддръ,кникъ, особено при 
тежки високо- планински зимни из11ети, ние из

ползувахме "Промонта" съ добри резултати. 
Чуди е ималъ много добри резултати отъ • ве
несекциитt. • Рихтеръ отъ Диренфуртската 
експедиция, възъ основа на опита въ Хима
лаитt, не препоржчва това срtдство при пла
нинската болесть. У животнитt, при настжп
ваща планинска болесть, състоянието значително 
се подобрява още съ разтварянето и почиства
нето на носнитt дупки. Когато болестыа на
стжпи презъ време на хода добре е да се на
прави веднага една добра почивка. Въ нtкои 
случаи се налага връщането въ низината. Ош,
санитt лечебни срtдства моrатъ да се използу
ватъ въ европейскитt планини и въобще до 
една височина отъ 5СОО м., докато се пол) чи 
аклиматизация. При по-високитt изкачвания, ме
дикаментозната терапия идва по-често въ съоб
ражение. При такива излети се налага и у110-
трtбата на кислородни апарати, разбира се при 
точни указания. При продължителни пжтувания 
и добро привикване може да се мине и безъ ки
слородни апарати, както показватъ nжтуванията 

на мнозина изъ Хималаитt. Що се касае ua 
експедициитt, целящи най-високитt върхове но 
земята, то по11аr.тоящемъ никой не отрича пол

зата отъ по-честитt подстжпни станувания, да 
ващи възможность за по-добро привикване къмъ 
височината. Използуването на апаратитt съ ки
слородъ, колкото и да се отрича отъ нtкои, на
последъкъ еж най-необходимото мощно срtд
ство, както при настжnването на планинската 

болесть, така и при най-nроститt болестни съ
стояния на дихателната система. По даннитt на 
Рихтеръ, кислороднитt апарати, еж нам-врили 
много малко приложение въ тtхната експедиция, 
а отъ друга страна, иматъ неудобство10, че еж 
и много тежки. 

Тъй разгледани признацитt на планинската 
болесть даватъ представа за едно състояние не 
чуждо и въ нашитt планински височини. Срав
ненията еж показали, че много повече отколко10 

въ срtдновисокитt планини на Европа, българ
скитt планини, числящи се сжщо къмъ т1,хъ, 
даватъ възможность да се изпитатъ неудобствата 
на височината върху нормалната фИс!ИОлоrия на 

планинаря. У посетителитt на срtднитt планин
ски височини признацитt, обаче, бързо отстжп
ватъ по силата на приспособяването къмъ най
rолtмата сжществуваща височина. Планинската 
болесть у насъ трtбва да се познава, не само 
предвидъ възможностыа за предприемане на по

високи из11ети извънъ rраницитt на родината ни, 
но и зарадъ нашитt планини, гдето макаръ и по-рtд
ко, това състояние се явява достатъчно неприятно

за непривикналитt, а въ нtкои случаи на nо-се-
риозни nланинаР.ски предприятия, особено върху 
опасни мtста, доста рискувано и за сравнително 

привикнали и тренирани планинари. 

Д-РЪ ЛЮБЕНЪ ТЕЛЧАРОВЪ 
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ЗАСЛОНЪ „МАЛЬОВИЦА • 

Построенъ е съ ср1щствата на Самоковския 
1И Пернишкия клонове на Б. т. с. въ долината 
на Мальовица, Рила планина. Бt едноетаженъ, 
по образеца на застроенитt напоследъкъ за
слони въ Рила - Заврачица, Грънчарь. Впро
чемъ Мальовица е и първиятъ български висо

.копланински заслонъ. Тази година, предвидъ 
нарастналитt посещения, самоковци достроиха 
втория му етажъ. 

Разположенъ е, както казахме, въ долината 
на Мальовица, на единъ часъ ходъ до върха, 
на 2050 м. височина надъ морското равнище. 
Има великолепно мtстоположение. Мальовиш
.ката долина е по типа на алпийскитt долини 
и е единствената въ Рила, която предлага пъл
ни условия за зимно и лtтно планинарство. По 
своята повръхна конфигурация тя се прибли
ва до нашия Пиринъ. Но не е само долината 

.на Мальовица, която прави този дtлъ извън
редно интересенъ туристически и планинарски 

обектъ. Пж.тыъ до хижата минава презъ селца, 
разположени на около 1200 метра надморска 
височина, непосрtдствено подъ пояса на боро
вата растителность, изцtло запълващи пред

.ставата която носимъ у себе си за чисто ал
пийскитt села. И би трtбвало да се радваме, 
че по всички тия мtста цивилизацията не е 
застроила още своитt грандиозни блокови хо
тели. Малко нарушение на тази идея представ
лява хубавата сграда на Почивния домъ на Дър
жавната печатница въ с. Говедарци. Тя, обаче, е 
единствена, посещава се отъ туристи, и като 

така, намира оправдание, още повече че слу

жи и като етапенъ пунктъ за всички посеще

ния изъ Мальовишкия дtлъ. 

Заслонътъ Мальовица е подстж.пъ за всич
ки начъртания изъ Мальовишкия дtлъ, като из
лети до самитt Мальовици, Еленинъ връхъ, до 
Злия зж.бъ, до Орловецъ, до Ловница, до Ло
пушкитt върхове, Страшното езеро, пъкъ даже 
до Мечитъ и Будачиuа, а на западъ къмъ До
довъ връхъ, Дамга, долинитъ на Мала и Голtма 
Урдина и пр. 

Стойностыа, обаче, на този заслонъ е осо
бено силно подчертана презъ зимата, въ връз
ка съ осжществяване на планински преходи. 

Оттукъ моrатъ да бж.датъ замислени премина
вания презъ великолепнитt мtста на Страш
ното езеро, Кобилино бранище, Поглецецъ, Ма
ринкьовица, Рилска pt[{a - за заслона „Св. Ив. 
Рилски·, откж.дето може да се продължи за 
Грънчарь или Мусала или др. обекти, които 
ще бждатъ описани при случай. Оттукъ, еж.що 
-така, може да се стигне за половинъ день до 

заслона Иванъ Вазовъ, построенъ на Пазаръ
_дере, въ чиято западна страна еж пъкъ раз-
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положени слабо известнитt и малко изследвани 
Поличитt, Калининъ връхъ, Сейменски ридъ и 
пр. Отъ трета страна, може отъ заслона Ма
льовица да се гони направо хижа Скакавица, 
по пж.тя на който · преходъ се намиратъ едни 
отъ най-хубавитt ски-спусъци, при великолеп
ната зимна гледю• на циркуситt на Седемьтt 
Рилски езера. Най-после по гърба на Еленинъ 
връхъ или платното на новопрокараната пж.

тека по р. Друшлевица, може да се ,лtзе въ 
Рилския манастиръ. 

Ясно личи какво представлява за ецинъ пла
нински дtлъ наличностыа на едно високоза
строено заслонче. Оттукъ и естествената ми
съль, че е много по-разумно срtдствата на 

разположенитt въ по-низкитъ части il:a Бълга
рия клонове на Б. т. с. да се употрtбяватъ за 
постройката на високопланински заслони, от
колкото да бж.датъ хвърляни въ голtми тури• 
етически домове, въ съседство на самитt гра
дове, които домове отпосле неминуемо ставатъ 

ресторанти или обикновени кръчми . 
Перничани, за дадения починъ въ това от

ношение, заслужаватъ похвала. 

ЗАСЛОНЪ ,ЗАВРАЧИЦА" 

Построенъ е на 2150 м., височина въ гор
ната часть на долината на р. Права Марица, 
на 1 часъ ходъ подъ превала Заврачица, Рила 
планина. Заслонът·ь е построенъ и се стщ1ани
сва отъ самоковскитt туристи. Заврачица е 
единъ чисто високопланински заслонъ, чийто 

строежъ не се е ржководилъ отъ мисълыа за 

печалба отъ едно хижеско стопанисване, а 
единствено да се направи по-достжпна, особено 
презъ зимнитt месеци, великолепната до
лина на Права Марица и главно, да се съз
даде една връзка между хижата „К. Панайо
довъ" на Белмекенъ и хижа .Мусала •. 

Споредъ Павелъ Делирадевъ билото ,Завра
чица• е може би единственото изъ планинитt 
на България, което по своя строежъ се при
ближава най-много до алпийскитt проходи. 
Името си носи отъ бившитt си владетели 
Братя Заврачови, l)ТЪ Шипочене. 

Презъ долината на Марица минава и часть 
отъ Кайзеровия пжть, постр::,енъ презъ Свtтов
ната война отъ Царь Фердинандъ въ връзка 
съ направеното посещение отъ Кайзера въ 
България. Презъ този пжть царь Фердинандъ 
е превелъ Кайзера, за да го заведе на Пиринъ 
планина и по този начинъ му покаже красо

титt на дветt rолtми български планини. На
Заврачица Царь Фердинандъ е държалъ слово 
предъ Кайзера, като между другото е казалъ 
и тtзи исторически думи: .Зачрачица е водо
дtлътъ за Черното и Бtлото морета, Цвtто
ветt на Хохенцолеритt еж черно и бtло. Въ 
очакване да видимъ Бtлото море наше, нека 
общиятъ девизъ днесъ ни бжде Черно и 
Бъло •.• • 

Живописностыа на този пжть, прокаранъ 
презъ вtковнитt гори на долината, следващъ 



стръмни склонове, пресичащъ павинни кори

Jtори съ множество мостове надъ дълбоки про
пасти, прави още по-ценно застрояването на 

долината Права Марица съ единъ високопла
нински засповъ. 

Благодарение на заслона Заврачица стана 
възможно обхождането, особено презъ зимата, 
а оттамъ и изучаването отъ много гледища, на 

Ср1;дния дtпъ на Източна Рипа, главно Ченrене
чапъ, Орта-чапъ, Муста-чапъ, Каменити-чапъ, 
Ибъръ, Кечи-чукъръ, Манчу и др. Чрезъ него 
станаха изпопзуваеми за ски и великолеnнитt 
плацове на всички чапове, както и характер

нитt терасовидни спусъци въ горната часть 
на р. Роnапица. 

Заспонътъ, обаче, има и .стратегическо" 
значение за планинарството. Сега зимнитt пре
ходи Мусапа - Бепмекенъ се разчпеняватъ на 
Мусапа - Заврачица - Бепмекенъ и обратно. 
Оттукъ и гопtмиятъ приръстъ на посещенията 
изъ този рилски дtпъ спедъ построяването на 
заслона .Заврачица•. 

Напрtчното пресичане на рилския масивъ 
презъ зимата, т. е. отъ Предtпа на Пиринъ
Рипа до Чамъ-кория, сжщо така се много 
улеснява при напичностьта· на този зас.чонъ. 

Б. СТОИЧКОВЪ 

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКАТА 
НА МУСАЛЕНСКИЯ Д1'>ЛЪ НА РИЛА 

Цвtтътъ на табепит1J е бtпъ. 
на стрепкитt - черенъ. 
на знацитt - червенъ. 

Формулата на знацитt е следната: 
1. За шктя Чамъ-Кория-Мусапа - червенъ 

равнобедренъ трижrъпникъ. 
2. За пжтя хижа .Грънчарь• - квадратъ 

червенъ. 

3. За пжтя .Рибни езера• - квадратъ съ 
червенъ кръстъ. 

4. За "Рилски манастиръ" - червенъ кръстъ. 
5. За пжтя "Заврачица" - червенъ кржrъ. 
Въ началото на всtки гпавенъ или второ-

степененъ пжть разстоянията еж обозначени 
въ часове при срtденъ ходъ. 

Гпавниятъ маркиранъ пжть започва отъ rp. 
Самоковъ - площада, минава по шосето за 
Чамъ-кория, за двореца Царска Бистрица и 
стига до хижа Мусала ; оттамъ, покрай Му
сапенскитt езера, достига вр. Мусала--Наблю
датепницата. Отъ вр. Мусапа пжтьтъ върви по 
новопрокараната пжтека на югъ по билото, 
като минава презъ върховетt - ,Бпизнацитt·, 

западния скпонъ на вр. Марица, билото на вр. 
Юрушки чапъ и се спуска къмъ седловината 
до шосето Самоковъ-Разпогъ и по последното 
стига до хижа Грънчарь. 

Отъ главния пжть се откпоняватъ следнитt 
маркирани пжтеки: 

а) 200 метра следъ 5-ия кипометъръ по шо
шето Самоковъ-Чамъ-кория, впtво, по ста
рия пж ть за Чамъ-кория ; 

б) отъ ,Пtсъко• - центъра на Чамъ-ко
рия, по шосето за село Радуипъ, край Дър
жавното песничейсtво за Широката ппанина
Шумнатица и Вуковъ ридъ; 

в) на 200 метра южно отъ ви.1а Шумнатица 
по шосето Чамъ-Кория - с. Радуипъ, отъ което 
се отдtпя шосе за охранителната рота на двор-· 
цитt, край Горското училище за Черната 
скапа, който пжть продължава по долината на 
р. Марица и после .по Права Марица до хижа 
Заврачица; 

r) на кръстопжтя на шосето при охрани
телната рота, въ пtво по шосето край Дво
рецъ Ситняково, Сарж-Гьопъ и се спуска по 
източнитt склонове на Дено и Студенъ чапъ, 
стига въ долината на р. Марица, но веднага по 
долината на р. Права Марица стига хижа За
врачица. Отъ последната все по ,Кайзеръ веrъ" 
стига до превала Заврачица, отъ гдето все по 
сжщия пжть стига хижа Грънчарь; 

д) 15 минути отъ двореца Царска Бистрица, 
по пжтеката на хижа Мусапа вдtсно се от
клонява за J.1коност а са,който n.ж ть продъл
жава по билото на Мусапенския ридъ за хижа 
Мусапа; 

е) единъ часъ отъ дрореца Царска Бистри
ца, все по с.жщия п.жть, въ дtсно - назадъ за 
мtстностьта Иконостаса, а впtво - за двореца 
Ситняково и обратно за Чамъ-Кория по шосето 
или по билото презъ Ситняковската скапа, презъ 
Мартинови поляни; 

ж) при преминаването на първото Мусапен
ско езеро при хижа Мусапа, на изтокъ - по за
падния скпонъ на вр. Депо до южния скпонъ 
на вр. Чадъръ тепе, отгдето вдtсно - за 
Сарж Гьопскитt езера - двореца Сарж Гьопъ; 
по шосето- за Чамъ-Кория, а впtво- по билото 
до поляната на .Спадкитt кладенци•. Оттукъ 
вдtсно на изтокъ - за Сарж-Гьопската поляна 
и по шосето за Чамъ-Кория ; впtво - по би
лото за двореца Ситняково и Чамъ-Кория ; 

з) отъ главния п.жть Мусапа-хижа Грън
чарь - при севера-западния скпонъ на вu . Ма
рица по билото къмъ сжщия, по южния скпонъ 
на вр. Манчу до седловината Заврачица; от
гдето - на югъ за хижа Грънчарь, на изтокъ 
за вр. Бепмекенъ и на северъ за хижа Завра
чица, Чамъ-Кория, Самоковъ и гара Костенецъ; 

и) отъ главния п.жть Мусапа- хижа Грън
чарь, по седловината при баракитt на щосето, 
на югъ - по билото на вр. Напбантъ; отъ тукъ 
на югъ - презъ Семково за Разпогъ; на юго
западъ и западъ, по билото презъ Канарското 
езеро за хижа Св. Ив. Рилски (Рибни езера) и 
Рилски манастиръ. 
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Отъ втория rлавенъ пжть Чамъ-Кория -· хижа 
Заврачица - хижа Грънчарь, имаме следнит1, 
разклонения : 

а) Непосрtдствено до южния жгьлъ на дво
реца Ситняково - 300 метра до поляната; отъ 
тукъ, на северъ - nрезъ Ситняковската ска
ла, Мартинови по.~яни за Чамъ-кория; на за
падъ - презъ Соленото езеро, Мусаленския nжть; 
на fоrъ-за хижа Мусала и на северъ - за Чамъ
кория. На юrъ - покрай гроба на Хр. Марков., 
по билото презъ Ситняковски връхъ до поля
ната на Сладкит1, кладенци; отъ тукъ на югъ 

- по билото за хижа Му сала, а на изтокъ - за 
Сарж-Гьолската поляна; 

б) отъ най-високата точка на Сарж-Гьол
ската поляна на шосето Чамъ-Кория - двореца 
Сарж-Гьолъ, на заnадъ - до поляната Сладкит'h 
кладенки; отъ тукъ на югъ - по билото за хижа 
Мусала. а на северъ - за двореца Ситняково и 
Чамъ-кория; 

в) 200 м. преди моста на р. Марица по пжтя 
Сарж-Гьолъ - хижа Заврачица, вд'hсно на се
веръ - по долината на р. Марица за с. Радуилъ 
и гара Костенецъ. ИВАНЪ.ШЕХТОВЪ 

РЕЛЕФНА КАРТА НА ПИРИНЪ ПЛАНИНА 
Изработена отъ НИКОЛА МИРОНСКИ 

Картата има м1,рка по планиметрията 
1 : 100.000 и за алтиметрията 1: 33 000. Естест
вена rол'hмина 65 на 75 см. 

Изработена е възъ основа на снимани бе
лежки, правени отъ автора на самит'h м'hста 
въ продължение на много години и, главно, 

възъ основа на серия панорамични снимки на 

от д'hлнит'h д'hлове на Пи рина. Особеното въ 
тази карта е преком'hрно подсилената висо

чина на релефа. Оттамъ, една м'hрка за плос
костното измtрение и три пжти по-гол'hмата 
м'hрка за височината. Това нововъведение е поз
волило на Миронски да предаде въ пълна ре
лефность rолtмъ брой подробности отъ конфи
гурацията на всички високи била, хребети и 
улеи. Разглежданата карта има за граници: отъ 
северъ - Пред'hлъ, отъ заnадъ - Струма, отъ 
югъ - Али-ботушъ, отъ изтокъ - Места. 
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Снимката е направена откъмъ северната 
страна на масива, т. е. откъмъ входнит'h врати 
на Пирина - долинит'h Бъндерица и Дамяница. 

Картата е чисто план и н с к а, т. е. въ нея 
е обърнато особено внимание на маркиранит'h 
и немаркиранит'h пжтеки изъ Пирина; означени 
еж. зимнит'h и л'hтнит'h пжтища на хубавит'h 
преходи презъ планината; указани еж лавиннит1, · 
леговища, оnаснит'h сипеи и др. 

Извънъ известнит'h релефи на различни Пи
рински д'hлове отъ Георги Ст. Георгиевъ, изпъл
нени съ rол'hма точность и вещина, както по 
отношение на м'hркит'h, така и по отношение 
на оцв'hтяването и обозначенията, релефната 
карта на г-нъ Миронски ще остане като единъ 
хубавъ трудъ, който ще има да допринесе зна
чително за опознаване на така малко разуче 

пия Пиринъ. МУРА 



.зо ГОПИНИ УЗАНА" - 110 стр., издание 
на Клона .Узана• отъ Б. т. с. - Габрово, ре
дакторъ Коста Пенчевъ - 1940 rод. 

Спретнато издание съ добре подбранъ и ве
ликолтпно подреденъ материалъ, из11ъзло въ 1000 
броя, фактъ които говори самъ по себе си за 
връзкитъ и възможноститъ на Клона въ Габрово. 

Въ сборника с.ж разгледани въ отдълни мо
нографии редица въпроси засъrащи историята, 
географията, геологията, метеоролоrията, пъкъ 
и културата на Габровско. 

Статиитъ еж подредени така: Проф. д-ръ 
Ст. Бончевъ - Геология на габровската окол
ность; К. Т. Кировъ - Климатична скица на 
Плъвенската равнина и планинска область; 
Д-ръ П. Цончевъ - Освобождението на Га
брово; Ив. Боrдановъ - Културно Габрово; 
В. Рачевъ - Габрово за българското възраж
дане; Д-ръ А. Пиперовъ - Психо-биологични 
основи на българския туризъмъ; Е. Топузановъ 
- Туризъмъ и родолюбие; Г. Драгоевъ - Ту
ристическо движение въ България; Г. Малчевъ 
- Творчество; К. Рачевъ - Юмрукъ .чалъ; 
Хр. Врабчевъ - · Тридесетъ години .Узана•; 
Д-ръ Д. Недълковъ - Нощь въ Балкана; П. 
Семерджиевъ - Преди тридесеть години на 
Юмрукъ-чалъ; Ив. Балджиевъ - Необходимо 
сътрудничество; К. Пенчевъ - Габровско ту
ристическо дружество .Узана"; К. Станчевъ -
Узана; К. Пенчевъ - Туристически обекти въ 
района на Габрово. 

Това е първиятъ сборникъ, издаденъ отъ 
единъ провинциаленъ клонъ на Б. т. с. , за 
което .Узана" заслужава похвала. 

.СВОБОДНА ДОБРУДЖА" 39 стр. , из-
дание н Б. т. с. - .девненски извори", Варна 
редакторъ Коста Траяновъ - 1940 rод. 

Това малко сборниче е едно ново указание 
за rолъмата обществена будность на клона 
.девненски извори• - Варна, чиито ржково
дите11и еж решили чрезъ едно свое издание да 

ознаменуватъ присъединяването на Добруджа 
къмъ майката-родина. Изданието е посвътено 
на добруджанскитъ българи, на които то е 
било разпратено безплатно въ 5000 броя. 

Застжпенит1, статии еж: Коста Траяновъ -
Великиятъ день на свободата; Инж. Янко Му
стаковъ - Живъ е Бълrарскиятъ Богъ: Д-ръ 
Божко Ковачевски - Добруджа; Ал. п. Мари
новъ - Исторнко-rеоrрафски преrледъ на До
бруджа; Крумъ Кънчевъ - Радостыа на 
Морска България ; Ив. Божковъ - Победна 
стжпка на българщината; Дора Габе - Сте
фанъ I<араджа; Проф. Ст. Чолаковъ - Добру
джа и Варна; Добринъ Василевъ - Йорданъ 
Йовковъ и Добруджа; Йорданъ Йовковъ - Шепа 
пепе11ь; Е. Багряна - Пъсень за Добруджа ; 
Крумъ Кънчевъ - Бълокаменниятъ rрадъ; 
Коста Траяновъ - Добротичевъ връхъ; Г. Дра
rоевъ - Туристическо лъто. 

Една вмъкната мисъль презъ ц1,лия мате
риалъ е тази за българщината, за родния ту
ризъмъ и за мощната му организация Б. т. с. 

Но въ така добре издаденит1,, и по зами
сълъ и по изпълнение, два сборника на поме
натитъ наши клонове, може-би нъмаха мъсто 
то11кова мноrобройнит1, разгласи, които идватъ 
да нарушатъ стила имъ. ст. 
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• Излиэащиятъ напоследъкъ въ с10лицата сед
мичникъ .НОВЪ СВ1:>ТЪ· между друrитt си 
интересни рубрики е предвидилъ и такава за 
планината, списвана редовно съ стеrнатъ на

пжтственъ материалъ, зас1,гащъ опознаването 
на нашитt планински масиви и излетуването 
изъ тtхъ. Появяването въ нашия печатъ на 
тtзи статии за планинитt ни еж още повече 
ценни като се има предвидъ, че казаниятъ сед

мичникъ се отличава съ своя сериозенъ стилъ. 

Отрадно би било тази рубрика да се за
пази, а не да се претопи съ времето, какъвто 

е билъ случая съ много наши вс1,кидневни и 
перионични издания. 

• Българското народонаучно дружество е из
дало една стенна карта-табло на българскит1, 
народни носии, изработена съ научна точность 
при Народния етноrрафскп музей. Това табло 
показва по единъ отличенъ начинъ едно отъ 

най-ценнитt изкуства на нашия народъ. Тази 
самобитна култура, показана системно предъ 
нашитt и чужди погледи, би действувала из
вънредно пропагандно за правилната оценка на 

нашата страна и на нашата култура. Таблото 
е отпечатено въ дванадесеть цвtта и е въ раз
м1,ръ 169 на 135 см. 

• Въ януарската книжка на .Хърватски пла
нинарь" - органъ на Хърватския планински 
клубъ, е пом1,стено подробно животоописание 
на трагично загиналия нашъ планинарь Лю
бенъ Генчевъ, като еж изтъкнати голtмит1, 
му качества като човi,къ и като планинарь, 

имащъ rолtми заслуги за планинарското оцвt
тяване на българския туризъмъ. 

Покойниятъ, шесть месеца отъ смъртыа на 
когото изтекоха на 13 мартъ т, r., бt добре 
известенъ и на хърватскитt планинарски срtди. 
Той имъ бt водачъ презъ време на единъ 
тtхенъ rруповъ излетъ изъ българскитt пла
нини. 

• Въ мартенската книжка на еж.щото спи
сание е помtстена рецензия за творбата на 
писателя ни Димитъръ Пантелеевъ - Плани
ната въ българската литература. Направени еж 
извадки за Ботевъ, Ив. Вазовъ, Алеко КонстаIГ· 
тиновъ, Пенчо Славейковъ, Ракитинъ, Мара 
Б1,лчева, Павелъ Делирадевъ, Константинъ Кон
стантиновъ и др. 

•Жечо Ч а нковъ - Географски речникъ на 
България 540 стр., 16. 

За съставянето на речникъ отъ nодобенъ 
характеръ се искатъ много познания отъ ма

терията, дългогодишна практика въ геогра

фията на България и лична провtрка на обек
титt, които ще попаднатъ въ буквит1, на 
речника. Авторътъ е познатъ съ горнитt ка-

чества и съ този си трудъ и съ цената на 

много жертви и време, той е запълнилъ праз
днотата въ това отношение въ нашата геО:

графска литература за България. 
Речникътъ дава съ подробни изрази по-от

личителното за нашитt ·планини, върхове, по
лета, м1,стности, р1;ки, езера и блата, мини, 
бани, л1,товища, манастири и пр. 

• Починалъ е Михайлъ Варакаджиевъ, единъ 
отъ алековскитt пионери на българския ту
ризъмъ. 

Голtмъ поклонникъ на хубавата българска 
земя, той участвува въ първия излетъ на Алеко 
до Черни връхъ и до последния си часъ, като 
орrанизиранъ туристъ въ софийския клонъ 
„Алеко Константиновъ•, не престава да броди 
изъ всички кжтове на нашитt планини. 

• Въ началото на мартъ т. г. се помина не
очаквано за всички ни Александъръ Дишковъ. 
основателенъ членъ на Софийския ски клубъ и 
Българския ски съюзъ и неуморимъ деятель за 
разрастване на ски спорта въ България. 

• Българското филмово предприятие „Фина
кулъ• А. д., учредено въ София едва преди 
една 1·одина, е изработило измежду многото си 
стопански филми и такива отъ чисто плани

нарско естес1во, Засега еж готови три по
добни филма. Въ първиятъ еж разгледани тритt 
наши наблюдателници, въ обстановката на зи
мата. Другит1, два еж : Единъ зименъ излетъ 
до Фердинзндовъ връхъ и Единъ зименъ пре
ходъ отъ Мальовица презъ заслона .Рибнитt 
езера• и долината на Искъра - до Язовира. 

За първи пжть у насъ, наша п11анина е 
така добре филмирана. Снимкит1, съ нищо не 
отстжпватъ отъ тi,зи на хубавитt планинарски. 
филми, снети изъ чуждестранни масиви. 

Кинооператоритt еж били г-дата Никола 
Миронски и Захари Жандовъ. Като добри поз
навачи на нашитt планини и двамата еж. 
съум1,ли да подбератъ сюжетит1, си отъ най
интереснитt гледни точки. Много ефектно еж. 
предадени и спусканията съ ски. 

• Починалъ е на 75 годишна възрасть Д-ръ 
Ив. Горановъ, основатель на Туристическия 
к1юнъ на Б.т.с. въ Батакъ и неговъ предсе
датель. Покойвикътъ 61, пионеръ на туристи
ческото ни движение въ Баташко и още при
живе бt направилъ дарение отъ лв. 100.000.
за замисленото построяване на хижа „Батьо
вица ". 

• Открилъ е самостоятелна изложба въ София 
художникътъ Ник. Пиндикоilъ. Изложени съ 
предимно горски мотиви изъ Родопитt, рабо
тени съ перо и акварелъ. 

• Българскиятъ туристически съюзъ, въ спо
разумение съ Командуването на германскитt 
войски, е уредилъ на 5 и 6 априлъ нtколко 
кино-представления за германскитt войници въ 
различни селища. Завеждащиятъ съюзната пропа
ганда г. Найденъ Памукчиевъ е изнесълъ на тtзи 
представления сказка на н1,мски езикъ за 
туристическото движение въ България. 
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