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Д-ръ БОЖКО КОВА ЧЕВСКИ 

Творческото дtло на Б. т. с. е толкова 

rолtмо, че не е нужна особена пропаганда, за 

да се обърне вниманието на обществото върху 

него. Планинскитt хижи и маркировката rо

ворятъ на всички, които възлизатъ по плани

ната за дtлото на орrанизирзнитt туристи. 

Въ морално отношение достатъчно е да се 

припомни, че Съюзътъ ни пр11учи rражданитt. 

да обхождатъ планината и да я обикнатъ. 

И все пакъ аrитационниятъ месеuъ е ну

женъ за да се напомни дълга на rражданитt 

къмъ организацията и да се призоватъ да 

влtзатъ въ редоветt и нови, неорганизирани 

туристи. Защото колкото и една организация 

да е rолtма и силна, тя ще може да развива 

де!lность, само ако б.жде морално и материално 

подкрепена, само ако къмъ броя на де!lнитt 

туристи се прибавятъ всtкиrодишно нови сто

тици, хиляди ид~!lни борци. 

Нашата програма все още е незавършена : 
за насъ всtки съrражданинъ трtбва да при· 

викне да излиза вср1щъ природата. Строителната 
програма, която носи улеснение, още не е за

вършена до~ цtлостна система, 
А ето, че живота ни поставя ц нови задачи. 

Земи, които отъ въкове с.ж били български, по 

които се е разнасяла винаги българска речь, 

!}ОИТр i;:~ нan.O\:IJИ ~;:ъ кръвыа на български 

войни, 110 които не бtха дост.жпни за бълrар· 

ския туристъ - Македония, Траr<ия, Моравия, 

Западнитъ покрайнини - се връщатъ отново 

къмъ майка България. 

Блtнътъ на Алеко за свободни екскурзии 

по Пиринъ и Шаръ планина се ос.жществява. 

Да се подrотвимъ за rолъмитъ задачи, ко

ито се откриватъ предъ насъ, Да стеrнемъ ре

доветъ си, 

Велика България ни зове! 

Д-ръ ИВАНЪ ПОПИВАНОВЪ 

Колкото богата и щастлива да бtше за 

Б. т. с. изтеклата година откъмъ материално 

творчество, не може да се отрече отъ друга 

страна, че тя протече подъ знака на едно явно 

смущение въ организационния и духовенъ жи

вотъ на клоноветъ, което наст.жпи като есте

ствена последица на изключителнитt събития, 

които за една година промtниха Европа. 
Колкото и слабо, сравнително, да се почув· 

ствува отражението на тъзи драматични съби

тия въ България, все пакъ ид~йниятъ животъ 

и у насъ имаше да се развива при нова, про

мънена психологична обстановка, Безъ да бъше 

разколебана нашата идейность, творческата и 

организационната ни де!lность бъше понижена. 

Членоветъ си бъха с.жщитt, съ с.жщия тури-



етически манталитетъ, съ сжщия свой тем

пераментъ. Но много отъ тtхъ трtбваше въ 
името и въ изпълнение на другъ, много по

върховенъ отъ този къмъ организацията дългъ, 

по нtколко месеци презъ годината да се от

дtлятъ отъ своята срtда, следователно и отъ 

организацията, а това не можеше да не се от

рази неблагоприятно, особено тамъ, кждето 

тtзи членове заемаха ржководещи мtста. Освенъ 

това, тревожното и не~покойно време отне до

брото разположение и настроение на онtзи кул· 

турни и обществени срtди, които ни даваха 

винаги своята подкрепа, съчувствие и сътруд

ничество. Tt пакъ еж задъ насъ, пакъ еж го

тови да ни помагатъ, но тtхното внимание сега 

е другаде фиксирано, rрижигв имъ другаде еж 

насочени и само едно силно и здраво чувство 

и едно непоколебимо убеждение ги държатъ 

привързани къмъ насъ. Ние нtмаме никакви 

основания да се съмняваме и въ идейната ста

билность на нашитt членове, които при всички 

обстоятелства и при всички превратности еж 

били и ще бждатъ туристи, Безъ да бждемъ 

песимисти, не трtбва да се увличаме и да 

забравяме настжпилитt нови условия, Нашитt 

усилия трtбва да бждатъ да запазимъ сегашно

то си положение, безъ да желаемъ занапредъ 

нtщо много. 

Ако бждемъ щастливи да достиrнемъ нови 

придобивки, а такива сигурно ще имаме, то ще 

бжде плодъ на изключителни усилия и ново до

казателство за творческия потенциалъ на бъл

гарския туризъмъ. -
Изтеклата година мина, но обективната об

становка не само че не се е промtнила, но сж

ществуватъ всичкитt основания да се предпо

лага, че тя ще бжде още повече отекчена. Ние 

трtбва следователно да сме готови съ упори

тость и твърдость да посрtщнемъ затруднени

ята, които ни чакатъ, за да rи''преодолtемъ и да 
запазимъ престижа на организацията, на нашия 

Български туристически съюзъ. 

ИЛИЯ ИВАНОВЪ 

Бълrарскиятч, туристически съюзъ бtше ре· 

шилъ да отпразднува съвмtстно съ последния 

туристически съборъ чет11редесетrоцишнината 

отъ основаването на първото българско туристи• 

ческо дружество. Изключителното положение 

попрtчи на това културно тържество, чрезъ 
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което бълrарскитt туристи щtха да изтъкнатъ 

предъ външния свtтъ голtмит1, духовни и ве

ществени придобивки, коит{) създадоха съ без

заветната си пред~нность и неуморенъ трудъ 

въ този кратъкъ периодъ отъ време. 

Работейки съ фан,атизма на старитt хри

стиани въ една епоха на страшна социална 

депресия, настжпила следъ злополучната евро

пейска война. когато ожесточенитt вжтрешни 

борби доразрушаваха малкото запазени отъ вой

ната ценности, ту;,иститt подеха здраво идеята 

за обновата на човtшкия духъ и човtшкитt 

добродетели чрезъ общението съ природата и я 

издигнаха въ храмъ, достоенъ да съперничи съ 

величието на бълrарскитt планини, съ които 

приобщиха дtлото си, 

И сега, когато българскитt планини еж 'из

пъстрени съ множество удобни хижи и ста

наха достжпни за всички любители на приро

дата, когато въ всtка библиотею1 се намиратъ 

множество туристически издания - художе

ствени и научни - отъ които моrатъ да се по

черпятъ знания за особеноститt и красотитt 

на нащата природа, когато душата на хилядитt 

привърженици на туризма е облагородена съ 

любовь къмъ човtка и природата, а знание

то е обогатено съ нови данни за та!!нитt, ко

ито тя крие въ себе си и въ своитt творения 

- мисълыа неволно се връща назадъ въ го

динитt на близкото минало, когато се зараж

даше това велико културно дtло и проявяваше 

първитt наченки на своето сжществуване, не

подозирайки може би своя у дивителенъ напре

дъкъ. 

Бtха знойни лtтни дни презъ юли!! 1922 го
дина. Буреноснитt облаци забулваха все тъй 

застрашително хоризонта на обществения жи

вотъ въ страната и не даваха изгледи за про

яснение, Нестихващитt вжтрешни борби съз

дав:~ха сериозни безпокойства за бждещето на 

нацията. Липсваха сили за духовенъ подемъ и 

никой не търсtше изходъ отъ тежкото поло

жение въ една творческа и културна де!!ность, 

а предпочиташе пжтя на отрицанието, 

Всрtдъ така отровената отъ общественитt 

борби атмосфера, когато всtка надежда за 

единъ духовенъ подемъ се Сi>!tташе за загу

бена, едно неочаквано събитие обнадежди и 

стопли сърдцата на тtэи, които вtрваха още 

въ творческитt сили на българския народъ, 

Туриститв отъ едно малко градче, скжтано въ 

паэвитt на Рила, провъзгласяваха эа привър-



шено своето скромно туристическо дtло съ 

построяването на първата българска хижа .Ска

кавица ", близу до очарователнитt .Седемыt 
Рилски езера· и приканваше бълrарскитt граж
дани и любители на природата па присжтству

ватъ на освешзването й. Онtзи, които нами

раха отражението на живота въ пакостнитt по

литически борби и преследвания, отминаха съ 

ирония този милъ културенъ подвиrъ, като 

нtщо несериозно и непотрtбно. За онtзи, 

обаче, които се бtха отвратили отъ тtзи борби 

и търсtха да намtрятъ проявата на българ

ския духъ въ нtщо по-възвишено, той бtше 

едно откровение и подиrна самочувствието имъ 

за новъ животъ и нови кржrозори. Общото 
въодушевение бtше изразено въ потоци млади 

и стари любители на природата отъ всички 

краища на България, които полазиха изъ стръм

нитt пжтеки по долината на Скакавица за да 

взематъ участие въ тържеството и да поздра

вятъ неrовитt виновници за първия запаленъ 

отъ тtхъ факелъ въ храма на туризма и на 

отрезвението. 

.Скакавица" бtше триумфа на победата на 
българската творческа воля и трезво съзнание 

надъ настжпилото следъ войната разложение, 

Чрезъ нея бълrарскитt туристи сполучиха да 

влtятъ нова струя отъ свежесть въ нашия 

общественъ животъ, значението на която едва 

днесъ можемъ да оценимъ. Защото тя олице

твори въ себе-си началото на едно благородно 

дtло, което отърси обществото отъ страшния 

кошмаръ на пораженството и му посочи пжтя 

на творческото приобщение съ природата, отъ 

което да черпи познания и красота. То под· 

тикна въ села и градове млади и стари лю

бители на природата къмъ организирана тури

стическа дейность и съревнувание, като ги от

кжсна отъ пакостната идеология на отрицанието. 

То даде подемъ на всички туристи да се за· 

ематъ съ неуморенъ трудъ за изграждане на 

хижи изъ всички кжтчета на планинитt, за да 

ги направятъ дост;кпни. То наложи на българ

ското обществено съзнание признанието за rо

лtмата културна роля, която упражни и про

дължава да упражнява туристическото дtло у 

насъ. 

И сега, ко1 ато туристическото движение въ 

България превъзхожда по мощность всtка 

друга културна организация и се явява като 

боrатъ изворъ на просвtта и духовно усъвър· 

шенствуване, налага ни се да обърнемъ по-

гледа си назадъ, къмъ първитt негови стжпки, 

отекнали преди четиредесеть години върху 

голото теме на Черния връхъ, като спрtмъ 

вниманието си и върху подвига на Дупничани 

съ споменътъ за онtзи по-близки дни, когато 

тt поднесоха въ храма на туризма най-скжпата 

сжкровищница на своето дtло и показаха на 

българския народъ, че лtкуването на обще

ственитt рани и недъзи трtбва да се търси не 

въ отчаянието, а въ творческата мощь на чо

вtка, приобщена съ красотата и величието на 

природата. 

ГЕОРГИ ДРАГОЕВЪ 

Ко,·ато се говори за организирания туризъмъ 

въ нашата страна, неволно въ съзнанието на 

познаващитt въпроса изпъкватъ дветt туристи

чески организации, които еж играли rолtма 

роля за появата и развоя на туристическото 

движение въ България - Бълrарскиятъ тури

стически съюзъ и Юношескиятъ туристически 

съюзъ. По-късно къмъ тtхъ се присъедини и 

Бълrарскиятъ алпийски клубъ. 

Много е трудно да се обхванатъ въ нtколко 

страници духовнитв и материални постижения 

на орrанизиранитt български туристи, съ които 
днесъ нашата страна достойно е предста

вена. 

Преди всичко, пропагандната дейность на 

орrанизиранитt туристи - художествени спи

сания, туристическа литература, публични сказ

ки - създаде едно рtдко увлtчение къмъ 

роднитt планини, което въ известни дни взема 

невtроятни размtри. 

Българскит'!, планини се покриха . съ мно

жество хижи и заслони, които ги правятъ· ,по

леснодостжпни за всички любители на родната 

природа. Пжтищата, които водятъ къмъ тtзи 

планински хижи и заслони, бtха маркирани отъ 

организиранитt български туристи, за да се съ· 

здаде една по-rолtма сиrурность у излетницитt. 

Създадена бt и Планинска спасителна служба, 

която играе rолtма роля презъ зимния сезонъ, 

когато планинитt застрашаватъ съ своитt из· 

ненади тtхнитt поклонници. 

Орrанизиранитt български туристи създа

доха една туристическа културна традиция въ 

планинитt и -дори бихъ казалъ - една тури

стическа етика, Така тt изиграха ролята на 

духовни пионери при овладяването на бълrар-
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скитt планини и опазването имъ отъ груби по

сегателства, 

Голtмъ дtлъ въ тази обща дейность на ор

rанизиранитt български туристи има Юноше
скиятъ туристически съюзъ въ България - ор

ганизацията на юношитt-туристи, която обеди

нява въ своитt редове най-буднитt български 

младежи и си остава най-симпатичната младежка 

()рrанизация въ нашата страна. Плодъ на лю

бовьта у българската младежь К'I-МЪ родната 

природа и в11tчението й къмъ самостоятел

ность и личенъ починъ, Ю. т. с. се . разраства 

бързо следъ своето основаване и обединява 

днесъ хиляди младежи въ своитt редове, Презъ 

него премина по-rолtма часть отъ учащата се 

младежь на нtколкото предъ и следъ яоенни 

поколtния, която младежь научи отъ Ю. т. с. 

повече и истински да обича своята родина. Отъ 

него тя научи да вtрва въ собственитt си сили 

и въ свtтлото бждеще на своя народъ, Ю. т, с. 

вдъхна въ душитt на своитt последователи го

лtмата любовь къмъ свtтлото и красивото въ 

живота, която ще ги сгрtва и ще изпълва тtх

нитt проявления~и като утрешни граждани на 
нашата страна. 

Неза,висимо отъ. общия имъ характеръ, една 

естествена връзка прави твърде близки Б,т.с. и 

Ю.т,с, Естествениятъ развой_ на нtщата налага 

юношит'h при една пред'ВЛна възрасть да на

пустнатъ редовет'h на Ю.т.с. и да потърсятъ 

т'hзи на Б,т.с. Тамъ т'h намиратъ възможность 

да продължатъ и развиятъ творческитt си въз

можности въ служба на красивата туристическа 

идея, на която еж служили въ своитt най-ху, 

бави години. 

Отъ то?и новъ приливъ на сили Б.т.с. се 

освежава. Въ неговитt редове влизатъ не само 
1 

млади и ентусиазирани хора, но притежаващи 

една школа юноши-туристи, които въ новата 

рбстановка и при новитt възможности на орга

низацията ще продължатъ да творятъ за пре

успtването на орг11низирания български тури

зъмъ. И въ тоя смисълъ Ю.т.с. ще пребжде: 

задъ поколtн11ята остава тtхното изградено съ 

идеализъмъ и ентусиазъмъ дtло, а предъ тtхъ 

се чъртае бждещето, въ което тt ще вложатъ 

своя жизненъ опитъ и любовыа си къмъ една 

скжпа идея. 

Българскиятъ алпйски клубъ се създаде 

отъ дейцитt на Б. т. с. и Ю, т. с. и израстна 

като плодъ на тtхната голtма любовь къмъ 

българската планина. Въ неговата срtда минаха 
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го11tма часть отъ най-изпитанитt български 

планинари, които пожелаха да откриятъ новитt 

пжтища за българското планинарство и да за

дъ11бочатъ своето отношение къмъ планината и 

по специално къмъ високата планина. ·Въ своето 

12 годишно съществуване Б. а. к. измина 11.w..тя 

на една подготвителна работа, която тепърва 

ще даде своитt резултати, разчитайки на под· 

крепата на Б. т. с., къмъ който дейцитt на Б. а. к, 

приобщиха с•юитt усилия. 

На организирания български туризъмъ пред

стоятъ сериозни задачи, които изискватъ обе· 

диненитt усилия на всички туристически срtди 

у насъ и тtхната безпредtлна любовь къмъ 

роднит't планини. Tt трtбва да ги дадатъ, за 

да се радваме на нови постижения, които ше 

бждатъ гордость за орrанизирания туризъмъ и 

за страната ни 1 

ТОДОРЪ ТОДОРОВЪ 

И тази пролtть организиранитt туристи 

ще трtбва по една таридиция и необходимость 

да се отклонятъ отъ своята планинска дей

пость и да слtзатъ между обществото и не

организиран·итt туристи за да направятъ аги

тация за своитt постижения и да поискатъ 

подкрепа и организиране на стоящитt вънъ 

отъ организацията посетители на планината. 

Предимно въ нашата агитация, ние трtбва 

да посочимъ постиженията, които имаме лрезъ 

своята минала дейность и да поискаме под

крепа за новата такава, каквато сме набелязали. 

Проследено въ историческия си развой ве

щественото творчество ни дава една положи· 

телна линия, която се изразява въ бързо по

стигане на първи:rt необходимости за посеще

нието на планината. Първи:t строежи на земян

ки, хижи и маркировка еж подети отъ кло

новетt ~ безсистемно. Строено е тамъ кждето 

нуждитt еж били най-голtми. Това е продъл

жило до 1929 год., когато на събора въ Ловечъ 
U. н. на Съюза излиза съ една програма, въ 

която се набелязватъ хижитt и заслонитt, ко

ито трtбва да бждатъ изградени. За единъ 

осемгодишенъ периодъ следъ този съборъ ние 

виждаме, че почти две трети отъ тази програма 

е реализирана. Презъ 1937 година на _ Съюзния 

съборъ въ Севлиево отново се слага на пре

ценка, по предложение на Ц. н., извършеното 

по програмата изработена презъ 1929 година 



и се ltачъртава нова nporpaмa, въ която вече 

виждаме застжпени високопланинскитt заслони, 

станали необходими за по rолtмитt турове, 

които се предприематъ вече отъ нашитt тури

сти. Отъ 1937 година до днесъ може да се под
чъртае една много интензивна строителна дей

ность и то предимно на високопланински за

слони. 

Покрай тази планова строителна дейнос1ь, 

ржководена отъ съюзнитt интереси, имаме и 

строежи съ локално значение, които не моrатъ 

да бждатъ спрtни, защото иматъ своето оправ

дание заради развитието на туризма въ отдtл

нлтt селища. 

Презъ настоящата година, сложена на ра

зискване, строителната дейность отъ 1937 год. 
до днесъ ни дава констатацията, че почти всич

ки мtста, кждето се налага да има хижи или 

заLлони за завладяване и посещение на пла

нински обекти, еж застроени съ малки изклю· 

чения. Ние, въ такива именно ~ни на агита

ция, можемъ спокойно да излtземъ прсдъ об

ществото и официалната власть, на които да 

посочимъ постиженията, които имаме и да ги 

запитаме? Остана ли планина у насъ, въ ко

ято да не еж кацнали вече по нtколко кра

сиви хижи, построени отъ насъ. Има ли връхъ 

на нtкоя планина, подъ който да нtма хижа, 

която да не ни позволява да го възкачваме 

когато и да било. Всичко това изградено сега 

може би не прави впечатление на много бъл. 

гари, защото малко еж тия, които знаятъ пжтя 

и начина по който е вървtлъ този строежъ. 

Коя друга организация у насъ може да се 

похвали съ подобни постижения. Обществена 

инициатива, подета отъ орrанизиранитt ту

ристи, безъ ничия подкрепа, често пжти вси

чко изнасяно на гърба на туриста, съ частни 

срtдства и задължения, днесъ нашитt планини 

<'Ж посетени и опознати отъ хиляди българи, 

само блаr;щарение на условията, които се 

създадоха чрезъ тия хижи и заслони. 

Тази мрежа на повече отъ 50 хижи е гор
дость за България и за българскитt туристи, ко

ито съ неповторимъ идеализъмъ и жертви да

доха това rолtмо строителство. 

И днссъ когато предъ насъ се откриватъ 

нови обекти съ красиви планини, до сега въ 

чужди ржце, ние трtбва да се приrотвимъ и 

съ сжщия идеализъмъ да заработимъ и тамъ. 
И се1·а когато излизаме съ тия постижения 

трtбва да отправим·ь едно сериозно преду-

nрежде1tие къмъ тия, ноито стоятъ въil:ъ ot'I. 
нашитt редове, като ги запитаме защо стоятъ 

вънъ? Нашитt хижи не еж ли използувани и отъ 

тtхъ? Не посещаватъ ли планинитt, за които 

ние работимъ и защо тt не се чувствуватъ 

длъжни като насъ да изпълнятъ този дълrъ 

къмъ тtхъ? Не ги r,и обичатъ и тt като насъ 

или отиватъ горе за да рушатъ онова, което 

е постигнато съ толкова много усилия и жертви? 

Отъ друга страна време е вече, съ нашия 

активъ да отправимъ своя апелъ и къмъ тия, 

които ржководятъ държавата да разrледатъ на

шитt· постижения и съ оrледъ на тtхъ, да по

искаме една справедлива материална подкрепа, 

защото нуждитt растятъ, като съ начинитt по 

които се строеше до сега не може да си слу

жимъ, а пъкъ и необходими еж повече срtд

ства за да изrрадимъ онова, което вече разви

тието на туризма у насъ налага. Отъ день на 

день нашитt планини се посещаватъ и отъ 

чужденци, които се увеличаватъ все повече и 

поради rолtмитt облаги, които даватъ на стра

ната, трtбва да имъ дацемъ необходимитt усло

вия, 

ПЕТЪРЪ БОЕВЪ 

Днешниятъ вtкъ е вtкъ на специализацията. 

И все пакъ до rолtма степень се търси и цени 

онова, което е ыасовъ продуктъ не само въ 

стопанското, но и въ духовното отношение. 

Защото специалното се търси и разбира отъ 

оrраниченъ брой хора. Тъкмо затова колкото и 

да е ценно то, остава недостжпно за мнозин

ството, Ето защо, трудно е днесъ издаването 

на вестници и списания, които не носятъ общъ 

и информационенъ характеръ, особено въ страни 

като ·нашата, кж,цето тиражътъ е urраниченъ. 

Твърде малко списания у насъ моrатъ да 

третиратъ специални въпроси безъ да излизатъ 

извънъ основната линия на своята идеология. 

Едно отъ малкото такива ценни списания е и 

• Български туристъ". Ако го проследимъ още 
отъ самото му начало и до днесъ, ще видимъ, 

че то неизмtнно следва една основна линия на 

поведение. И което е най-важно тая линия е 

по_чти права. Въ него нtма голtмитt идейни 

лутания, защоrо още въ началото си то е по· 

ставено на една широка и здрава основа -
приобщаванеrо па човtка съ планината. 

Проблемитt, които планинарството поставя, 

никога не еж били измtстени отъ тая основа, 
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подъ влиянието на каквито и да било течения 

или настроения. Наистина, тия проблеми еж 

били освtтявани отъ различни гледища, но 

тия различия само еж задълбочавали въпро

сит1: и всестранно еж ги освtтлявали, безъ да 

бждатъ измtствани отъ тtхния центъръ. 

Единъ другъ въпросъ, чиято острота се 

чувствува отъ всtко по-специално списание е 

тая за подбора на темитt. 

Всtка статия въ списанието, дори най-об

щата, трtбва да има прtка или косвена връзка 

съ планината. Това ограничение не стtснява ли 

свободата на мисълыа и не води ли до изчерп

ване на · темитt ? 
Не е 11и до сега описано, снето или нари

сувано най-хубавото въ нашитt планини и сле

дователно за напредъ не трtбва ли да се за

нимаваме съ второстепенни планински обекти 

или да приповтаряме казаното до сега? 
Тая опасность отъ изчерпване сжществува, 

но тя никога не е непосрtдствена и голtма, 

докато въ срtдитt на нашия съюзъ има хора, 
годни да я преодолtятъ. Всtко движение и 

всtка срtда изгражда своето вжтрешно един

ство възъ основа на истини, които еж стари, 

може би, колкото свtта. Обаче, това движение 

винаги ще бжде носитель на новото, щомъ като 

е годно да излжчи отъ своята срtда млади 

сили, които да придадатъ новъ обликъ на ста

ритt и вtчни истини, да хвърлятъ новъ по

rле11ъ върху досеrашнитt ценности, да дадатъ 

новъ стилъ и новъ ритъмъ на живота. 

Планината е предметъ на хиляди описания 

и снимки; отношението между човtкъ и пла

нина е занимавало не малко хора. И въпрtки 

това то никога н'hма да се изчерпи. Защото 

различни дарования, отъ различни гледища, 

различно претворяватъ планината. 

Единъ ще види даденъ планински обектъ не 

така както тоя преди него. Друrъ чрезъ ориrи

налностыа на своята мисъль или чрезъ маги

ята на своето слово ще създаде едно ново от

ношение и едно ново разбиране на нtщо, ко

ето въ обикновения си видъ е познато на 

всички. 

Планината следователно е една тема без

крайно разнообразна и вtчна. Тя никога нi!ма 

да се изчерпи, защото въ нея не само най-ве

ликото, но и най дребното иматъ своя дълбокъ 

смисълъ и еднакво будятъ възторrъ и уди· 

вение. 
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Докато „ Български туристъ" въ слово и 
багри отразява красотитt на роднитt планини, 

отъ най-малката до най-rолtмата отъ тtхъ и 

отъ най-малкото до най-rолtмото въ всtка отъ 

тtхъ, неговитt страници ше бждатъ непресъх

ващъ изворъ на художествена наслада и идейна 

пробуда. 

Благодарение на една здрава приемственостъ. 

на едно дейно сътрудничество и просвtтено рж

ководство .Български туристъ ", въпрtки днеш
нитt тежки условия, е едно издание, което из

разява и осжшествява не само нашата обща ми· 

съль, но и нашата rоро:ость. 

Неговото издаване е нt: само технически 

въпросъ за хартия и печатъ, а преди всичко 

продължзване на една културна традиция, чрезъ 

която • Български туристъ" надхвърля предt
литt на Б. т, с. за да завоюва цtлата българска 

общественость. 

НАЙДЕНЪ ПАМУКЧИЕВЪ 

Въ културно -историческото развитие на 

българския народъ отъ освобождението насамъ 

Българскиятъ туристически съюзъ играе значи

телна роль. Да облагородявашъ въ продълже

ние на четири десетилътия поколънията въ кон

тактъ съ най-великия учитель - природата, 

да ги възпитавашъ въ духъ на беззаветна обичь 

и служба на Родината, да иззидашъ съ соб

ствени сили едно многомилионно дtло, предъ 

което всички се прекланятъ - това е действи

телно подвиrъ. Тоя подвигъ, възторгътъ отъ 

него, дълго време замtстваше пропагандата въ 

нашето движение, защото той най-добре доказ

ваше сжщностыа на идеята ни и печелtше 

все нови и нови привърженици. Скромната об

становка, въ която нъкога Алеко основа нашата 

задруга, се онаследи отъ неrовитъ възторжени 

привърженици и последовате11и, които всtкоrа 

предпочитаха дълата по планини и градове да 

rоворятъ вмъсто тъхъ. И така, въ периодъ на 

безшумно сжществуване, задъ което обаче се 

криеше едно вдъхновено творчество, нашата за

друга, обхванала вече въ своитъ мреж11 цъла 

туристическа България, се разраства и над

хвърли рамкитъ на едно тъсво организационно 

движение. То се наложи вече като едно голi!мо 

обществено строителство, което получи навс'В· 

кжде въ чужбина симпатии, а въ насъ си спечели 

признателностыа на цtлъ народъ и държава. 



Всичко това ви даде право да излtземъ 
поне веднажъ въ годината предъ българското 

общество и да го помолимъ да спре за миrъ 

своето вннм:шие върху насъ. И затова вс-tка 

година, когато прол-tтьта разстеле зеленит-t си 

губери надъ родната земя и надъ нея затрепти 

.чазура на хубавото майско небе, ние се раэ

д-tляме за малко съ нашит-t върхари - вtч· 

нитt. ни любимци, сваляме раницит-t и провеж

даме своит-t агитационни дни. Ние не агити

раме - ние само изнасяме на показъ едно ду

ховно и материа.1110 строителство, което само 

по себе си е пропаганда. Това е една резул

татна пропаганда, въ която всъки в-tрва, за

щото думит-t еж замi,нени съ дtла. 

Пропаrанднит-t ср-tдства на Съюза еж 

много. На първо мtсто имаме органа му .• Бъл
гарски туристъ•. Следъ това идватъ кино-пред

ставленията, сказкит-t и др. Тази година къмъ 

сжществуващитt вече срtдства се прибавя и 

ново едно - извънредно мощно. Думата ми е 

за диапозитивната служба. 

Понастоящемъ диапозитивната служба при 

отд-tла пропаганда разполага съ 500 цвътни 

диапозитиви отъ различнитt кжтове на нашата 

страна. Изработени по специаленъ начинъ отъ 

най-добитъ наши майс1ори на цвtтната пла

нинска фотография, 11; даватъ една идеална 

цв-tтна репродукция на фотографирания обектъ 

и оставятъ незаличимо впечатление отъ планин

ската красота, съчетана въ гамата на цв-tто

вет-t. Усилията на диапозитивната служба еж 

насочени къмъ създаването на ц-tлостни серии 

за вс'tка планина поотд-tлно, които прожекти

рани съ специални сказки да даватъ въэмож

ность на слушателя, чрезъ словото и прожек

циит1;, да добие ясна представа за историята, 

географическото положение, красиви кжтове и 

пр. на съответната пла!}:ина. 

Чрезъ тази диапозитивна акция се дава 

въэможность на българското общество да се 

запознае съ красотит-t на нашата страна. Да 

се посети Пиринъ отъ Добруджа е доста 

трудно и не всtкиму се отдава, а нашата диа

позитивна служба дава възможность на всички 

да . видятъ красивата българска природа, която 

вече вс-tка година привлича все повече и по

вече м-tстни и чужди почитатели. 

ВАСИЛЪ РАДЕВЪ 

Бълrарскиятъ алпийски клубъ се създаде 

преэъ 1929 rод. отъ една група школувани въ 

Ю. т. с, и Б. т. с. туристи съ две много скром

ни задачи : да обедини въ една идейна връзка 

най-убеденит-t привърженици на планината и да 
удовлетвори потр-tбностьта отъ системна работа 

въ страната за и въ високата планина, 

Строrит1; изисквания на устава да се отго

варя на известни планинарски качества осигу

риха състава на Б, а. к. и до днесъ на високо 

качество 11ланинари. Идейната му, а не толкова 

организационна основа, му остави развързани 

ржцет-t за упорито: осжществяване на поста
ставената цель - свободно, подтиквано отвжтре 

завладяване на високата планина въ вс-tко 

едно отношение. 

Тамъ, следъ вече дванадесеть годишно сжще

ствуване, Б. а. к. има задъ себе си д-tла и по

стижения отъ rол-tмо значение за българскuто 

планинарство. Първит-t алпийски преходи л-tте 

и зиме въ Рила и Пиринъ и следващит1; ги 

следъ това, побеждаването чрезъ начинит-t на 

съвременната алпийска техника на планинскит-t 

отвеси, регистрирането изкачването севернит1; 

стени на Елъ-тепе, Мальовица и др., еж пости

жения или косвенъ резултатъ на клубната дей

ность, Издаването на четири пълни съ плани

нарско съдържание и издържани по техника 

алпийски годишници еж другата страна на 

клубния животъ. 

Б. а. к. нито се яви противъ, нито пъкъ се 

обяви съревнуватель на дейностьта на Б. т. с., 

обхващащъ общото, rолtмото организиране на 

българската туристика. И щастливото приобща

ване на Б.а.к. къмъ общата организация на ту

риститt - Б, т. с., настанало преэъ тази го

дина, само потвърждава колко българската 

планина е указала благотворно и полезно вли

яние върху духовното състояние на всички 

български туристи и планинари. Защото съ този 

актъ спечели не само българското организи
рано планинарство, но и българската планина, 

ло-частн~ високата българска планина. 

Нека да пожелаемъ, че Б. а. к. ще поднася 

и занапредъ на българската общественость и 

на бъл~·арския организиранъ туриэъмъ дtла съ 

подчъртано високопланинско значение. 
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ПЕТЪРЪ БОЕВЪ 

Иглата - Рнла 
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„ Който се възкачва по върхове 
и планини, той се смtе надъ 
всички скръбни зрелища и 
скръбни случки" - Нитче, 

Този въ11росъ едва ли е билъ nредметъ 
на "сериозно" разглеждане въ разисквани

ята на нtкои конгреси или въ колонитt на 
нtкое планинарско списание. 

Разисквани еж били винаги rолtми органи

зационни и идеологични проблеми, изтъквани 

еж били значението, вредитt и nолзитt отъ 
тая или оная проява и· дейность, но ... 
колкото и това да е нtкому смtшно, ни

кога не е изтъквано значението на смtха 

като планинарска необходимость. 
А смtхътъ е една рtдка планинска пре

живtлица и то отъ първа необходимость. 

Кажете ми, кой може да си представи 
единъ излетъ въ nланинитt безъ пtсни и 

безъ смtхъ? 
Въ смtхътъ се крие очарованието на 

най-сnокойнитt планински дни. смtхътъ е 

възраждащиятъ факторъ въ най-трудни 

минути и изпитания. 

Когато раницата се е скжсала, когато 
храната се е свършила, съ какво ще се nо

IJЪЛни онова, което липсва? Съ смtхъ ! 
Въ планината смtхътъ е цtръ и nротивъ 

ранитt и противъ умората и nротивъ не
сrодитt отъ всtкакъвъ видъ. 

Смtхътъ, това е най-възторжената проя
ва на планинарския духъ. Група планинари 

съ стомаси съ прилепнали стени, съ изпле

зени отъ умора езици, nъnлятъ къмъ спаси

телната хижа. Настроението имъ е пониже
но, силигt. имъ изчерпани и изведнажъ, по 
нtкакъвъ nоводъ ( каквито въ планината има 
въ изобилие), едно случайно спъване, една 
остроумна забележка и ето групата избухва 
въ смtхъ. По тоя начинъ енергията и настрое
ниото е осигурено най-малко за 15 минути. 

Смtхътъ е най-добратR инжекция срещу 
умората, когато върх·ътъ е стръменъ, най-



доброто просвtтление на душата, когато 
небето е покрито съ облаци. 

Дъждъ като изъ ведро се излива отъ 

небето, още повече смtхъ се излива отъ 
сърдцата ни, когато сме тръгнали на излетъ 

увtрени, че следъ дълго чакане сме избрали 
да тръгнемъ въ хубаво време. 

А когато "хубавото" време е не само 
предчувствувано, но и "научно" предвидено 

отъ нtкой отъ насъ, тогава дълго следъ като 

дъждътъ престане, не спира смtхътъ по 

адресъ на "самозванеца метеоролоrъ", кой
то въ такива случаи обикновено е най
мокриятъ ... 

Човtкъ отива въ планината почти винаги 

съ повишено чувство и съ повишено настрое

ние. И затова, когато това настроение се 

внезапно понижи, било поради атмосферни 
вл11яния, било поради толкова други непре
двидени случаи, тогава отрицателната раз-

Стражнтt н Газей 8 Пнрннъ 

лика въ настроението винаги се излива въ 

положителенъ, здравъ и животворенъ смtхъ. 
Единъ планински излетъ е едно опиянение, 

едно съзерцание и вживtване. Но освенъ това, 
единъ планински излетъ е безкраенъ низъ 

отъ веселие и епизоди. 

Въ планинитt тж.жни хора нtма. И ако 
въпрtки това случайно тамъ попадне нtкой 

"саможивъ екземпляръ" или "мировъ скръб
никъ", то ако самъ той не е способенъ да 

се смtе, става отличенъ прицелъ за смtхо
творни закачки. 

За планинаря смtхътъ е най-сиrурниятъ 

белегъ на неговата безкрайна вtра въ жи
вота и най-добриятъ изразъ на неговата 
обичь къмъ всички и къмъ всичко въ свtта. 

Отворете книгата за разписване въ нtкоя 

хижа, напримtръ въ заслона Мальовица. 
Кой не би се смtлъ отъ сърдце на всички 

ония лирични излияния и осторумици, съ кои-
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то тя е изпълнена отъ толкова "безименни" 
и "именни" туристи. 

Поетическото имъ вдъхновение е пре· 

върнало пазача на хижата въ "Заякъ". Вие 
ще видите безпретенциозни_ рисунки, които 

представляватъ "ловни" сцени изъ живота 

на "Заяка" - какъ събира клекъ за горене, 
какъ прави пжтека, какъ дои дивитt кози, 
и най-сетне какъ "Заяка" дере бутоветt на 
единъ комаръ ! 

Нtкой си взелъ, че нарисувалъ една кри

ва начупена линия, допрtлъ до нея една 

неправилна окржжность, сложилъ отдолу 

една хоризонтална линия и подъ нея много

значителния надписъ: "Залtзъ слънце край 
Мальовца" 1? 1 

За такъвъ единъ ху дожникъ, нtкога 

Алеко пишеше, че нарисувалъ пламъцитt на 
нtкакъвъ божественъ огънь, по начинъ, 

като че ли върху картината е разсипано 

пелте отъ дюли 1 
Човtкъ би могълъ да се посмtе отъ 

сърдце само като чете прtкоритt на тури

ститt и всички ония цвtтисти имена, които 

понtкога така хубаво прилtгатъ на тоя, 
комуто еж дадени. 

Ако нtкой има оригиналната идея да 
състави антология на планинарскитt афориз

ми, колко много материалъ ще намtри въ 

хижнитt книги за "разсписване на имената" 

и "вписване на впечатленията" 1 
Tt еж, така да кажа, неофициалната 

писана изповtдь на планинарската душа. 

И все пакъ, най -добритt смtхтоворни и 
сълзотворни творения на тая душа еж впи

сани не въ книгитt, а еж разпилtни изъ 

планинскитt пжтеки и хижи. 

Всtки ще знае тия творения, ако си спомни 

за оня буенъ младежки смtхъ, който ни 

кара да стоимъ съ часове край вечерния 

огънь и когато си легнемъ дълго да не за

спимъ въпрtки умората. 

Защото тъкмо вече заспиваме и нtкой 
ще пустне нtкоя шега, нtкоя дума, волна 

или неволна сърцераздирателна въздишка 

или нtщо подобно и ето заспалитt се 
събуждатъ, буднитt се превиватъ отъ смtхъ. 
Ще стане тогава тоя, комуто най-много 
се спи, ще се изправи, ще вземе ролята на 

древенъ пророкъ и съ гръмки пуритански 

властьта на Морфей. И тъкмо ще мисли, че 
ги е сразилъ и си легне успокоенъ, ще 

пустне нtкой пакъ нtщо или само ще кихне 

и ето затишието отново преминава въ буря 
отъ смtхъ. 

Когато прояви отъ тоя родъ не се дъл

жатъ на липса на туристическо съзнание и 

съ тtхъ не се прекалява, тt представляватъ 

една отъ най - непринуденитt и примамливи 
страни на планинскитt излети. 

Въ планината смtхътъ осжществява 
единството на настроението. Той премахва 

несъгласията и разлива въ душитt единъ 

безкраенъ оптимизъмъ и бодра вtра. 
Смtхътъ въ планината си има своитt 

особености. Това е най-жизнерадостниятъ, 
най-непринудениятъ и ободряващъ смtхъ. 

Планинс1.иятъ вицr, по специално, е 

най·съвършената форма на човtшкото остро

умие. Въ него нtма нищо отъ изтърканата 

популярность на ония вицове и масали, 

които обикалятъ маситt на кръчмитt и ка
фенетата. 

Планинскиятъ смtхъ и планинскиятъ 

вицъ е винаги оригиналенъ и самороденъ 

Преди всичко защото възниква спонтанно и 

непринудено и винаги въ връзка съ нtщо 
действително станало и преживtно. Той не 
е рожба на лениви мозъци, помжтени отъ 

димъ на цигари и алкохолни изпарения, а 

остроумни характеристики за човtкъ или 
смtхотворна синтеза на цtло едно прежи

вtване. 

Благодарение на това, че той се заражда 

всрtдъ една по-друга обстановка и между 

по-други хора, дори циничното въ него е 

смекчено и лишено отъ онова, което гжде

личка низкитt инстинкти у човtка. 

Планинскиятъ вицъ е тtсiю свързанъ съ 
планинската обстаноJЖа и затова той губи 
отъ значението си когато се разправя дру

гаде. 

Смtхътъ въ планината се отличава отъ 

обикновения смtхъ. Преди всичко затова. 
защото смtхътъ е тtсно свързанъ съ обста
новката. Смtхътъ въ планината е коли
чествено повече и качествено по-добъръ. 

Въ обикновения животъ тъжнитt страни 
еж повече отъ свtтлитt и човtкъ по необ-

слова ще порицае ония, които не признаватъ си. ВИЛНЕРЪ СИВРИЯ 8 ПИРИНЪ ---t 

.122 





сн, Кръшнякъ 

ходимость повече е замисленъ, повече поrъл

натъ отъ всtкидневнитt грижи. 

Въ планината, напротивъ, липсва тая 

подтискваща • :ловность и тъкмо затова 

човtкъ отива тамъ - за да я преодолtе и 
да се почувствува преди всичко човtкъ. 

И затова въ планината се отива съ до

бро настроение или ако липсва такова -
тъкмо тамъ се създава. 

А когато обстановката е подходяща и 

когато човtкъ е въ добро настроение, той 
· винаги се смtе, въ душата му е весело дори 
и безъ външенъ изразъ на това, безъ самъ 
дори да знае защо. 

Само така можемъ да си обяснимъ, 
защо човtкъ въ планината се смtе и при 

най- незначителния поводъ, докато другаде 

Чад1~р1~-тепе 8 Рнnа 

подобна проява на веселость би могла да 
бжде счетена като белеrъ на несериозность. 

Планинската обстановка е която може 
да размрази много ледени сърдца и да 

изтръгне отъ тtхъ чистъ, непритворенъ 
смtхъ. Тя е която кара да бждатъ весели 
тамъ хора, които другаде еж вtчно на

мръщени и сериозни. Всрtдъ планината, 

човtкъ е свободенъ отъ много условности 
и напластени предрасждъци и това му по

зволява да види себе си и нtщата въ по
естественъ и истински видъ. Тогава той по
вtрно схваща несъответствието между това, 
което е и онова, което трtбва да бжде. М 
тъкмо това несъответствие пора)Кда смtха. 

И затова, смtшенъ става въ планината 
не само оня, който отива тамъ съ всtки-
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дневнитt си дрехи, но и съ всtкидневнитt 

си навици, разбирания, дребни човtшки 
грижи и суетни прояви. 

Защото различието не само въ физичес
ко, но _ и въ духовно отношение всрtдъ 

планинитt поражда не само единъ дълбокъ 

размисълъ и преоценка, но и единъ искренъ, 

смtхъ. 

И въздействието на този смtхъ е понt

кога много по-моrжще отколкото всички 

други възпитателни срtдства и методи. 

Чрезь слиьха поюькога чов,ькr, вижда 

истината, са.мата истина на своя жи

вотr, по-додре отколкото всички други на
чини · на себе познание. 

Въ своя стремежъ да приближи услов
ния човtкъ къмъ свободния, планинарспюто 

'Рнлскиятъ мs настиръ 
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може прекрасно да убеждава не само съ си

лата и дълбочината на . своята идея, не само 

съ своитt силни моменти ' и изключителни 

възможности, но и съ искреностьта на своя 

смtхъ. 

Защото само въ планината човtкъ може 
да почувствува и да се смtе на ограниче
ностьта на своя духъ, на суетностьта на 

много свои амбиции. 
И тоя смtхъ ще го разт:ьрси и ще пре

чисти душата му, така както планинскиятъ 

въздухъ ще пречисти дробоветt му. 

Казватъ, че смtхътъ е слънцето въ жи

вота.':'iНо това слънце най-чисто и силно 
rpte ~въ планинитt. И на неrовитt живо
творни лжчи нека изложимъ не само тtлото, 

но и душитt си. 

скица Стамболски 



Седмицата преди излета премина въ ком
бинации по състава на групата и превозното 

срtдство, гледане съ завистливъ поrледъ на 

оrрtната отъ слънцето Витоша и страха, че 

точно въ сж.бота времето ще се развали. 

Въпросътъ съ отпуската еж.що не бtше 
много лесенъ. Но всичко се нареди. Нареди 
се за единъ обикновенъ, скроменъ излетъ, 

безъ паради и начъртания за кой-знае какви 

успtхи въ планинарството. 

Всичко бtше така до петъкъ вечерь, 
когато на единъ мой познатъ му хрумна 

идеята, за която сигурно следъ това е съ

жалявалъ, да ми предложи единъ киноапа

ратъ, съ който и азъ да си опитамъ щас

тието като кинооператоръ. Пустнали ми 

веднажъ тая муха, излетътъ стана не съв

семъ обикновенъ, защото единъ човtкъ за

разенъ вече отъ киномания е способенъ 

да обърне всичко съ краката нагоре, а като 
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добавка, да зарази и другитt отъ еж.щата 

болесть. 
Получилъ, неполучилъ предложението, 

азъ почвамъ да правя смtтка за всичко, 
което ще стане подъ „вещето" ми ржко

водство - какви кристални снимки ще на

правимъ, какви ефекти, каква динамика, ре

жисура, какво ли не и съвсемъ самоувtрено 
отивамъ въ дружеството „Финакулъ" да взе

ма апарата. Резервираностьта, съ която ми 

го дадоха и чувството, че гледатъ да дадатъ 

колкото се може по-малко филмъ (да спа
сятъ каквото може) съвсемъ не ме упла
шиха - толкова много бtхъ напредналъ 

въ комбинациитt си за успtхитt ми въ фил
мовото изкуство, посолени сигурно съ дос

та голtма доза манийка. 

Значи, всичко е наредъ. 
Вмtсто въ дв~. поради снизходителното 

присжтствие на дами, потеглихме въ 4 часа. 
Минаваме транзитъ презъ Самоковъ, Мад
жаре, Говедарци, та чакъ до мостчето на 

рtка Лопушница - кждето снtгътъ не 
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позволява вече движението съ автомобилъ. 

Тукъ нtкакъвъ амбриажъ, така необходимъ 
за връщането ни, изгоренъ отъ опита да по

бедимъ снtговетt, ни забавя още часъ, 
часъ и половина и здрача, попрtчвайки на 

гениалнитt ни замисли за филмов}{ снимки, 
ни оставя да вървимъ нрезъ Овнарско за 

хижа Мальовица. 

Нощьта постепенно ни покрива, става 
доста студено, а ние се движимъ бавно на

горе въ пъленъ мракъ, безъ фенерче, по

неже единственото което притежаваме, за 

смtтка на петтt отлични кино и фотоапа

рати, се оказа изтощено. 

Групата е отъ шесть души, три жени и 
трима мжже. Женитt еж съ насъ, разбира 

се за да ни се даде възможность да проя

вимъ не особено доброкачествената си 
мжжка смtлость, която при тtхъ добре се 
котира. 

Следъ нtколкократнитt страхове на 
една отъ дамитt, че ще за:губимъ пж.тя, 

оп1~акванията на друга, че вървимъ нощно вре-



МАЛь-0ВИЦА 

ме и др. все отъ подобно естество, присти

гаме на хижата. Пиемъ чай, изпушваме по 

цигара и сме на нароветt. Съньтъ веднага 
ни спохожда, давайки възможность на тази 

импровизирана филмова експедиция да съ

нува. Какво сме сънували ? Не намирате ли, 
че ще ви стане много, ако взема да съоб
щавамъ сънищата на киноартисткитt, кино

артиститt, режисьоритt и др. Това би могло 
да стане въ едно интервю, което да ми до

несе голtми печалби. Азъ въ качеството си 
само на кинооператоръ ще ви кажа, за да 

задоволя любопитството ви, че точно при 
пристигането ми въ Холивудъ се събудихъ ... 

На сутриньта успалитt се режисьори, 

артисти, продуцери, кинооператори, ста

тисти и др., всичко това събрано въ шесть 
души, направили тоалета си и закусили, 

почватъ съ увtреность първитt снимки и 

първото изкачване къмъ Злия зж.бъ и Ор
ловецъ, опредtлено за тоя день. 

Отначало всичко върви добре, въ съ
вършенъ филмовъ стилъ; забележки къмъ 

артиститt да не гr~едатъ къмъ апарата, да 

се движатъ спокойно и т. н. и т. н. Имаше 
даже между дамитt такива, които правtха 
щателна смtтка кой колко пж.ти е сниманъ 

и по този начинъ бtше дадено начало и на 

познатата зависть между артиститt, а еж.що 
така и на характернитt имъ капризи. 

Времето изглежда да е въ добро настро
ение, тъй като и то се приспособява къмъ 
нашето желание и насърдчава първитt ри 

опити. 

Излизайки отъ дола на р. Мальовица, 
хванали лtвия му брtгъ на пж.ть за Б.а.к. -
така нареченото циркусче заградено между 

Орловецъ, Злия зж.бъ и Ловница, съ отворъ 
къмъ р. Мальовица - постепенно се откри
ватъ най-напредъ Голtма Мальовица, пода

ваща се задъ малката такава, а последова

телно Ушитt, Дамга, та чакъ Езерния връхъ 
на Седемьтt Рилски езера и Кабулъ. 

Всичко това, което ни заобикаля, облtно 
отъ слънцето, съ ху,бавитt пухкави ефирни 

кълбести облаци, които идатъ да украсятъ 
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всtки връхъ и хребетъ, 

представляватъ чудесни 

обекти за снимки на 
начеващитt, но "талант
ливи" кинооператори. 

Групата е непрекжснато 

спирана и връщана, за 

да даде животъ на сним

китt. Покрай филма 

щракатъ непрекжснато 

и фотоапаратитt. 

Не обръщайки осо

бено внимание на една 

отъ капризнитt киноа

ктриси, за която на

клона е страшно стръ· 

менъ и на друга, на 

която и става ту студено, 

ту топло, продължаваме. 

Малко подъ Б. а. к. пра 

вимъ малка закуска, 

смtняме филма и пакъ 

продължаваме. 

На Б.а.к., така бли-

зко до най-хубавия 
може би изrледъ въ Рила, една отъ дамитt 
ни зарtзва и остава долу. Останалитt петь 

души, най-напредъ съ ски, а следъ това пра

вейки стжпки по заледения улей, се качваме 

на Прозореца между Злия зжбъ и Орло

вецъ, съ малки спирания, жертви къмъ кино

изкуството. 
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Вече на Прозореца, всички занtмяваме 
отъ този величественъ падъ къмъ Рилската 
рtка, около 1200-1300 метра, така хубаво 
очъртанъ отъ ржбера на Двуглавия връхъ 
отъ една страна и стръмния наклонъ на 

Бричеборъ отъ другата. 
Цtла Югозападна Рила е предъ насъ, а 



задъ нея Пиринъ. Поглеждаме ги за после
денъ пжть и сваляйки погледа си надtсно по

здравяваме сгушилия се долу, вече въ сtнка, 

Рилски манастиръ, следъ което бързаме да 

направимъ последнитt си снимки и поемаме 
обратно по стръмния улей. При слизането 
къмъ Б. а. к. слънцето ни изоставя, препрt-

РИЛА ПЛАНИНА 

чено отъ голtмия ма
сивъ на Орловецъ. 

Тукъ ни изоставя и 
останалата часть отъ 

обратния полъ, като 
по този начинъ ни 

отнtма възможностьта 

да окрасимъ останалата 

часть отъднешния филмъ 

съ нtжни създания, чия

то нtжность бt окари

катурена донtкжде отъ 

скиорскитt имъ дрехи. 

Отъ Б.а.к. съ ски се 
качваме на Злия про.· 
лtзъ, прозореца между 

Злия зжбъ и Ловница, 
хвърляме погледъ на 

часть отъ старата кар

тина, а като допълнение 

виждаме въ краката си 

Кирилова поляна, а по

билото, въ сжщата по

сока Злитt потоци, надъ. 

които се подава запла

шително иглата на Двуглавия връхъ. 
Горди отъ обстоятелството, че само мж

же виждатъ всичко това, оставяме скитt.. 
тукъ и копаейки стжпки се изкачваме къмъ 

Ловница, за да снемемъ отъ тамъ Злия зжбъ. 
Гледкитt бtха наистина чудни. Не ни. 

се напускаха тия мtста. Измръзналитt ни. 
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-рж.це, обаче ни подсtщатъ, че трtбва да 
слизаме и се отдtлимъ отъ апаратитt. 

Пакъ сме на Злия пролtзъ. Слагаме скитt, 
спускаме се къмъ Б.а.к., смtняваме още 

единъ филмъ, правимъ една малка снимка 

отъ спускането и продължаваме надолу 

къмъ хижата. 

Снtгътъ, отначало много добъръ, на

долу въ сtнката става отвратителенъ съ 

тънка ледена кора. Понеже всtко падане 

по този голtмъ наклонъ кvствува по нtкой 

хубавъ ударъ върху главата отъ статива, 

който стърчи отъ раницата ми, почвамъ да 

се спускамъ много внимателно. 

Едва въ дола на рtка Мальовица ни се 
разяснява начина, по който женската часть 

{)ТЪ компанията така безинцидентно е слt-. 
зла : много просто - шусъ, обаче, съ колани. 

Нtколко минути още и сме въ хижата, 

здраво уморени и гладни, но доволни. 

Следъ хубаво похапване и изпиване два

та килограма вино, цtлата наличность въ 

хижата, предназначена за кума на симпа

тичния Коста, пазачъ на хижата, удряме едни 

карти (говоря така смtло, защото по из

ключение имахъ голtмъ шансъ) и пакъ на 

Боер•щ~ 
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нароветt, съ тържественото ми обещание, 
че въ 7 ч. съмъ на кракъ. 

Сутриньта, отначало мъгла, но къмъ 8 
и половина чудесно слънчево време. 

Новъ снtгъ 1-2 см., точно за снимки, кои
то още не закусили правимъ, докато не се 

е размекналъ снtга. Касае се за снимки отъ 

спускания. 

Къмъ 10 и половина часа, добре нама
зани съ чужда Нивеа и увити съ различни 

кърпи ( оказа се, че слънцето се бt преста
рало въ ласкитt си), потегляме. Връщането 
извършихме не по обикновения пж.ть, а 

следъ едно качване къмъ Страшното езеро 
прехвърлихме къмъ езерото Прtкорtкъ, 
откждето поехме надо,1у пакъ къмъ Овнар-

. ско при отвратителенъ снtгъ и зараждаща 
се буря. 

Планината ни прие усмихната, но за да 

н<; ни е мж.чно за нея презъ седмицитt, ко
гато сме долу въ прашния градъ, тя се иа

мръщи на сбогуване. 

Имахме възможностьта да видимъ въпросния филмъ 
следъ преработката му. Изпълненъ е великолепно; съ 
нищо не отстжпва на добрит1; чужди планински филми, 
проектирани у насъ. Б. Р. 

сн. Божнновъ 



}Iкорудското рибно езеро, на 2195 м. 
надморска височина, въ Рила планина, 
nодъ върха Налбантъ. Горнатз часть 
на езерото е плитка и силно обрасла съ 
блатна растителность: тамъ се ср1;ща 

Triturus alpestris. 

Сн. Ал. Вълкановъ. 

Д-РЪ ИВАНЪ БУРЕШЪ 

На Балканския полуостровъ се срtщатъ 
8 вида опашати земноводни. Отъ тtхъ въ 
България еж. разпространени 5 вида. Осо
беность за нашата страна еж алпийскиятъ 
тритонъ и голtмиятъ гребенестъ тритонъ. 

Първиятъ се срtща изключително по висо-

Подъ заглавие .Хоризонталното разпространение на• 
вл1;чугитt въ България" Д-ръ Ив. Бурешъ и Йорданъ Цон
ковъ публикуватъ въ следващата кн. 14 на Известията на 
Царскит1; научни иt1ститути подробна студия върху вл1;. 
'lуrит1; въ страната ни, кн..дето въпросътъ за земновод
нит1; опашати ще бн..де изц1;ло разrледанъ. 

китt части на нашитt планини, а вториятъ 

- изъ застоялитt води на низинитt ни. 

Въ случая ще разгледаме земноводнитt 
обитаващи нашитt планини. Tt. еж дъж
довникътъ и алпийскиятъ тритонъ. 

1. дъждовникъ 
Отъ всички опашати земноводни най

често обръща внимание върху себе си сала
мандрата или както народа я нарича дъж

довникъ. Неговата сравнително по-голtма 
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Промtнчивостьта на бълrарскитt Salamandra salamandra (всички екземпляри еж сведени ;io еднаква 

rолtмина): - 1. отъ Люлинъ пл., 22. Х. 1934, 9, дължина 165 mm. - 2. Мурrашъ пл., северно отъ София, 15. 

IX. 1930, О, 153 мм. - 3. Чепеларе въ Родопитt, 29. VI. 1924, 9, 180 мм. - 4. Село Боженци, Орханийско, 

13. V. 19: 9, 9, 167 мм. - 5. Село Княжево, Софийско, 17. XI. 1937, 9, 178 мм. 

дължина (най-голtмия нашъ екземпляръ 
мtри 193 мм. дължина), черното му лъс
каво и мокро тtло изпъстрено съ едри ли
монено-жълти или жълто-оранжеви петна, 

прави впечатление на всtки любитель на 
природата. Народното название »дъждов

никъ" е много сполучливо дадено, защото 

наистина най-често намираме това силно вла

голюбиво животно следъ дъждъ да пълзи 
изъ росната трева на горскитt поляни. 

Въ Пазарджишко наричатъ дъждовника 

. още "млtчникъ", защото "като се пипне 
по тtлото му се появява една бtла като 

млtко отровна течность ". Действително при 
по-силно раздразнение дъждовникътъ из

пуска отъ поритt на тtлото си ( особено 
отъ страни и по гърба), бtла като млtко, 
отровна течность; която вtроятно му служи 

за защита при нападения отъ други жи

вотни. 

Така напримtръ за дъждовника казватъ 

въ Самоковско, че той е животно, което 
"не може да изгори въ огънь". И това на
блюдение на народа не е съвсемъ лишено 

отъ основание, както ще покаже следния 

наблюдаванъ отъ насъ случай. Презъ 1919 
год. рано напролtть, въ началото на месецъ 

1З2 

априлъ, съ група туристи бtхъ на екскурзия 

по Витоша ; спрtхме се до Драгалевския 

манастиръ и понеже времето бt още доста 

хладно напалихме оrънь до единъ rолtмъ ка

мененъ блокъ. Следъ като огъня ropt около 
единъ часъ и отъ него бt останало около 
50 см. въ диаметъръ rолtмо огнище, по

крито съ силно тлtеща жарь, изподъ rо
лtмия камъкъ ненадейно изпълзt единъ 

доста едъръ дъждовникъ, който безъ коле
бание, съ лениви, но не бавни движения, на

влtзе право въ огъня. Наистина той нtмаше 
възможность да избtгне жарьта, защото тя 

бtше разположена предъ самата дупка, изъ 

която той излtзе изподъ камъка, но все 

пакъ той можеше да избtга край камъка 

гдето горещината бt по-слаба, безъ да на
влиза направо въ огъня. Докато туриститt 
гледаха очудено какво става и докато азъ 

търсtхъ пръчка за да избутамъ дъждовника 
изъ огъня, той бt вече преминалъ презъ 

жарьта, като бt изпустналъ отъ кожата си 

обилно не само бtла, но и прозрачна теч
ность, която оставяше следъ него следа отъ 

отчасти загасена жарь. Разгледахме следъ 

това преминалото презъ огъня животно; то 

наистина бt доста обгорено, като пръститt 
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6. Етрополски Балканъ, северно отъ София, lZ. VП. ]919, О, 161 мм. - 7. Витоша планина, Драrалевсю, 
манастиръ, 28. VIII. 1924, О, 170 мм. - 8. Софийско, 8. V. 1927, 9, 167 мм. - 9. Пиринъ, Неврокопско 

14. V. 1936, О, J72 мм. - 10. Тр1;вненски Балканъ, 29. Х. 1924, 9, 192 мм. 

на краката му се бtха превърнали въ малки 
изrорtли топчици, а около муцуната му се 

бt налепила лига примtсена съ пепель, обаче 
общото състояние на животното бt добро 
и то можеше добре да се движи и да про

дължава да живtе. Коремътъ на животното 
бtше запазенъ и никакви мехури (плюски) 

не се виждаха по него. Друго нtкое жи
вотно, което би попаднало въ сж.щия оrънь 

,сигурно не би могло да излtзе отъ него и 

не .би могло да живtе по нататъкъ; преми
налиятъ презъ огъня дъждовникъ, обаче, 

6t въ състояние годно за животъ и сигурно 
.слабо обrорtлитt му пръсти ще се възоб

новятъ, тъй като регенерацията у това жи

вотно е силно развита. Голtмата резистен
ция на това животно къмъ огъня и висо

ката температура се обяснява съ това, че 
тtлото на животното е силно напоено съ 

вода и при дразнене то е способно да из
пустне отъ себе си и отъ кожнитt си жлези 
значително количество влага, която го доста 

предпазва отъ огъня, а бързото изпарение 
запазва тtлото му отъ силни изrарания. Отъ 
това напълно достовtрно наблюдение се 
вижда, че повtрието на народа (въ Само
ковско ), че дъждовникътъ „не може да изгори 

въ оrънь" не е лишено съвсемъ отъ осно

вание; сигурно и отъ народа (овчаритt) е 

наблюдавана, може би при умишлени случаи, 
силната устойчивость на дъждовника къмъ 

огъня. 

Дъждовникътъ се срtща главно изъ 

обраслитt съ буйна растителность планински 
и подпланински мtста. Въ равнинитt се 
срtща само тамъ гдето има по-обширни гори 

или храсти. Той липсва въ силно припеч
нитt, голи, пtсъчливи мtстности, гдето не 

може продължително време да се задържа 

влага . 
Дъждовникътъ е силно влаrолюбиво жи

вотно, затова го намираме главно изъ сtн

чести мtста и то най-често рано сутринь 

изъ росната трева. Той избtrва да се движи 

презъ пладненитt часове, когато пече силно 
слънце и заради това си търси храната 

главно презъ нощьта. Презъ лtтото, когато 

дълго време не вали дъждъ, той се крие 

подъ нападнали листа, въ хралупи, между 

корени на дървета, въ пукнатини на скали, 

подъ съборени дървесни трупи, въ дупки 

подъ едри камъни и пр. Когато следъ про

дължителна суша завали проливенъ дъждъ, 

той напуска своитt скривалища и излиза, 
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2 3 4 

Алпийски тритонъ Triturus alpestris alpestris отъ мtстностьта Беглика въ : Баташкнтt Родопи на 1500 м. височина. 
1. Женски отъ горна страна·; 2. мжжки отъ страни; 3 и 4. сжщитt екземпляри откъмъ коремната часть. 

за да омие въ росната трева своето черно 

тtло. Въ такова време, следъ дъждъ, най

често намираме дъждовника даже и въ та

кива мtста, кждето не сме подозирали да 
се срtща. Презъ зимата дъждовникътъ пре

карва заровенъ въ своитt скривалища, за 

които споменахме по-горе. Рано напролtть, 
презъ месецъ априлъ или май, споредъ мtс

товисочината на която живtе, той напуска 
своитt скривалища и търси водни локви или 
тихо течащи води, въ които ражда своитt 

малки. 

Дъждовникътъ се срtща изъ всичкитt 
дtлове на Стара планина, въ Срtдна гора, 
Лозенската планина, Витоша, Люлинъ, Ко
ньова планина, Осогово, Рила, Родопитt, 
Пиринъ. 
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Въ Странджа планина, както и въ Са
каръ планина дъждовникътъ до сега не е 

намиранъ; изглежда, че той не ще да лип

сва и тамъ, тъй като го има и по планинитt 

на МаJJа-Азия. 

II. АЛПИЙСКИ ТРИТОНЪ 

Отъ видоветt принадлежащи къмъ рода 
Triturus най-рtдъкъ у насъ е алпийскиятъ 

тритонъ. Въ Северна Германия той се срtща 
въ подножието на планинитt на 200 м. ви
сочина, а въ Алпитt на 2000 до 2500 м., 
даже и на 2700 м. У насъ въ България, а 
и на цtлия Балкански полуостровъ, се срtща 
само по планинитt и то отъ 1200 до 2500 м. 
височина. Обитава малки постоянни локви 
и планински извори или езера (Рила пла-



Горното Смолянско (Пашмак
лийско) езеро на 1400 м. над
морска височина въ Родопит1;. 
Гол1;ма часть отъ езерото е 
обрасла съ буйна растител
ность; въ него се ср1;ща редов
но алпийскиятъ тритонъ Tritu-

rus alpestris. 

Фото Ал. Вълкановъ 

нина); никога не го намираме низко въ рав

нинитt. Различава се отъ всичкитt други 

видове тритони по това, че долната страна 

на тtлото му, отъ долната устна чакъ до 

клоакалния отворъ, е едноцвtтна, а именно 
оранжево-червена, безъ да има по нея черни 
петна. По тоя белеrъ той лесно се разли
чава и отъ младитt Triturus cristatus kare
linii, особено отъ тия екземпляри, които се 
срtщатъ въ подножието на висо~итt пла
нини (напр. Чамъ-кория на 1350 · м.). и ко
ито еж.що така, въ млада възрасть, иматъ 

ярко оранжево-червени коремчета, обаче 
по тtхъ винаги има по нtко.лко, макаръ и 

малко на брой, черни петна. У алпийския 

тритонъ тия петна винаги липсватъ. Оран
жево-червена е и долната страна на кра

ката. 

Отгоре тtлото е едноцвtтно, почти 
черно и доста грапаво. Презъ лtтото ко
гато тритонътъ е на сухо, по гърба му се 
появяватъ по-тъмни и по-свtтли петна, ко

ито слабо изпъстрятъ горната повръхнина 
на тtлото. 
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Презъ брачното време, което е рано на
пролtть, презъ първата половина на месецъ 

май, мжжкиятъ има на гърба си не високъ 

(само 2 мм.) "rребенъ", който се простира 
отъ темето чакъ до края на опашката. По 

,продължение на опашката тоя rребенъ е 
по-високъ, до 5 мм .• Гребенътъ", поrледнатъ 
отгоре, е нашаренъ съ черни и жълти 

_рtзки, които въ видъ на броеница се про

дължаватъ по гърба и горния ржбъ на опаш
.ката. По опашката тия черни рtзчици по 
.гребена" еж по-дълги, а при тила еж като 
черни точки, раздtлени една отъ друга съ 

жълти точки. Отъ страни на тtлото, презъ 
брачното време, у двата пола се намиратъ 

множество бtли точици, а между тtхъ ясно 
.личатъ по-едри, изразително черни точки и 

петна. Особено ясно тt личатъ по устнитt, 
по странитt на корема и по опашката; тука 

тt се превръщатъ вече въ едри, кржrли, 

черни петна. Черни петна има и по горната 

повръхность на краката и пръститt. При

ема се, че алпийскиятъ тритонъ е представенъ 

въ Европа съ 5 подвида. 
Първото находище на тоя видъ въ Бъл

гария е планината Срtдна-Гора, гдето ал

пийскиятъ тритонъ е билъ откритъ отъ про

.фесора Д-ръ Г. Шишковъ презъ 1910 rод. 
Ето какво казва откривательтъ му въ своята 

,публикация отъ 1914 rод.: .Само единъ 
.мжжки екземпляръ отъ тоя видъ намtрихме 
презъ първата половина на месецъ май 

1910 rод. на вр. Малъкъ-Боrданъ въ Срtд
,на-Гора до Влашкия-изворъ на около 1200 
.метра височина. Изворътъ е разположенъ на 
западната часть отъ северния склонъ на 

вр. Малъкъ-Боrданъ въ мtстностьта Циrан
.ската поляна". 

Сигурно установени екземпляри е уло
вилъ въ Рила планина и то въ Сухото езеро, 
на 1892 м. надморска височина, на 24 ав
rустъ 1933 rод., асистентътъ по зоология 
въ Софийския университетъ, Александъръ 
Вълкановъ. Презъ това време Сухото езеро 
е било отчасти пресъхнало и отъ него еж 
-останали нtколко локви, въ които той е 

уловилъ единъ екземпляръ. 

Сжщиятъ Александъръ Вълкановъ, който отъ много 
·години се занимава съ изучаване фауната на рилскнт1; 
-езера, можа да у лови 2 мжжки и единъ женски въ Яко• 
рудското рибно езеро подъ вр. Налбантъ на 2195 м. ИЗА· 
.морска височина, на 17 авrустъ 1937 rож. 
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Казаното езеро е rолtмо, обаче не мно
го дълбоко; горната му часть е много плит

ка, полупресушена й представлява обширна 
мочуреста поляна и тресавище обрасло съ 

висока трева и прорtзано отъ криволичащи 

поточета и локви. Въ тия локви се въди ал

пийскиятъ тритонъ . 
. При мноrобройнитt си изкачвания на 

вр. Мусала винаги съмъ търсилъ въ Муса

ленскитt езера и въ мочуритt подъ Муса

ленската хижа тритони, обаче никога не съмъ 

ги намиралъ тамъ. Въ Мусаленскитt езера 
нtма тритони, вtроятно поради това, че по

следнитt еж разположени много високо (надъ 

2500 м.). Сжщо така и нъ Сарж-rьолското 
езеро, което е разположено на 2350 м. в. 
не еж намtрени алпийски тритони, въпрtки 

старателното и многократно търсене. Въ 

Сарж-rьолското езеро добре вирtе американ
ска пъстърва - Trutta iridea и жабата Rапа 
temporaria. Пъстървата, която е граблива 
риба, прави вtроятно невъзможно живtе

нето на тритона въ това езеро. 

Въ Централнитt Родопи, въ планин
скиятъ потокъ Колибишка рtка, при

токъ на р. Дамлж-дере, който тече не да

лечъ отъ лесничейството изъ необрасли съ 
борова гора поляни, образува на мtста лок
ви съ слабо течаща вода. Тукъ съмъ наблю
давалъ нtколко десетки вече възрастни, до 

5 см, дълги ларви, снабдени още съ хриле. 
А край една локва, на сухо, подъ една по
луизгнила дъска, открихъ свити на купъ 3 
възрастни екземпляри (2 женски и 1 мжж
ки). Знае се, че алпийскиятъ тритонъ обича 
да живtе повече извънъ водата и само рано 

напролtть навлиза за кратко време въ нея, 

за да снесе тамъ своитt яйца . 
На еж.щото мtсто, не далечъ отъ лес

ничейството Беглика, Негово Величество 
Царь Борисъ III улови на 26 май 1929 r. 
еж.що така единъ възрастенъ мжжки екзем

пляръ, който обаче се намираше още въ 
водата. 

Мtстностьта при лесничейството Бегли
ка изглежда да е много приrоденъ биотопъ 
за развитието на алпийския тритонъ. 

Въ Срtднитt Родопи се срtща ал
пийскиятъ тритонъ и по-наюrоизтокъ отъ 

сн. ВИЛНЕРЪ СТЬЛБИТ1. • ПИРИНЪ -





М1;сrностьта Беrлика въ 
Баташкит1; Родопи, на 
1500 м. височина. Тукъ 
Колибишката р1;ка (при
токъ на Дамлж-дере) 
прави rол1;ми криволи
ци и разливи, въ които 

презъ месецъ маi! има 
възрастни Trityгus al
pestris, а презо месецъ 
юний ларви отъ сж.щия 

видъ. 

фото Д-ръ Бурешъ 

Беглика, въ Пашмаклийскитt езера (Смо· 
лянс1ш езера) подъ върха Караманджа на 

1100 до 1400 м. височина. Тия езера се 
изливатъ чрезъ р. Кара-дере въ р. Арда. 
Тукъ е билъ намtренъ казаниятъ тритонъ, 
въ най-ново време (презъ юлий 1939 г.) 
отъ г-нъ Алескандъръ Вълкановъ и то въ 
множество екземпляри. Съ откриването 
на 3 нови находища на алпийския тритонъ 
въ България г-нъ Вълкановъ е доприне
сълъ много за опознаване и разпростра

нението и живота на това рtдко земно

водно животно, Новото открито отъ него 
находище е най източното на Балканския 

полуостровъ. Ето какво пише г-нъ Вълка

новъ за биотопа, въ който се срtща три
тона въ 1(азаното находище: "Северно отъ 
Смолянъ (Пашмаклий) върху доста стръм
ния планински склонъ на вр. Караманджа 

се намиратъ не малъкъ брой езера. Езе
рата еж разположени всецtло всрtдъ обра

сълъ теренъ, при 1100-1400 м. надмор
ска височина. Повечето отъ тtхъ предста
вляватъ ливадни низини, запълнени съ вода 

и обрасли г жсто съ разни тревисти расте
ния, които презъ лtтото се окосяватъ като 

косачътъ стои върху единъ плаващъ салъ 

и отъ тамъ маха косата. Тукъ, следователно, 

нtма онази категория езера, която се срt
ща по Рила и Пиринъ - езера разполо

жени всрtдъ скалистъ теренъ. Най-голt
мото отъ тtзи езера достига 150 м. дъл· 
жина, нtколко други достигатъ дължина до 

около 100 м., а повечето еж по-малки. Ht· 
кои отъ тия езера представляватъ въ сжщ

ность заблатени и вмочурени ливади. Меж. 

ду първитt и последнитt има преходи. Най

дълбокото измежду езерата е дълбоко ед
вамъ 4·5 м.; то е сжщевременно и най-щ1со
ко разположено всрtдъ гжста смърчова 

гора. Тинесто и обрасло съ растителность 

дъно - това е най-добрата срtда за вирtе
не на разнит·в видове дънни езерни жи

вотни. Особено много се срtщаха тука 

т. н . • тритони" (алпийски тритони, Tritu-
rus alpestris). · 

Алпийскиятъ тритонъ представлнва цен

на особеность за фауната на нашит·в пла

нини. Разпространението му въ останалата 
часть на Балканския полуостровъ е пакъ 

по високитt дtлове на планината; но и въ 

тия мtста той е рtдъкъ и се срtща само 

въ ограничени мtстности. Въ България, за

сега находища на алпийски тритонъ имаме 

както се вижда отъ изложеното, въ Срtдна 
гора, Рила планина и Срtднитt Родопи. 
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ГЕОРГИ СТ. ГЕОРГИЕВЪ 

4. - ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА 

А. Технически подготвителни работи. 
Tt се отнасятъ до подготовката на лицата, 
които ще се наrърбятъ съ изпълнението и 
до апаратурит,ь и с1,оржженията. съкоито 

т·в ще си служатъ за да се обезпечи тех
ническата качественость и еднаквость въ 

работата. 

Лицата трtбва да обладаватъ солидна 
теорична и практична подготовка по техни· 

ката на снимането и да бж.датъ основно за
познати съ началата на планинската фото

графия, която макаръ и да е само една 

разновидность на обикновената пейзажна 
фотография, все пакъ представлява нtкои 

особености, които я засебяватъ като от
дtлна и самостойна отрасла. Тtзи условия 

еж. необходими за да се сведе елементътъ 
"несиrурность" въ тtхната работа до ми
нимумъ, ако не е възможно съвсемъ да се 

изключи. При планово изпълнение на фото

графни задачи, случайностьта въ· работата 
трtбва напълно да се отстрани. · 

Тъй като съ изпълнението на плана ще 

се натоварятъ любители-членове на плани-

нарски организации, то за уеднаквяване на 

познанията имъ и създаването на единенъ 

методъ на работа, налага се тt да минатъ 
единъ кратъкъ курсъ специално върху ос

новитt на планинската фотография. Чрезъ 
тази предварителна подготовка ще се внесе 

необходимата а,знателность въ техниче
ската работа на всtкиrо по отдtлно, което 
условие е неизбtжна предпоставка за ней

ната висока качественость. Сж.щественитt 

принципи на планинската фотография и осо

бено едно проучване на бълrарскитt пла
нини отъ гледището на фотографното имъ 

снимане, еж. изложени въ монографията ми 

"Фотоrенни особености на високитt българ
ски планини" (Годишникъ на Българския ал
пийски клубъ, 1937-1938). 

Предимно документарниятъ характеръ на 
планинската фотография изисква винаги мно

го по-rолtма детайлность и острота въ 
обрисуването както на преднитt, така и на 
далечнитt планове въ снимката. Това усло
вие налага употрtбата на обективи съ го

лtма оптическа корекция, между JЮито еж. 
и обикновенитt апланати съ не rолtми 

НЕР.ЖКОТВОРНИЯТЪ ХРАМЪ 
цето, еж нам1;рили убежище н1;кол

цина отшелници. Въ тия пещери и 

Въ първит1; стол1;тия на Християн

ството, когато гоненията срещу после

до~ателит1; му вземали rол1;ми и стра

шни размtри, мнозина отъ т'tхъ еж 

нам!-lрали спасение отъ мжчения и ги

бель въ обятията на природата. За

б1;гнали отъ чудовищната жестокость 

на безпощаднит1; тирани, т 1; се при

ютявали въ непристжпнит1; гори и 

мрачни пещери, за да не ги сполети 

кръстната смърть на Спасителя или 

участьта на ученицит1; му. Нови знайни 

и незнайни голготи никнtли тогава на

вредъ по ц1;лата земя и безчетъ буйни 

клади rор1;ли живи чов1;шки т1;ла въ 

жертва на живия Боrъ. Но въпр1;ки 

нашето крайб1;ржие, тая в1;ра скоро дупки, прилични на хралупи и под

изм1;ства старата митология свързана моли, т1; основали малъкъ пещеренъ 

съ морето и за винаги спира нейното манастиръ. Едни отъ т1;хъ приспосо

развитие. Въ зам1;на на това, обаче, тя били за черква, а други за килии. То

е оставила незаличими веществени до- rава м"kстностьта е била обрасла въ 

казателства, които красноречиво сви- rжста непроходима гора и р1;дко rр1;

детелствуватъ за мистичното прекло- шни миряни посещавали светата оби

нение предъ Бога и природата по тель за покаяние и изпов1;дь. Стари 

онова време. Такова доказателство е хралупати и кривоклонести липи rъм

старинниятъ пещеренъ манастиръ край ж1;ли отъ poil пчели съ медъ. Буйни 

Варна. извори съ своя шумъ огласяли околно-

Недалечъ отъ морския бр1;rъ, сrу

шенъ въ високи отвесни скали обрасли 

въ люлякъ, акация и трендафилъ, той 

прилича на запусТ'МО орл<>во гн1;здо. 

Н1;ко1·а въ тия варовити шуплести 

всичко новата вtра постепенно завла- скали, съ малки пещери, просмукани 

дявала душит1; и сърдцата на: чов1;че- отъ дъждовната вода и съ плитки 

ството. Проникнала твърде рано по дупки, издълбани отъ в1;търа и слън-

стьта, а диви евини и кози на цtли 

стада обитавали rората, несмущавани 

отъ никого. И поср1;дъ тоя чу денъ 

св1;тъ на природата жив1;ли въ самота 

и уединение богоугоднит1; монаси, от

правяйки горещи молитви къмъ Сина 

Божиii и Божията майка. Тукъ т1; се 

хранили само съ медъ и плодове, за-
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начални отвори (1 : 6·3, 1: 8 и даже 1: 11 ), 
стига да не разкривяватъ правитt линии. 

Изтъквамъ тази особеность за да се знае, 
че за получаването на добри планински 
снимки не е непремtнно нуждно да бждемъ 
снабдени съ скжпитt и съвършени обективи 
съ голtма свtтлосила или пъкъ даже теле

обективи. 
Въпросътъ за най-подходящитt чувстви

телни материали, които могатъ да се упо

трtбятъ съ успtхъ въ планинската фото
графия, е отъ първостепенно значение. 

Проучвайки отдавна фотогенията на бъл
гарскитt планини, която е обусловена главно 

отъ преобладаващия сиво-маслиненъ цвtтъ 
на скалнитt формации и тtхнитt рушевини, 

дошълъ съмъ до заключение, че за нашитt 

условия еж най-подходящи само ортохро

матичнит,ь материали съ високъ коефи-

Нунло~нцнт'& - Стара-планина 

циентъ на чувствителность къмъ зеленитt и 

жълтитt цвtтове и тtхнитt производни. 

Както еруптивнитt, тъй и седиментнитt 

скали, които съставляватъ главната струк-

тура на нашитt планини, комбинирани съ 

дребнитt лишеи и клековата растителность, 
иматъ сиво-оловенъ цвtтъ, въ който преоб-

ладава маслинено-зелената отсtнка. И тъкмо 

тази отсtнка диктува употрtбата съ по-
голtмъ успtхъ на ортохроматичния мате-
риалъ, който я чувствува и предава по-добре 

отколкото панхроматичния материалъ. По-

следниятъ може да се употрtби съ полза 

само въ рtдки случаи - при обстановки 

съ преобладание на медно-червения или ка
фяно-червения цвtтове. Съ огледъ къмъ 
това, желателно е при съставяне плановетt 

за снимане на отдtлнитt участъци да се 

укаже, ако е възможно, преобладаващата 

това прекарвали времето си въ пъленъ и леко полюлявани отъ тихия морски били само трима. Най стариятъ отъ 

постъ и JJОстоянна молитва. вьтрецъ. А зиме, когато скалить се тьхъ се казвалъ отецъ Тракней и по 

Льте, когато скалить се наrорещятъ обковатъ въ ледена броня, въ ледени негово внушение нарекли нержкотвор

като пустиненъ пьсъкъ отъ оrненить копия и стрели, студени като смърть- ниятъ храмъ св. Троица. Тоя светъ ста

"'"чи на слънцето, монасит1; се кате, та и когато гората се посребри съ рецъ е билъ жива история на дълги 

рили вськи день по тьсната козя nж- скрежъ или дърветата и разnерятъ и ожесточени борби nроrивъ християн

тека до малката черквица за утрин- безлистни клони като за взаимна при- ството и Христовата черква. Съвре

на или вечерна молитва. Сетне се npe- гръдка nодъ тежкия товаръ на сн1;rа менникъ на много отъ тия борби, той 

11ичали като гущери, загледани въ си- монасит1; се изкачвали до черквата съ nреживьлъ не едно поражение, но сж

ния nросторъ на морето или се из- nомощьта на вжже. Впоследствие т1; щевременно е билъ свидетель и участ

лежавали на с1;нка, унесени въ ела- си направили вжтрешна стълба, която никъ на редица усnьшни завоевания 

дъкъ сънь. Оттукъ т1; nocp !;щали из- водьла скрито nодъ земята до ката- до пълна победа. Презъ цьлия си стра

гр1;ва на слънцето и дочаквали зальза комбит!; въ подножието на скалит1;. далчески животъ за вьра и добро, 

му. Оттукъ при лунна нощь съзер- Следи отъ нея еж останали до день отецъ Тракней придобилъ мждрость, 

цаsали звездното иебе, кждето херу- днешенъ, но т1; еж вече дьло на чо- nредъ която останалит1; монаси навеж

вими и серафими nьели своит1; _не- въшката ржка. дали смирено глава в1, послушание и 

земни химни. Подъ т1;хъ гората се Тъй еж живьлн т1;зи отшелници nочить. Той ги училъ на милосърдие 

разстилала надлъжъ и наширь, оrла- всрьдъ обятията на природата въ ду- и братска обичь II имъ тълкувалъ сло

сяна отъ ньжнит1; трели на славеить ховно единение съ Бога, Отначало ть вото Господне, предадено чрезъ устата 
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формация на скалнитt материали, а особено 
дали има голtми площи покрити съ гори 

или друга растителность, която би повлияла 

върху общия колоритъ, за да се подбере и 
съответния чувствителенъ материалъ. 

Когато обектитt за снимане се намиратъ 
надъ 2000 м. надморска височина не трtбва 
да се забравя да се съкрати времето на ос

вtтSfването на половина и да не се употрt

бяватъ филтри съ по-гол-t,ма плътность отъ 

0·5 до 1, за да не се префилтрира небето 
и добие черъ цвtтъ. При кълбести облаци 

по небето, което влиза като елементъ въ 

снимката, негативътъ трtбва да се прояви 

уравнuтелн(', за да не се получи голtма 

плътно¼ть въ б·!шитt облачни маси и да не 
изчезнатъ нtжнитt полутончета. 

Слънчевото настроение въ снимкитt може 
да се получи достатъчно подчъртано само 

при странично, а още по-добре контър

журно освtтление ( срещу слънцето). Ако 
се правятъ и цвtrни снИМI(И, то трtбва да 

се иматъ предъ видъ препоржl(итt, дадени 

въ моята статия върху Цвtтната фотогра

фия и планинарството (ГоД}!шНИI(Ъ на Бъл

гарския алпийски клубъ 1939-1940). 
Най-интереснитt отъ всички планински 

снимки еж панорамu•tнитrь. Tt обхващатъ 
широки зрителни жгли и включватъ много 

повече обекти . отъ обикновенитt единични 

снимки, давайки възможность въ една обща 

снимка да се опредtли взаимоотношението 

помежду имъ. Панорамични снимки моrатъ 
да се правятъ и съ обикновени апарати, като 
обстановката се разбие на части и вс·в1<а 

часть се обхване въ отдtлна снимка, з-асrж.11-
ваща се въ една вертикална ивица съ пред

шествуващата. Тtзи снимки се свързватъ 

въ общитt си точки, които се застжпватъ и 

така се получава общата панорамична снимка. 

Разбиването една обстановка на отдtлни 
снимки има това предимство, че позволява 

да се направятъ отъ всtка снимка увеличе

ния, които по сжщия начинъ се свързватъ 

въ голtма панорама. 

Б. Texнu 1trc1'u изт,лнителни работи 
Тукъ сжществено условие е да се опредtли 
такова годишно време, презъ което да се 

направятъ снимкитt съ възможно най-много 

документарни данни.Ако планинскитt обекти 
еж ПОI(рити съ широколистна гора или хра

сти, тереннитt форми подъ растителната по

кривка обикновено се заглаждатъ и скри

ватъ отъ листата. 

Снtжната ПОI(ривка е еж що голtма 
прtчка за обрисуване в·врнитt форми на 

даденъ теренъ. Тя оглажда още повече фор
мигв и заJшчава малкитt гънки, като пред

ставлява земната повърхнина въ зависимость 

отъ дебелината си въ повече или по-малко 

синтетиченъ видъ. Високата растителность 

и снtжната покривка еж препятствиsr, раз

бира се, само когато е нуждно да се изо

брази въ снимката топографната фар.ма 
на терена. Извънъ тtзи случаи и дветt 
покривки представляватъ красиви декора

тивни елементи въ обстановкитt и еж ха

рактерни за опредtлени сезонни настроения. 

J(раятъ въ следващатJ. книжка 

на пророцитt въ притчи и сказания. нръскала духовна свtтлина и бодрость тель на много братя, които прииждали 

Съ своя природно надаренъ умъ и съ на всички страни, а нейниятъ тихъ кам- тукъ отъ далечни краища. Но най

своята нравствена чистота, тоя благо- баненъ звънъ отеквалъ като далечно сетне дошълъ края и праведниятъ Трак

честивъ старецъ се nрочулъ нада- ехо въ обезвtренитk души и молит- ней завършилъ земния си nжть въ 

лечъ. При него идвали проповtдници вит·!, отправяни отъ нея за милость дълбока старость. 

отъ цtла Мизия и Тракия, за се и прошка се възнасяли високо къмъ Сега е издигнатъ другъ храмъ на лю

поучатъ въ Христовата ntpa. Обога- небето. Защото тоя гиздавъ к,v..тъ на бовьта къмъ природата и другарството, 

тени съ ценни знания, следъ туй тt родната земя се красtлъ отъ чудни който сжщо е скжпъ заветъ на силна 

отново продължавали своитt пропо- цвtтя и свtтлина и се огласялъ отъ ввра и свидна рожба на пламенна лю

вtди между тогавашнитt славяни и вълшебни пtсни и божествена музика. бовь, съ тая разлика, че той е дtло 

тракийци на полуострова. На тия про- И още, защото той е билъ храмъ на на човkшката ржка, а първиятъ е из

сти, но дълбоко вtрващи проповtдници любовь и свобода и изворъ на красота ваянъ отъ лудешката игра на приро

Християнството дължи много, защото и здраве, далечъ отъ всtкидневния су- дата и буритt на вtковетt. Каиенниятъ 

по.късно при с:воитt учени водачи се етенъ животъ па rолtмия rрадъ, всрtдъ гробъ на първия nоклонникъ въ тоя 

изопачава и издребнява. девствената чистота на природата. Ми- храмъ бt откритъ неотдавна, зазиданъ 

Известна станала 1:1а мнозина въ нали щастливи години въ природосъо- въ скалит't, и въ него се намtри зла· 

онова безпросвtтно време, напоено съ бразенъ отшелнически животъ, чийто тенъ пръстенъ съ изображение на r ь· 
кръвь и сълзи, съ зло и у мраза, све„ вдъхновитель и ржководитель билъ лж.бъ и надписъ съ името „ Тракней". 

тата обитель. Подобно лжчезаренъ ма- стариятъ и м,v..дъръ Тракней. Той ста- Да бжде свето това име! 

якъ отъ бptra на житейското море, тя налъ духовенъ отецъ и любимъ учи- КОСТ А ТРАЯНОВЪ 
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Позелен-вли пасища, изпъстрени съ множе
ство ЦВ'БТЯ, чисти, измити отъ сн-вrа скали, 
свежи до1шни, буйни р-вки и потоци, пълни езе
ра съ плуващи кжсове лед ь, прошарени отъ 

сн-вжни прtспи била и склонове, ведро небе, 
топли дни, студени нощи - ето накратко кар

тината, кояrо м. май дава на планината. 
А това не е малко. Разнообразието е толкова 

rолtмо, че подъ натиска на rолtмия брой впечат
ления, които трtбва да се поrлъщатъ на всtка 
крачка, излетит-в винаги изrлеждатъ „кжси•. 

За ски е вече късно. Но при година съ 
много СН'БЖНИ валежи, въ КОЙТО случай ВИСО· 
ката часть на планината остава значително по

крита съ сн-вrъ, би трtбвало да използуваме 
кжситt ски (1.20 м дължина). Tt еж леки, удобни 
за носене и ни д&ватъ възможность да се въз

ползуваме отъ ост11налит-в rолtми снtжни про
странства за по-бързо й по-приятно придвиж
ване. При нормални условия на годината, обаче 
кжситt ски еж излишни. Въ такъвъ случай, 
следва да носимъ обръчитt за ходене по снtrъ 
или така нареченитt напжтила (ракети). Чрезъ 
тtхъ ние си усигоряваме правилното и безъ 
забава придвижване по останалит-в, размек
нали се вече rол-вми сн-вжни прtспи по север
нитt склонове или плата·на високитt планински 
дtлове. Катерачитt, въ лицето на м. май, иматъ 
най-неблагоприятното време за своята дейность. 
Неблагоприятно, въ смисълъ че скалата сама 
по-себе си представлява значителна опасность. 
Снtжната настилка презъ зимата и мноrоброй
нитt валежи презъ прол-втыа еж допринесли 
за постоянното рушене на скалата. Вс-вка мал
ка пукнатина е оставила да се просмучи вода 

презъ нея, като съ това е допринесла за по

нижаване общата спойка на каменитt блокове. 
И наистина. презъ този месецъ има най-много 
паднали скали, най-много откъртили се камъни. 

По този начинъ скалата се чисти, като полу
чава и новия си образъ. Ето защо, налага се 
при катереното презъ rоз» пер~одъ на чистене, 

още ПО·rолtмо внимание, като и познатитt за 
папълно здрави отъ минали години хватки се 

провtряватъ наново чрезъ опипване. 
Що се отнася до облtклото, пъкъ и общо 

взето, не бива да се забравя, че въ планината 
м. май все пакъ се приближава по-скоро до 
зимния сезонъ, отколкото до лtтния. 

Презъ този месецъ фотоrрафю-в иматъ из
ключителни условия за издържани контрастни 

снимки. 

··-• Разrласнияrъ м. май на Б. т. с. ще се 
ознаменува тази година, поради изключителнит-в 
събития, само чрезъ помtстенитt въ началото 
на настоящата книжка напжтствени статии. 

• Членътъ на Централното настоятелство на 
Б. т. с. r-нъ Петъръ Джамджиевъ си и подалъ 
оставката вследствие невъзможностыа му да 

взима занапредъ дейно участие въ сжщото, по

ради претрупана работа. На негово мtсто е 
поканенъ да влtзе въ Ц. н. първиятъ полrлас• 
никъ r. Михалъ Кръшнякъ. 

• Ц. н. на Б. т. с. е събрало между члено
ветt си значителна сума, която е била вржчена 
па Общината за раздаване па бълrарскитt и 
германски войници по случай Великденскит-в 
праздници. 

• Оrъ януарий насамъ се е отбелязало едно 
значително покачване броя на абонатитt на 
„Български туристъ•, което расте съ излизането 
на всtка книжка. Прави впечатление, че из
между новит-в абонати има и такива, които не 
еж членове на Б. т. с. 

• Изпратени еж въ новоосвободенитt бъл
гарски земи много броеве отъ съюзното списа
ние, както и 50 значки. 

• Софийскиятъ клонъ • Планинецъ • продължа
ва все съ сжщата ревность да устройва своитt 
обичайни съвокупни излети. Презъ изтеклия 
м. аnрилъ еж били устроени такива до Рила, Ло
зепската ш1анипа, Стара-планина. 
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• При състоялwтt имъ се годишни събрания, 
избрали еж нови управителни тtла клонътъ 
.Милева скала" - гара Сараньово и „Веслецъ" 
- Враца. Последниятъ е провъзrласилъ за свой 
почетенъ председатель Арх. Петъръ Хр. Доrра
маджиевъ, възrлавявалъ клона .Веслецъ" цtли 
петнадесеть години безъ прекжсване. 

• Ц. н. е разпратило до клоноветt си окржж
но подъ № 6, съ което ги уведомява, че Пред
седателската конференция ще бжде свикана по
късно или ако това не може да стане, ще се 
свика преди събора въ Банско, за да се зани
мае съ промtнитt на съюзния уставъ и правил

ницитt, които измtнения ще трtбва да бждатъ . 
одобрени и отъ събора. Що се отнася до оби
чайнитt пролtтни срещи, и такива не ще има. 

Пропагандната дейность ще се задоволи засега 
съ проектирането на филма • Борба за Химала
итt• н на диапозитивитt, придружени съ сказки. 

• Приложенията въ кн. III-IV на Български 
туристъ изобразяватъ поредно Рилския мана
стиръ и Орловеца - Рила, и еж отъ Карло 
Вилнеръ. 

ПО ЗАЩИТАТА НА РОДНАТА ПРИРОДА 

Сигурно не 11сички туристи знаятъ, че тt 
не само еж задължени отъ законитt да пазятъ 
~боститt и ценноститt на родната природа, 
като не вършатъ нищо, което би било вредно 
или рушително за нея, но еж овластени и ак

тивно да съдействуватъ на орrанитt на адми
нистрацията въ преследеане нарушенията на 

закона отъ други лица. 

Наредбата-законъ за защита на родната 

природа (д. в. брой 59 отъ 16. III. 1936 r.), чл. 
чл. З, 4 и 5, изяснени и допълнени съ правил
ника за прилагане на тоя законъ (Д. в. бр. 142 
отъ 5. VJI. 1937 r .) съдържа запретитt, които 
трtбва да се спазватъ отъ всички граждани. 
Споредъ тия текстове, забранява се посещава
нето на бранищата, освенъ съ научни цели и 
то съ специално разрешение на Министра на 
земедtлието и държавнитt имоти, отдtление 
гори, ловъ и рибо.11овство; въ районитt на на
роднитt паркове, природнитt паметници и мtс
тата съ историческо значение се забранява се
ченето и повреждането на рtдкитt дървета и 
храсти, кжсането и изкореняването на расте

нията, чупенето на клони, пашата на добитъка, 
паленето на оrънь, ходенето на ловъ и рибо
ловъ, гърменето съ оржжие, воденето на ку

чета, освенъ вързани, замърсяването по какъв-
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то и да е начинъ на мtстата и изворитt, хвър
лянето на съестни продукти и книги, освенъ 

на означенитt за тази цель мtста, ходенето 
извънъ опредtленитt за разходка, туризъмъ и 
скиорство мtста и пжтища, повреждането на 
служебнитt надписи, гранични знаци, пжтеука
затели, огради, пейки и др.; въ тия райони се 
забранява, еж.що така, и всtкакъвъ частенъ 
строежъ, като общественитt и общецостжпни 
туристически, скиорски и научни хижи, заслони, 

станции и пр. се строятъ само съ разрешение 

на Министерството на земедtлието и държав
нитt имоти, отд. за rоритt, лова и риболов
ството; обявенитt съ наредба на Министра за 
чувствително намалtли или подлежащи на опас
ность за изчезването имъ рtдки растения и 
животни се забранява да бждатъ, временно или 
за винаги, по районно или за цtлото Царство, 
брани, кжсани, изкоренявани и унищожавани; 
забравено е безразборното събиране на лечебни 
билки и растения. 

Всtко неспазване на нtкоя отъ rорнитt 
наредби съставлява нарушение, за което зако
нътъ (чл. 6) постановява, че се наказва по реда 
на законитt за rоритt, лова и рибарството, 
както въ строго охранителнитt или забранени 
за ловъ и риболовъ мtста. Доколкото пъкъ въ 
тия закони не еж предви·дени наказания, нару
шителитt се наказватъ съ глоба до 1,000 лева 
по закона за защита на родната природа. 

Така опредtленитt нарушения на закона 
се преследватъ по реда на поменатитt закони 
за rоритъ, лова и рибарството, като извършва
нето на нарушенията се констатира отъ пред

виденитt въ тия закони органи на властьта. 
Тъкмо тукъ, съ една забележка къмъ чл, 6, 
обяснена отъ § 17 на правилника, законътъ по
становява, че нарушенията моrатъ да бждатъ 
копстатирани и отъ членове на Българския ту
ристически съюзъ (членове на туристическитt 
дружества), които "по отношение преследва
нето нарушенията на закона еж приравнени на 

органитt на властыа•. Съставенитt актове 
чрезъ съответнитt клонове на Съюза се изпра
щатъ на горската власть. Тия разпоредби на 
закона, именно, даватъ власть на организира

ния туристъ частно лице да изпълнява публич
ноправни функции, каквато (и не отъ най-обик
новенитt!) е констатирането на нарушения 
чрезъ актове, възъ основа на които впослед

ствие се издаватъ наказателни постановления 

отъ съответния лесничей. Когато действува на 
основание овластяването отъ закона, туристътъ 

се смtта за органъ на вJiасть въ смисъла на 
ч11. 543 отъ наказателния законъ, споредъ кое
то вече се опредtлятъ както отговорноститt, 
така и засилената защита на личностыа му 

при изпълняване на тия функции. Съ разпореж
данията на чл. 6, забележката, законодателыъ 
е далъ изразъ на довtрие въ съзнателностыа 
на българския организиранъ туристъ, привли
чайки усилията и сътрудничеството му въ ад

министрацията по провежане защитата на род

ната ни природа. 
А. С. АНГЕЛОВЪ 



ЗАСЛОНЪ .СВ. ИВАНЪ РИЛСКИ·: 

Намира се въ мtстностьта ,, Рибнитt езера·, 
Рила, въ горната часть на долината Крива 
рtка, каквото име носи началото на Рилската 
рtка. Построенъ е презъ есеныа миналата го
дина отъ Рилската св. обитель, Софийската об
щина и Българския туристически съюзъ. Сто
панисва се отъ Рилския манастиръ, който за 
тази цель е основалъ въ земището на мана

стира туристически клонъ отъ Б. т. с. 
Построяването на заслона • Рибнитt езера• 

съставлява предпосл~дния етапъ отъ замисле

ното рационално (изчислено на дневни преходи 
отъ заслонъ до заслонъ) застрояване на Рила 
планина. Остава сега да се застрои и мi!стно
стыаКобилино бранище, подъ Водния чалъ, за да 
може да се каже, че мрежата отъ хижи и за

слони по Рила е вече сключена. 
Великолепната, накжсана отъ водопади Рил

ска рi!ка, въ чийто циркусъ се намира заслона, 
става сега изцi!ло достжпна. Оrъ друга страна, 
цtлиятъ Бричеборски рилски дi!лъ, заедно съ 
Ай-гидицитi!, рi!китt Илийна и Радовица, ще 
моrатъ да бждатъ и зиме и лi!те въ всички 
направления обхождани, благодарение на въз
можната вече връзка между хижа .Македония" 
на връхъ Ай-гидикъ и заслона • Рибнитi! езера•. 

Най-голi!мата планинарска ценность, обаче, 
на този заслонъ си остава самото му мtсто
положение. Заслонътъ се намира въ .сърдцето• 
на Рила, еднакво отдалеченъ отъ всички нейни 
крайни точки. Тукъ е вжзелътъ на Шишко
вишкия, Скакавишкия, Маринковишкия, Канар
ския и Бричеборски дtлове, съставляващи ма
сива на Срtдна Рила. Всички тtзи исполин
ски масиви, притежаващи чисто алпийски ха

рактеръ, не еж били никога предметъ на осо
бени планинарски посещения, поради значител
ната си отдалеченость отъ заселищни и хижни 

подстжпи. Може да се каже, че зимнитi! пре
минавания по т1,зи мi!ста се знаеха и се от
брояваха на пръсти. 

Сега,с при наличностыа на заслона .Св. 
Иванъ Ри.1ски", несъмнено ще слушаме по-често 
да се приказва за тi!зи мtстности - ще се опо
зяае по-всестранно планината Рила, пъкъ и ще 
се привлtкатъ и нови идейници за Българското 
туристическо движение. 

Що се отнася до преходитt, заслонътъ „Св. 
Иванъ Рилски", както казахме по-горе, поради 
срtдищното си мtстоположение, ще има си
гурно да изиграе значителна роля за нараст

ване броя на напречнитi! и надлъжни кръсто
свания на Рила, а оттамъ и за планинарското 
оцвtтяване на родния туризъмъ. 

Б. СтОИЧКОВЪ 

Презъ м. февруарий т. r. секретарь на 
провинциаленъ клонъ ни се обажда : 

.Уважаеми r-нъ Редакторе, 
Изпращамъ Ви една статия отъ около 10 

стр. засtrаща първия организиранъ излетъ въ 
Странджа планина, състоялъ се следъ Юбилей
ния конrресъ на Съюза въ Бургасъ, съ молба 
да я помi!стите въ февруарската книжка на 
• Български туристъ" безъ съкращение. Сн,1мки 
не Ви изnращамъ, тъй като по друrъ поводъ 
бtхъ изпратилъ седемь снимки, а помi!стихте 
само две." 

Редакцията учтиво отговори на казания 
секретарь, че статията не може да влtзе нито 
въ февруарската, нито въ следващата двойна 
книжка, тъй като третира лtтенъ излетъ, а 
пъкъ за по-нататъшнитt книжки, ще зависи отъ 
ноцитt условия и възможности . 

Секретарыъ не закъснi! да се обади наново. 
Въ едно остро писмо, той ни заяви, че напи
сването на въпросната статия му било въз
ложено отъ неговото дружество още следъ 

самия излетъ, че едва сега успtлъ да намi!ри 
време за това и че държи да не му отиде 

труда на вtтъра, защото въ nро~;ивенъ слу
чай щi!лъ да направи въпросъ предъ събора, 
че се прави фаворизация и по отношение на 

бълrарскитt планини, колкото и странно да 
изглеждало това! 

Действително, много странно L Най-стрдн-
11ото, обаче, е че списанието има редакторъ? 
Той е ненуженъ, щомъ като всtки счита, че 
всичко каквото изпрати трi!бва обезателно да 
излtзе и то безъ съкращения ! 

Въ единъ издаденъ отчетъ на Българското 
д-во .Червенъ кръстъ• за 1940 rод. намираме 
между другото, въ описания активъ на д - вото 
за въпросната година, и създаването на Бъл
гарската планинска спасителна служба. 

За сведение ще съобщимъ, че Българската 
планинска спасителна служба се създаде отъ 
нъколко членове на Б. а. к. още nрезъ 1934 г. 
На следната година тази служба обхвана въ 
себе-си всички подобни инициативи отъ страна 
на всички туристически д - ва въ София и стана 
от дtлна самостоятелна единица, подъ егидата на 
Централното настоятелство на Б. т. с. Функ
ционирането й бtше изредно, въпрtки малко
то срtдства съ които разполагаше, благодаре
ние на нейнюt членове, предлагащи си услу
гитt безвъзмездно. Така дейностыа на служ
бата протече до 1940 rод., когато се 1щtзе въ 
връзка:съ д-вото .Червенъ кръстъ", въ смисълъ 
и то да вземе участие въ сжщата чрезъ свои 

представители, именно спасители - лtкари. 
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ГЕРМАНСКИТ-1:. АЛПИЙСКИ СТРЕЛUИ 
НА ОЛИМПЪ 

Въ древностыа подъ Олимпъ еж се раз
бирали редица планини въ Гърция, чиито не
пристжпни върхове, споредъ митолегията, еж 

били убе>Кише на боrоветt. Днесъ съ името 
Олимпъ се краси планината, намираща се на 
границата ме>Кду Тесалия и Македония. Този 
масивъ се дtли на две части: низъкъ и 
високъ Олимпъ. Високиятъ дtлъ на плани
ната образува единъ ржбъ съ 2.80U м. срtдна 
височина. Най-високиятъ връхъ на Олимпъ 
е Митика (2.918 м.), доскоро считанъ за пър
венецъ на Балканитt, но въ сжщность ра
венъ по височина на нашия Елъ-тепе. Следъ 
него идва Стефани или Тронътъ на Зевсъ 
(2.910 м.). По характеръ Олимпъ прилича на 
нашия Пиринъ, съ тази разлика, че склоно
ветt му съ много по стръмни и като така из

качването на върховетt става много по-трудно. 
Интересно е да се отбележи, че сжществува 
известна идентичность и въ наименуванията 

въ тtзи два масива. Склоноветt на в. Митика 
образуватъ откъмъ северо-западъ Мегали-ка
зания, което значи Голtмия казанъ. Всtки 
знае за Малкия и Голt\fия казанъ ·въ Пиринъ, 
разположени подъ първенцитt му Елъ-тепе 
и Кутело. 

За първи пж ть Ми тика ·· бива · изкачванъ 
презъ 1913 г, - лtтото, отъ двамата швей
царци Боасана и Б. Бови и гъркътъ Како
лосъ. Второто изкачване става отъ известния 
швейцарски алnинистъ Марсе.,ъ Курцъ презъ 
1921 г. По сжщото време той изкачва за първи 
пжть и Трона на Зевсъ, считанъ за много по 
труденъ отъ първенеца на Олимпъ. Следъ 
това се правятъ доста опити, предимно отъ 

швейцарци, за завладяването на тtзи два върха 
лtтно време. До 1929 г., обаче, изкачванията 
на Митика еж само 1 О, а т t з и на Трона на 
Зевсъ - е д в а 2. Следъ основаването на 
Г р ъ ц к·и я алпийски клубъ, т. е. края на 1928 г., 
изкачванията на Митика лtтно време бързо 
нарастватъ. Тогава започватъ и опититt за 
зимното завладяване на първенеца. За първи 
пжть Митика е билъ изкачванъ зиме презъ 
1931 г., а за втори и последен~. пжть презъ 
1934 г., докато Тронътъ на Зевсъ бива из
качванъ презъ 1933 г. за пръвъ и последенъ 
пжть. Зимнитt изкачвания еж били извършени 
отъ френски, швейцарски и гръцки алпинисти. 

Че върховетt на Олимпъ еж мжчно достижими 
показва и обстоятелството, че митологията ги 
е избрала за убе>Кище на боговетt. 
Напоследъкъ трагичноза1·иналиятъ италиански 

алпинистъ отъ първа величина Комичи бt успtлъ 

да изкачи Митика по-северозападнитt му от
веси, т. 'е. откъмъ Казанитt. Това изкачване 
бt голtмо събитие за цtлия планинарски свtтъ 
и сигурно за много време ще остане единствено. 

Връхъ Митика е изкачванъ лtтно време и 
отъ българи. 

Особеното въ този масивъ е това, че 110-
литt му почватъ отъ О м. надморска височина за 
да се развиятъ въ върхове до 2,900 м. Пж1ыъ 
къмъ планината е : Солунъ - гарата Литохо
ронъ, намираща се на самото крайбрtжие -
манастира св. Дионисий. 

При тtзи обяснения ще предадемъ едно 
описание на единъ отъ германскитt стрелци, 
участвували въ военното завладяване на Олимпъ, 
съответно първенеца му Митика. 

- .На 15 априлъ въ шесть и половина часа 
следъ пладне започваме изкачването. Скоро 
избързваме напредъ предъ дивизията си. Предъ 
погледа ни се открива дивна многобагрена 
картина. Подъ насъ е свежозелената долина, а 
задъ нея - бледото Егейско море. Бtлитt 
върхове на снtжния Олимпъ блtстятъ предъ 
насъ. Докато ,...бавно се катеримъ нагоре по 
планината, подъ нозетt ни се развива 11ютъ 
бой. Ясно виждаме. какъ свtткатъ дулата, сивитt 
облаци на ударитt. чуваме тракането на кар
течницитt и тжпия грохотъ на арти11ерията. 

Въ 10 часа правимъ кратъкъ отдихъ, за 
да дочакаме изгрtва на луната. Къмъ три часа 
спедъ полунощь продължаваме. Отначало се 
движимъ изъ огромната котловина, която олим

пийскиятъ масивъ образува тукъ. Тежки обла
ци покриватъ небето; само отвреме на време 
луненъ лжчъ успtва да се прокрадне презъ 
п11ътната завеса. Отъ противника ни поменъ. 
Въ 7 ч., следъ малка почивка, започва послед
ниятъ етапъ на изкачването по снtжния връхъ. 

Ръми. Скоро дъждътъ се обръща на снtгъ. 
Отъ долината се издига мъгла. Все още до
лавяме отъ падинитt въ Олимпъ r.чухия трt
съкъ на 11ртилерията. Катеримъ се 110 скали, 
преминаваме обширни снtжни полета. Лошото 
време се превръща въ буря. Съ страшна сила 
снtжната вtялица брули хребета, по който 
пълзимъ. Снtжинкитt се забождатъ като игли 
въ 11ицата ни. Заслtпени, замаяни превъзмог
ваме мжчите11но и бавно метритt. Най-сетне -
целыа, Въ 11 часа преди обtдъ знамето съ 
пречупения кръстъ се вtе надъ върха на бого
ветt I Кжса военна команда - ние поздравля
ваме флага, поздравляваме Фюрера и нашата 
родина. Трикратенъ поздравъ .. Зигъ-хай11ъ• 
за Фюрера проехтява на върха. И после за
почва спускането. Въ шибащата снtжна буря 
се плъзгаме по урвитt, пресичаме почти от
весни заледени пространства, едва поемаме 

дъхъ отъ си11ния вtтъръ - и така съ часове. 
Късно с11едъ обtдъ стигаме въ манастира 

св. Дионисий, разположенъ въ долината. Спи
раме тукъ, зц да изсушимъ мокр1пt си дрехи 
предъ пламтящия оrънь въ камината. Запо
вtдыа бtше изпълнена." · 

Б. C'f. 

СОФИЯ - ПРИДВОРНА . ПЕЧАТНИЦА 1941 



ПРИДВОРЕНЪ 

ДОСТАВЧИКЪ 

МАРНО НОСТУРНОВЪ 
БУ Л. ДОНДУКОВЪ, С О ФИЯ 

• 
1 

ПЪРВИЯТЪ 

СПОРТЕНЪ 

МАГАЭИНЪ 

въ 

ЦАРСТВОТО 




