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Редакторъ БОЖИДАРЪ СТОИЧКОВЪ 

ГОДИНА XXXIII НОЕМВРИЙ 1941 КНИЖКА 9 

При новосъздаденшпrь условия, при които всrьки хвърля почти цrьлото 
време отъ деня за да посрrьщне най-обикновенитrь си нужди за животъ, 
несъмнено е малко дръзко да се надава повикъ за повече работа въ полето 
на общественостьта. · 

И наистина днесъ стремежътъ е, всrьки свободенъ миг:ь да бжде заложенъ 
въ начинания, отъ които да се очаква непосрrьдствено уловима лична изгода. 

Но не бива пъкъ и да издребняваме, като мислимъ само за личното си 
преуспrьван,е, независимо отъ условията на деня. Тази мисъль ржководи всички 
онrьзи, които неуморно продължаватъ, съ цената на много лични жертви, да 
водятъ, подхранватъ и крепятъ множеството организации у насъ, чиято цель 
е била, е и ще бжде само цель народополезна, цель всебългарска. 

Измежду тrьзи организации, въ едно отъ първитrь мrьста се подрежда 
и Българскиятъ туристически съюзъ. И този му престижъ, изграденъ съ тол
кова много беззаветна и безкористна работа, не бива да се пренебрегва, а 
още по-малко - забравя. 

Нека това име, този престижъ на Б. т. с., даде нови сили на всички ония, 
които причинно или безпричинно, мжчно намиратъ време да дадатъ благотвор
ната си дань за своето туристическо дружество. Сжщото това име нека 
имъ намеква, че е тrьхна рожба и че не позволява едно по-леко отношение, 
предвидъ нrькакви ,по-особени обстоятелства. Тогава то ще стане още по-скжпо. 

И тогава н,е ще виждаме клонове, които да с,к били въ слаба връзка 
съ Съюза; тогава не ще се натъкваме и на голrьми наши дружества, които 
да не еж си напълно уредили смrьткитrь съ Съюза, поради липса на адми
нистративенъ персоналъ; тогава ще се появятъ ндново постояннитrь до
писки въ съюзния органъ отъ всички; краища на страната ни ; тогава ще 
видимъ отново по Рилския, Пиринския и др. масиви да бродятъ другаритrь 
ни отъ Стара-планина; тогава, най-после, ще започне и овладяването и изу
чаването на легендарнитrь македонски планини. 
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Отъ Руй се спуска Ерма стародавна 

въ зеленоrора · долина -
следъ пжть далеченъ отшумява плавно 

въ прастара българска страна. 

Отъ сънь ли е пробудена р'kката, 

та радостно въ нощьта шуми, 

или сърадва съ п'kсень свободата 

на всички български земи? 

Притихнала подъ чуднит'k колони 

на б'kлокаменно ждрело, 

пробужда се отъ горски шумъ на клони 

и тръпне въ р'kчното легло. 

Свидетелка неволна на терзания, 

на иго, ужаси и смърть, 

отново п'kе Ерма приласкана 

по своя лжкатушенъ пжть. 

Струи въ сребристъ пристанъ вълни зелени, 
нощьта отплисква р'kченъ екъ -
въ планинското пор'kчие стаена, 

полита п'kсеньта далекъ. 

Отново, пакъ дойде, Родино свята, 
велика радость, св'kтълъ день -
свободни българи, сестри и братя, 

помнете тоя миrъ свещенъ 1 

Мжждукатъ кандила, мълчатъ икони, 

звъни камбана въ манастиръ, 

гора потайно в'kе стари клони, 

сказание разказва въ миръ . .. 

И съ устремъ, въ б'krъ неспиренъ, Ерма плиска 
вълни п'kнливи презъ ждрела, 

въ гора усойна глъхне птичи писъкъ 

и спомня робство и теr ла. 

Отъ сънь се е пробудила р'kката 

и п'kе, радостно шуми -
сърадва сь в'k.чна п'kсенъ свободата 

1ta всички българскu земи. 

Г. ВИШНЕВСНИ 



Раздtлътъ между Гребень н Влашка планина 

ГЕОРГИ КЛИСАРОВЪ 

Въ октомврийска омара потъна Кукла 
планина, малъкъ планински свtтъ въ Дере
кула, бЪJ1rарска земя, презъ · денесъ осво
бодена. Есень е позлатила гористи хълмове 

и полета, а слънцето ивлжчва лtтна жарь 

и радость. 

::; Въ северния обзоръ, далечъ задъ насъ, 
бавно се изгуби сивиятъ гръбъ на Видличъ 
планина, другъ непознатъ планински образъ 
ва насъ, но познатъ на българитt, които 
нtкога еж отседнали тукъ. Въ китенъ долъ 

сн. Караджова, 

ни настига конникъ - бай Герасимъ отъ 
Драговита. Русъ, облtченъ съ кафяви сел
ски дрехи, планинецътъ ни поздрави и 

тръгна съ насъ. 

Съ лекота прехвърляме планински пж.

теки покрай Планиница, Бански долъ и По
ганово, разхвърлени изъ рътлини и долове. 

Въ живия говоръ на бай Герасимъ трепти 
радость. По пж.тя, чакъ до Погановската 
котловина, свита подъ живописнитt чуки на 
Грабска рудина, той разказва за робски дни: 
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Рtка Ерма 

- Двадесеть години бtхме въ неволи и 
мълчание. Не знаехме що е пtсень. Бtли 
беневреци и български ~калпаци не можех
ме да носимъ. 

Пжтьтъ, застланъ отъ шума, вие презъ 
сtнчести градини и стръмщши. Слънчева 
омая е притихнала надъ планинитt. Бързо 

слизаме въ долъ, надъ който се извисяватъ 

три„планини. Погановскчятъ потокъ ромоли 
тиха пtсень. 

Между скалитt на Кукла, Гребенъ и 
Влашка планина отколе се бtлtе Поганов
<'Киятъ манастиръ Свети Иванъ Богословъ. 
Чудни планински преображения - голитt 
хълмове иаведнажъ се смtняrъ отъ високи 

сю11.1ни възвишения, прорtзанн отъ невиди

мата рж.ка на Ерма, стародавната българска 
рtка, която се спуска отъ Руй планина. 
Рtката излиза съ плисъкъ отъ ждрелото 
и следъ остъръ завой край манастира бързо 
отминава на западъ, подела пtсень на сво

бодата. 

Недавна бtхме гости на манастира сто
тина души. Сега сме малцина. Нtма шумъ 
и ненужни викове. Побtлtлиятъ бall Ми
халъ, магерътъ, отново ни ржкостиска и 

обяснява непринудено своята радость: 
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сн . Караджовъ 

- Драго ми е, че nакъ дойдохте. Рад
вамъ се, много се радвамъ. Доживtхъ сво

бодата и сега мога да умра. А три пж.ти 
съмъ виждалъ робство. Помня турско и два 
пж.ти сръбско. Колк(J нещастни бtхме, ние 
си знаемъ. Казваха ни: една вtра сме, единъ 
народъ. А тt - поганци I Но св. Царь 
Константинъ и Царица Елена - имената еж 
имъ изваяни на камения куполъ отъ преди 

500 години - опа<1иха манастира ... 
Рано припадна нощь. Говоримъ за жи

вота и не можемъ да се откжснемъ отъ 

размисълъ за тежкитt дни, въ които жи
вtемъ. Все пакъ забравяме всtкидневието . 
Мълчимъ, обзети отъ чисти помисли. Нtкой 
почва да разказва планинарски подвизи. 

Въ ждрелото ни свари месечиненъ из
r·рtвъ. Нtкога тукъ е било недостж.пно. 
Пешъ е могло да се мине само презъ пла

нината по опасна козя пж.тека. Заробите

литt, които ни roвoptxa за "вtчно прия
телство", направиха недостж.пна тая красота 

за свободнитt българи, но ето че въ· този 
часъ Дерекулъ разкри своята приказна кра

сота. 

Дружината се нирна изъ ждрелото, въ 

сtнкитt на което се надвеси видение -



КЛИСУРАТА ТР'ЬСКА - СУХА ГОРА-* 

бtлиятъ месецъ лумна надъ Гребенъ пла
нина вечеренъ пожаръ. Блtстятъ върховетt, 
облtни отъ синь свtтликъ. А ние двама, 
съ Пантелей Пжтникъ, облегнати на церови 
дънери ~рай рtката, мълчимъ, сякашъ нtма 
думи за това, що Богъ ни е открилъ въ 
тая чудна нощь край Ерма. 

Orrope, нtкжде отъ Гребенъ планина се 
спусна сtнка, негли образа на съня, който 
иде да ни напомни вtчния законъ на при

родата. Въ манастирския оборъ подрънква 
звънче, чийто екъ се понесе изъ кот лови

ната като съзвучие на стара ntсень. А ма

настирътъ спи, спи своя мноrовtковенъ 

сънь .•. 
Сребърната вечерь издигна замъци въ 

скалитt. Ясно, звучно, въ пролома се по
несе възторжена пtсень на планинари . 

• 
Въ есенна зора поемаме къмъ Звонци. 

Надъ ~;одната земя се ражда новъ день, 
който ни разкрива съ утринна радос1ь пла

нински красоти. Красотитt на ждрелото 
смаяха дори нашит-!; небикновени спжтници

nланинари. Tt - Бtлката и Муци - еж 
виждаJJИ много планини, съ нtколкохиляд

ници и вtчни прtспи, съ rлетчери и недо· 

стжпни в1 рхове, но тукъ ахнаха отъ изне

нада и прехласнати току измtрваха скал

нитt. навеси: 

- Ето, това е отъ шеста степень, а това 
е отъ nt:тa. А това е леко - п1 рва степень „ 

Вrраде на меж4у раздиплени хълмове 
надъ Гребенъ и Влашка планина, Ерма се 
мtта, блъска съ rрохотъ на вълни о 
каменни брtгове. Впила се съ дълбокъ. 
врt.эъ въ варовититt скали на планинскитt 
склонове, които се спускатъ отъ въэбоrъ, 
тя бучи, непрестанно бучи изъ ждрелото. 

Когато излtзохме отъ тtснината, извед· 
нажъ рtчниятъ rрохотъ стихна и настжnи 

тишина, чудна тишина, нарушавана само 

отъ лекия плисъкъ на Ерма. Орлови ята 
безшумrю разпериха криле надъ каменни 

пропасти, въ които ние сме нt.какви малки, 

нищожни сжщества, едва видими отъ птичи 

полетъ. 

Отъ дървеното мостче при Одоровци се 
оглеждаме въ водитt. на Ерма, отразила цив-



сн . Караджо 

ни преливания на есенни цвtтове. Въ ръ
ката играятъ . кленове. Скоро вливаме въ 
селото. Посрtщатъ ни весели деца. Това 
еж чисти българчета, които силомъ еж 
кръщавани съ имена на другоаемци: Лепа, 
Сърболюбъ и др. Каква трагедия! Да бж.
дешъ бълrаринъ, да не анаешъ другъ езикъ 
освенъ български, а да те наричатъ Сърбо
любъ! 

- Сега тия имена еж "аахвърлени на 
бунище" - каза единъ одоровецъ. Новиятъ 

. кметъ стана кръс!нцкъ на всички деца и ги 
прекръсти съ български имена: Борксъ, Ли
ляна, Любомиръ. Голtма радость е. 

Тtснолинейниятъ пжть ~ тtснолинейка
та отдавна е престанала да пухти изъ тtс-
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нинитt на Ерма - ни навежда въ 
коритото на Звонска рtка. Леко 
излtзохме на равнината, кждето се 
намира старъ минераленъ изворъ. 

Нtкой напомни хвалбата на единъ 
мtстенъ житель: 

- При Звонци е хиляда пжти 
по-красиво отъ Поганово! Тамъ въа
духътъ е мекъ, а водата подмла

дява! 

Всрtдъ колонада отъ върхове -
Ясеновъ дtлъ, Асеново кале, Милу
шовъ камъкъ, Тетева глава и ажбе
ритt на Гребенъ планина - сгу
шенъ въ ясенова гора, щурти звон-

скиятъ минераленъ иаворъ. Въ южна 
котловина, запааена отъ вtтрове и врагове, 
иаворътъ е билъ иавестенъ още въ римско 
време, Стари римски, византийски и старо
български монети еж намtрени наоколо. На, 

среща се аеленtе Асеново кале, отъ което 
е п.жтя. Много предания се разказватъ за 
Асеново; кале, но малцина еж романтици въ 
днешно време, Кой ти слуша предания аа 
било и не било? Очитt на всички бtха 
стръвно отправени въ бюфета край банята, 
кждето се окааа, че има и сирене, и вкусни 

ястия и прекипtлъ, янтърно иабистренъ 
гроздовъ сокъ. Римлянитt еж. знаели кжде 
зимуватъ рацитt. Край всtки минераленъ 
изворъ еж. прокарвали пжть и иадигали 

стражарница. 



ЗЖ.БЕРИТ1> на ГРЕБЕНЪ ПЛАНИНА 

Високи ясенови дървета издигатъ 

върхове къмъ слънцето. Гората е 
позлатена. Есеньта е вече минала 
и по стария римски пжть е слtзла 
надолу къмъ долината. Изъ склоно
ветt се червенtятъ яркитt цвtтове 
на храста руй, който е далъ -наиме
нуванието на Руй планина, що на
днича оттатъкъ Ясеновъ дtлъ. По 

възвишенията се бtлtе планинско 
селище, сгушено всрtдъ оредtла 
гора. Разговаряме съ случайно сре. 
щнати планинци. Tt разказватъ 
колко много обичатъ своята земя. 
Тия тихи люде не биха могли да 
живtятъ като насъ, въ шумни гра-

дове, въ многохилядни селища, въ борби, 
суети и лутания. А когато ги запитахме 
искатъ ли да отидатъ въ Тракия или нtкж.де 

на югъ, отговориха: 

- Затуй ли сме търпtли два пжти роб
ство? 

Игото е било тежко, но тt за нищо на 
свtта, особено сега, когато настжпи свобо
дата за тtхъ, не желаятъ да напустнатъ 
роднитt си мtста. Tt еж бедни планинци, 
но не искатъ богатства. Тукъ е сърдцето, 

душата имъ, 1 укъ искатъ да живtятъ и да 

затворятъ очи - всрtдъ планинитt, въ кои
то еж. родени. 

Въ полумракъ се изкачваме на голата 
скала надъ манастира. Козята пж.тека е стра-

он . Караджов~ 

хотна, но;радостыа3еSбезгранична. Чуденъ 
мигъ, въ който следзалtзната свtтлина 

очъртава фиrуритt ни на небосклона. Долу 
манастирътъ се гуши всрtдъ гора, скали и 

безмълвие. 

• 
Третиятъ день - най-щастливъ по nре

живtлици и впечатления - ни откри непо
знатия образъ на Гребенъ планина. Презъ 
стара ясенова гора навлtзохме въ червено

кафявъ букашъ. Вървимъ по килимъ отъ 
шума и мъхъ. Тукъ-таме изъ просtки се 
зеленtе трева. Изведнажъ възлtзохме:на 
слалитt. То не_ бtше изведнажъ, а следъ 
часъ катерене по едва видима пжтека. 
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Образътъ на тая чудна гора ни смая - това 
бtха огромни лtск1-1, разперени като джбо
ви великани, и огромна дрtнова гора. Дрtнъ 
до дрtнъ, съ презрtли дрtнки, по-сладки 
отъ вишни. За . всички български врагове 
има дрtновици тукъ. , . 

Зачурулика птиче въ гората, 
- Това е муши-трънче - каза манастир

скиятъ козарь. 

Замлъкнаха птицитt. Наблизу прелитна 
орелъ. Смутениятъ царь на висинитt се 
скри безшумно въ недостжпна пещера. 
А на върха - ненагледенъ обзоръ. На

вредъ планини - освободени планини, из
правени въ слънчевъ чаръ. Накждето и да 

хвърлимъ погледъ-вълни отъ гористи хъл

модолия и назжбени върхове. Голитt гра
мади на Влашка планина украсяватъ запада. 
Не ще ни убtгнатъ тtзи планински красоти 
и отъ п('гледа и отъ твърдата ни стжпка 

дG утре-други день . , . 

П елнстеръ 
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llростнала назжбена вись отъ Завалска 
китка до кръшния завой на Ерма при мана
стирското ждрело, Гребенъ планина се из
дига едва на хилядо двесте тридесеть и петь 

метра надъ морското равнище. Отвесни 
скали и брtгове се спускатъ отъ много 
остро биJ10, затова се нарича и Зжберъ пла
нина. На югъ се разтварятъ пропасти и 
и скални навеси - недостжпни орлови оби
талища, а на северъ - гористи ридове, съ 

хубави горски ливади. И най-високиятъ 

връхъ се нарича Ливада. Въ лtво отъ него 
е Бtжаниiде, кждето еж бtrали българитt 
и еж се крили отъ турци и кърджалии, Тамъ 
еж се крили и презъ последнитt двадесеть 

години. 

По залtзъ, когато се загубихме къмъ 
Шумьеви колиби отъ село Власи, Гребенъ и 
Влашка планина затвориха ждрелото въ 

мараня и то се слt съ слънчевитt склонове 

на планинитt. 



Ещт чудна пtсень се носи надъ леген
дарната Шаръ планина - пtсеньта на сво
бодата - и гали душата на единъ народъ

мж.ченикъ, който е понесълъ съ желtзна 

твърдость всички страдания, sa да дочака 
изгрtва на новия день. Години наредъ само 

т жжнитt мелодии на робството се носtха 
надъ македонската земя, чиито планини да

ваха подслонъ на бунтовницитt срещу чу
довищната тирания. Т-взи т жжни мелодии 
отекваха и у насъ, за да .будятъ тжга въ на-

ГЕОРГИ ДРАГОЕВЪ 

шитt сърдца, когато отъ чука нtкоя Шаръ 

се мtрkаше предъ насъ", Години наредъ! 
И презъ тtзи години планинитt на Маке
дония еж били сви11етели на една епична 
борба, въ която себепожертвувателностьта 
и вtрата въ победата бtха по-мощни и отъ 

най-мощната тирания на свtта. Затова кра
сивитt македонски планини - тtзи нtми 
свидетели на трагичната българска сждба -
еж тъй свидни на българскитt туристи 
и затова е толкова голtма нашата ра-

249 



КОЗЯТ А СТЕНА • ШАРЪ 

Нетърпението ни бtше спж.т
никъ презъ цtлото време на пж.ту
ването, докато стиrнемъ планината. 

Пейчиново, Вратница и Старо село 
искахме да отминемъ, колкото се 

може по-скоро, за да бж.демъ още 
еж.щата вечерь на хижата подъ 

върха, но дъждътъ ни принуди 

да нощуваме въ Старо село, гдето 
намtрихме непринуденъ приемъ въ 

една селска кжща. Колкото оскж.
дицата въ нея бtше rолtма, тол
кова по-rолtма бt радостьта на ней
нитt обитатели, че имъ се отдава 

случай да подслонятъ гости отъ ста

ритt предtли на Царството. Вече

ряхме на свtтлината отъ огнището 
и дълго се низаха предъ насъ исто

риитt отъ близкото нерадостно 
минало, което е вече кошмаръ за 

нашитt любезни домакини. 

сн. Поповъ 

Сутриныа рано, въпрtки че 
дъждътъ още не бt престаналъ, по
тегляме за върха. Планината е 

потънала въ мъгли. Все въ мъгли 
стигаме хижата и продължаваме 

къмъ върха. И не следъ дълго 
ние изпитахме рtдкото удовол
ствие, ~ което се изживява въ 

дость, че можемъ свободно да бродимъ 
по тtхъ! 

Люботрънъ не е най-високиятъ връхъ на 
Шаръ планина, но той каточели- е истин
скиятъ представитель на тази легендарна 

планина, която за бълrарскитt туристи сим
волизираше планинския свtтъ на Македо

ния. ' Затова естествено бtше нашето жела
ние първомъ да стиrнемъ него и оттамъ да 

се покло1шмъ на свободна Македония и на 
смtлитt рицари, чрезъ които се осж.ществи 

нашия националенъ идеалъ. И да извър

шимъ единъ символиченъ актъ - чрезъ 

развtването на върха на националния три

цвtтъ и знамето на Великия Германски 
райхъ да посочимъ на всички наши свобод
ни братя кои еж. тtхнитt освободители! 
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планината - мъглитt постепенно почна-
ха да се разкж.сватъ, да nреминаватъ отъ 

склонъ на склон.:ь и да откриватъ предъ 

насъ планинскитt чукари, които се очърта
ваха като малки островчета всрtдъ голtмо 
развълнува~о море. Предъ очитt ни се раз
кри чудно хубавъ свtтъ, който ни накара 
да забра_вимъ проливния дъждъ и да се рад

ваме като деца на планинската красота. 

Скоро слънцето раsкжса иsцtло мъглитt и 
предъ нашия погледъ се очърта масива на 

Люботрънъ, а въ лtво отъ него Ливадица 
и Перибекъ. 

Постепенно, като на филмова лента, мъ
глитt изчезватъ _и предъ насъ се откриватъ 
въ далечината Влайница планина, Порtч
китt . планини, Суха_ гора и Жеденъ. Та чакъ 



и примамката sa скопскитt туристи -
връхъ Солунска глава - не иэбtгна отъ 
нашия погледъ! 

Вървимъ неотклонно по гребена на Лю
ботрънъ и желанието ни да ro стигнемъ 

по-скоро неспирно расте. Отлtво на пжтя 
ни се очъртава трудно достижимата Козя 
стена, която има напълно алпиtlски харак

теръ, а въ дtсно Тупанъ открива своитt 
чудно хубави терени за ски. -

14 септемврий 1941 година, 1 О часа 
и 5 минути сутриньта. На Люботрънъ гордо 
се развяватъ българското и германското 
знамена! Въ единъ изкопъ на върха се скжт

ва стъкленица, която съдържа български 

вестници, монети, пощенски марки и единъ 

актъ, Въ тоя актъ е отбелязано, че на 14 
септемврий 194] година презъ царуването 
на Борисъ III, Царь на бълrаритt, въ деня 
въ който любимиятъ български Престолона
следникъ Симеонъ Князъ Търновски празд
нува своя имененъ день, е извършено пър

вото организирано изкачвзне, СJ1едъ осво

бождението на Македония и присъединява

нето й къмъ майката-отечество, на леген-

Поrnед1, оп. Люботр1,н1, 

дарния Люботрънъ отъ члено на Българ-
ския туристически съюзъ. 

Отъ Люботрънъ се откриt . чудно хуба
ва картина! Мъглитt еж подъ насъ и по
гледътъ ни се носи далечъ къмъ Ливадица 
и Ливадишкото езеро, къмъ връхъ Бистра и 
Езерска чука. Следъ тtхъ еж Черенъ вр,хъ 
и Кобилица. Албанскитt планини еж потъна
ли далече въ мъrлитt. 

Докато сме на върха, слънцето ни гали 
съ златнитt си лж чи. И отъ тукъ нататъкъ 
въ нашия пжть ние бtхме подъ щастливата 

з_везда на Шаръ планина - дъждътъ и 

мъглитt не стигнаха до насъ, макаръ че ни 

обграждаха отъ всички страни въ дале

чината. 

Праздничниятъ день ни позволи на връ
щане да видимъ хубавитt носии на маке

донската селянка, както и запазенитt тt,хни 

обичаи, които с1 рбитt не еж смогнали да 

премахнатъ, И когато колата ни носtше 

обратно къмъ Скопие, всtки отъ насъ от
насяше единъ скжпъ туристически споменъ 

отъ легендарната Шаръ планина. 

:сн. Поnовъ 
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Бързо нарастващиятъ ски-спортъ въ Бъл
гария налага направата на нtкои технически 
нововъведения, целящи по-рационалното из

ползуване на зимния сеаонъ. 

Една отъ тtзи новости . е ски-подемника, 
кottro е много популяренъ въ чужбина 
и който би трtбвало да се въведе и у 
насъ. 

Ски-подемникътъ представлява отъ себе 
си една въздушна вж.жена линия. Инстала
цията се състои отъ две станции - горна 

и долна, между които е опънато едно сто

манено вж.же, което въ станциитt минава 

върху голtми хоризонтални колела, като 
едното колело получава въртеливо движе

ние отъ единъ двигатель, а последното при

вежда цtлото вж.же въ движение, така че 

половината вж.же се качва нагоре, а другата 

половина слиза надолу. Между дветt стан
ции има подпорни дървени конструкции, на 

които има ролки, върху които се движи 

вж.жето. 

Стоманеното вж.же е на височина отъ 
6 до 10 метра надъ земята. Разстоянието 
между качващето и слиаащето вж.же е 2 до 
3 метра. 

На известни разстояния на движещото 
се вж.же има прикачени специални куки и 

барабани. Въ барабана се навива съ по
мощьта на една спирална пружина едно тън

ко стоманено вж.же, на което вж.же е при

крепена скобата, на която се опира скио
рътъ за да бжде иатегленъ нагоре. Снt-
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инж. ЙОР ДАНЪ ИОР ДАНОВЪ 

гътъ поддържа теглото на скиора, докато 

кабелътъ служи само да го тегли. · 
По този начинъ, скиорътъ безъ да си 

сваля скитt и беаъ да изразходва излишна 
енергия, а пъкъ и за кратко време, бива 

изтеглянъ въ горната сrанция, откж.дето за

почва спускането надолу. 

Следователно, скиорътъ --може да се из
качва и спуска много пжти на день като 

не ще има да се изморява отъ продължител

ното изкачване съ скитt. Всtки скиоръ мо
же да направи за единъ день едно общо 

спускане, съ разлика въ височинитt отъ 

1000 и повече метра, когато при обикно~зе
ното изкачване, той едва ли би ималъ сили 

да направи половината отъ тtаи спускания. 

На мнозина отъ насъ е известно колко 
eнeprl'lя се похабява при оскж.днитt превоз
ни срtдства, докато се стигне въ нашитt 
планини, гдето еж разположени ски-плацо

ветt. Ясно е, следователно, какво улесне
ние би представлявалъ единъ ски-подемникъ 

за зимния спортъ, поне горе въ планината, 

кж.дето ще може по този начинъ да се .спес

ти малко отъ енергията изразходвана за 

многото изкачвания, както и да се изпол

зува малкото останало време отъ недtлния 

день за повече спускания. 

Устройството и начинътъ на притеглянето 
е такова, че ски-подемникътъ може да бж.де 

иаполауванъ и отъ съвсемъ неопитни ски

ори. При изпускане на скобата, при падане 
и пр., последната веднага се изтегля горе 

на вжжето и нtма опасность да закачи или 
нарани нъкой по пжтя. 

• 



Едно отъ първитt мtста, гдето би било 
най-належаще да се построи единъ ски

подемiшкъ, смtта.ме, че е на Витоща, при хи

жа Алеко, а именно на Стената при Малкия 
рtзенъ. Стената на Малкия рtзенъ е най
удобния ски-плацъ въ околноститt на Со
фия. Снtrътъ се задържа на Стената около 
5 месеца - отъ месецъ декемврий, когато 
вече снtrътъ е достатъченъ да изпълни не
равноститt на терена, до месецъ май. Хижа 
Алеко и околноститt и еж най-много посе
щаванитt мtста на Витоша, а посещенията 
ще се увелича1ъ още повече, когато се по. 

строи и проектираната витошка желtзниuа 
отъ Драrалевци до вр. Каменъ дtлъ. 

Повечето отъ ски-състезанията ставатъ 

при хижа Алеко и тогава ще имаме най
голtмо използуване на ски-подемника. 

Самиятъ теренъ на стената е напълно 
подходящъ за единъ ски-подемникъ. 

Дължината на проектирания ски-r~одем
никъ ще бжде около 600 м., а изкачването, 
мtрено по вертикална линия, отъ долната 
до горната станция около 240 метра. НаКJЮ
нътъ на стената е около 45°. 

На разстояние отъ по 50 метра на движе
щето се вжже ще бждатъ окачени скебитt 
за закачване на скиоритt. Скобитt за закач
ване на скиоритt биватъ единични и двойни 

и еж направени отъ дърво или лекъ металъ. 

Скобитt за двама иматъ формата на обър
ната буква Т, така че на една скоба се за
качватъ по двама души. Това е скобата за 

"тя и той", както я наричатъ въ чужбина. 
Едновременно ще моrатъ да се изкачватъ 

12 двойки. Скоростьта на изкачването ще 
бжде около 150 метра за една минута, така 
че за единъ часъ, при пълно натоварване, 

ще моrатъ да се изкачатъ отъ долната до 

горната станция около 360 души. 

РАЗР'hЗЪ НА ПРОЕКТА ЗА СКИ-ПОДЕМНИКЪ ОТЪ ПЛАЦА ПРИ 

ХИЖА ,АЛЕКО" ДО ПОСЛЕДНИЯ ПОКАЗАЛЕЦЪ НА СТЕНАТА 

Дължина на наклона - 600 метра 

Разлика въ височинитt - 237 метра 

• • • ' \ ~ ~ 
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t<oraтo нtма желаещи скиори за всtка 
скоба, последната се прибира автоматически 
rope на вжжето, така че неможе да бжде 

хваната и използувана отъ лица безъ би

летъ. 

Долната станция ще 9жде отъ страна на 
плаца около х11жа Алеко, следователно не 
ще прt.чи на скиоритt които се спу,катъ. Отъ 
долната до rорната станция ще има 6 под
подпорни дървени консrру1щии, върху I<Ои

то на ролки ще се движи теrлещето стома

нено вжже. 

Двигателна станция ше бжде rорната, 
к.ждето ще се намира двиrателыъ-електро

моторъ или моторъ съ вжтрешно rорене. 

Устройството на двигателната станция е 

много проста. Тамъ се намиратъ и разнитt. 
осиrурителни инсталаuии, като автоматична 

и обикновенна спирачка и др. 

Мощностыа на двиrаrеля ще б.жде око
ло 50 кс. 

Въ проектъ е на хижа Алеко да се по

строи електрическа централа, откждето мо-

ЗИМЕ 
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же да се вземе електрическа eнeprиst за 

ски-подемника. 

Презъ деня нуждитt. за самата хижа не 
ще бждатъ rолt.ми и тогава ще може да се 

използува излишната електрическа енергия 

за ски,подемника. 

П ьрвиятъ ски-подемникъ е построенъ въ 
Давосъ въ Шнейцария презъ 1934 rодина. 
Следъ това еж били построени на различни 
мъста въ Европа и Америка още 30 раз
лични ски.подt мника. 

На нt.кои по-нови конструкции отъ тt.зи 
ски-попемници се свалятъ лрезъ лt.тото 

барабанитt и скобитt. за закачване на скио
ритt и на тtхно мtсто, по теrлящето вжже, 

се окачвзтъ специални столчета, на които 

сt.nатъ туриститt и по такъвъ начинъ би

ватъ изкачвани до rорната станция. 

Съ постройката на единъ ски-подемникъ 
у насъ ще се спечелятъ още мноrо почи

татели на планината и ще се допринесе за 

разрастването 1;1а зимния спортъ, както и за 

подобрение на неrовитt. постижения. 

., 
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Сиврия 8 Пирин" 

ПЕТЪРЪ ПАУНОВЪ 

У насъ, въ 1·раницитt на България, се намиратъ множество 
езера, Тtхниятъ брой е най-rолtмъ въ високопланинскитt области. Най
често отъ:южната страна планинскитt гребени еж пооблечени съ расти
телность, а откъмъ северната имъ страна се спускатъ стръмни стени, 

които завършватъ съ падини, образувани отъ стихийното действие 
на ерозията въ продължение на множеството rодини и на столi.-



тията. И тамъ еж. синьо-зеленитt зеници 
на планината - малкитt и голtмитt езера. 

Науката, която се занимава съ изучаване 

на езерата се нарича лимнология. 

Опредtлянето на тtхната брtгова ли
ния, повръхность, дълбочина, форма на 
тtхното дъно, обемъ на съдържащата се 

въ тtхъ вода и преди всичко положе

нието имъ върху земята, е задача на оня 

отдtлъ отъ географията, който се занимава 

съ изучаването на земнитt форми и тtх
ното измtрване -- .морфо.метрията. Но 
езерата еж. подложени на редъ промtни, 
които зависЯ1ъ отъ условията на атмосфе
рата и характера на заобикалящата ги срtда. 
Съобразно съ това се мtни температурата 
на тtхната вода, съдържанието на разтво-
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ренитt въ водата вещества, количеството 
на водата и пр. Измtрването на темпера
турнитt промtни на езерната вода е инте
ресно не само за установяване на зависи

моститt, които сж.ществуватъ между про
мtнитt на времето и физичното и състоя
н.11е, но и затова, че езерната вода е срtда, 

въ която се развива повече или по-малко 

буенъ животъ на множество растения и жи
вотни. Морфометричнитt и физични изуча

вания на езерата, следователно, еж. пред

поставка и за изследванията на естество

изпитателя, търсещъ връзката между живота 

и срtдата на неговото развитие. 
Първата работа, която трtбва да се из

върши за морфометричното изследване на 

едно езеро е да се снеме неговата карта, 
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сн . Хрнстовъ 

Обикновено картоrрафичнитt измtрвания се 
правятъ за цtла область 01ъ земята, отдtлна 
държава или часть отъ нея и въ получената 

карта еж означени и езерата. Но отъ този 
източникъ моrатъ да се направятъ само при

близителни опредtления за мtстоположе
нието имъ и до нtкжде да се добие из
вестна представа за тtхната брtrова линия, 
тъй като масщабътъ е много малъкъ и не
достатъченъ за точни измtрвания. За да се 
добие ясенъ поrледъ върху една система 

отъ езера се налага, следователно, да се 

снеме карта въ rолtмъ масщабъ за всtко 
езеро по от дtлно. 

Отъ езерната карта може да се Ьпредtли 

дължината и ширината на езерото. За дъл
жина на едно езеро, което има овална форма, 

,_ 
Леденото езеро 8 Рипа 

се взема чъртата между две негови край

брtжни точки, които отстоятъ на най-rо
лtмо разстояние една отъ друга. Това опре
дtляне, обаче, не може да се приложи за въ 
случаитt когато езерото има напримtръ 
дълга и извита форма. Въ такъвъ случай, 
ако се съединятъ съ права линия две най

отдалечени точки, то тя може да пресtче 

на нtколко мtста изrънатата брtrова ли
ния. Затова е най-цобре да се приеме опре
дtлението на Г. Ю. Берещаrинъ: ,,Дължи
ната представлява отъ себе си най-кж.сото 
разстояние между две най-отдалечени една 

отъ друга точки отъ брtrовата линия, счи
тано по водната повръхность". 

Отъ наличностьта на езерната карта се 
опредtля' и неговата площь. Подъ езерна 
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сн. Жандовъ 

площь се разбира лицето на водната повръх
ность. То се опредtля отъ площьта, огра
ничена отъ брtrовата линия, отъ която се 
изважда повърхностьта на намиращитt се 

въ езерото острови, Най-то~ното опредt

ляне на тази величина става съ помощьта 

на планиметра. Това е уредъ; който се по

ставя върху картата и като се движи едно 

острие по брtговата линия на езерото върху 

единъ цифреникъ се отчита езерната площь. 
При липса на такъвъ уредъ, може да се по
стжпи по по-простъ, но по-неточенъ начинъ 

- езерниятъ контуръ се прерисува върху 

листъ хартия и се изрtзва по брtговата ли

ния. Отъ сжщата хартия се изрtзва право
жгълникъ r-ъ опредtлена ширина и дъл

жина. На чувствителни везни се претеглятъ 
отдtлно дветt изрtзки. Отъ теглото на пра

вожrълника се оnредtля на какво тегло от
говаря напримtръ единъ квадратенъ метъръ 
отъ повърхностьта на езерната карта, като 

се има предъ видъ масщаба и. Тогава, като 
се раздtля нейното тегло съ тази величина, 
се намира езерната площь, изразена въ ква

дратни метри. 
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Това измtрване може да стане съ още 
по-домашни срtдства, като картата на езе

рото се начъртае върху хартия, разграфена 

на квадра1ни милиметри и се преброятъ ква. 

дратчетата, които се заематъ отъ лицето на 

ез~рото. Като се пресмtтне по масщаба може 

да се оnредtли, макаръ и грубо, езерната 

повръхность. ~· . ~ ~ 
Най-после, измtрването на езерната ш10щь 

по картата може да се направи приблизител

но, като неговата брtгова линия се изобрази 
съ счупена линия и цtлата повръхность 
върху картата се раздtли на трижгълници. 

Ширината на езерото може да се получи 

като се измtри раЗС'!,'Оянието на две най• 
много отдалечени точки една отъ друга отъ 

езерния брtгъ, които се намиратъ по една 
права, перпендикулярна на езерната дъл

жина, Тази величина се нарича максимална 
ширина. Но ако се раздtли езерната площь 
съ намtрената по-рано дължина на езерото 
се получава една величина, която се нарича 

срtдна езерна ширина. 

Единъ отъ въпроситt, който си задаваме 
когато rоворимъ за едно езеро, е този за 
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неговия обемъ, за количеството вода, което 
се съдържа въ него. Явно е, че за да се 
отговори, трtбва да имаме сведения за езер

ната дълбочина, а последната е различна и 

заt~иси отъ формата на езерното дъно. Дъл
бочинитt се измtрватъ въ езерото, като на 
различни, опредtлени по отношение на бptra 
точки, се спустне единъ лотъ - тель съ 

нанесени по нея единици за дължина , и съ 

окачена тежесть на края. При малкитt езера, 
опредtлинето на мtстма на измtрванитt 

дълбочини се извършва като отъ брtгъ до 
брtгъ се опъне едно вжже и на опредt
лени разстояния по неговата дължина се ло

тува. Самиятъ лотъ е поставенъ върху лодка. 
Обикновено се взематъ нtколко положения 
на вжжето по отношение на бptra. При по
rолtмитt планински езера, кждето опъва

нето на едно вжже е трудно или пъкъ но

сенето му е тежко поради дължината му, 

при всtко измtрване на дълбочината, отъ 
лодката се измtрва жrъла, който сключва 
лж.чътъ отъ една, втора и трета, предвари

телно опредtлени точки отъ бptra съ по

соката северъ-югъ. Това става чрезъ една 

Голtмото 

Мальовнwко 

езеро 

• 
сн. Мнронокн 

визьорна бусола и на rеодетски езикъ този 
начинъ се нарича „ задно засичане". Обик
новено еж достатъ_t1ни само две такива за

сичания, но като се има предъ видъ, че из

мtрването става съ бусола, която се намира 
въ лодка и се държи въ ржка, то необхо

димо е и едно трето засичане, чрезъ което 

се подсигурява точностьта на опредtляне 
мtстото за измtрване. Тия мtста се нана
сятъ върху езерната карта, върху която се 

нанасятъ предварително тритt брtrовиточки, 

къмъ които е правено засичането. При всtка 
отъ нанесенитt точки по езерната повръх
ность се отбелязва и намtрената дълбочина. 
Тогава мtстата съ еднаква дълбочина се съ
единяватъ съ една линия, която разбира се, 
не може да отговаря точно на действител

ностьта и се нарича изобата. Понеже стой
ноститt на намtренитt дълбочини еж най
различни, то обикновено се пресмtта чрезъ 
интерполиране, като се иматъ предъ видъ 

измtрванията, мtстата кждето дълбочината 
е вtроятно два, че'i'Ири, шесть и т. н. метра, 
И презъ тия мtста се нанасятъ изобатитt. 
Така се получава идея за разпредtлението 
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на рааличнитt дълбочини, както и особено
ститt на езерното дъно. Така едно еаеро, 
чиято брtгова околность е почти една и сжща, 
притежава блиау до брtговата си линия единъ 

прагъ, който е реаултатъ отъ вtковното дей
ствие на еаерната вода по брtговата линия. 
Непрекжснатитt движения на вълнитt от

ронватъ отъ сушата и една часть отнасятъ 

въ форма на тиня, докато друга, състояща 
се отъ по-голtми твърди кж.сове остава да 
обрааува тоаи праrъ, Мtстата на втичането 
и иатичането на еаерната вода еж подъ осо

бенъ режимъ и тамъ насипването на еаер
ното дъно аависи отъ материалитt, които 

се носятъ и отнасятъ отъ водата, Дъното 

на едно еаеро, което е обградено отъ една 
страна съ ниаъкъ и слабо наклоненъ брtгъ, 
а отъ друга, отъ брtrъ, състоящъ се отъ 
отвесни ска11и, прави иаключение отъ току-
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сн. Жандовъ 

що каааното, аащото отъ стръмнинитt по

стоянно се свличатъ материали, Въ плани
ната се намtсватъ и други фактори, като 
напримtръ снtжнитt преспи, които се над
весватъ надъ езерната повръхность и пред, 
ставляватъ подвижни брtrове, чието влия
ние върху насипитъ по еаерното дъно е осо

бено. 
Когато е направена картата на еаерото 

съ иаобатитt, приблиаителното начисление 
на неговия обемъ е леко. Езерното съдър
жание се раадtля на отдtлни пластове, които 
се съдържатъ между всt.ки две съседни иао
бати. Всtки единъ отъ тия пластове се приема, 
че има формата на приаматично тtло, съ 
височина равна на рааликата въ дълбочина 
между дветt иаобати и съ лице на основата 
-равно на полусбора отъ лицата на дветt 
иаобати. Сумата отъ пресмtтанитt обеми на 
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всички тия следващи единъ подъ друrъ 

приами, дава обема на цtлото еаеро. При 
тоаи случай се приема, че еаерното дъно не 

е наклонено, а че е стжпаловидно, като дъл

бочината на всtко стжпало е равна на раа
ликата въ дълбочина на отдtлнитt иаобати. 
Но обемътъ може да се представи и като 

сума отъ обемитt вода, които се съдържатъ 
между две съседни изобатни повръхности, 
като пластоветt между тtхъ се nр11ематъ за 

тtла ·отъ пресtчени пирамиди. 

При измtрването на дълбочинитt, наtl
голtмата измtрена дълбочина се нарича мак

симална. Ако, обаче, се дtли обема на еае
рото съ лицето на неговата повръхносгь по

лучава се една друга величина, която се 
нарича срtп.на дълбочина. За езера, които 

имаrъ сравнително проста форма може да 

се добие представа аа наклона на дъното 
имъ отъ оrношението на срtдната дълбо

чина и максималната, което се умножава по 

100 аа да се иарааи въ проценти. 
По-добра идея аа наклона на еаерното 

дъно се добива отъ предложената отъ изве
стния rеографъ Пенкъ хипсоrрафична крива. 
В 1,рху хориаонrалната ось на една коорди

натна система се нанасятъ лицата, които се 

оrраничаватъ отъ отдtлнитt изобати, а по 
ордината - съответнитt дълбочини. Така 
се вижда не само какъвъ е наклонътъ на 

еаерното дъно, но и неговото раапредtле

ние на раалични дълбочини. 

Но едно езеро може да бжде съ повече 
или по-малко начупенъ брtгъ и споредъ 
това, да се говори аа по-rолtма или 

по-малка иарtааность на брtrовата ли
нии. Явно е, че най-малка иарtзаность 
ще има онова еаеро, което има форма на 

кржrъ. Ако се ваеме лицето на езерната по
връхность и се раздtли по 3.14 ще се по
лучи една величина, отъ която като се из

вади квадратенъ коренъ, ще се намtри ра

диуса на еаерото, ако то бtше кржrъ. Тааи 
величина, умножена съ 2хз.14 ще даде 
дължината на това въображаемо кржrло 

еаеро. Изрtааностьта на еаерf>тО ще се 

получи, като се раадtли дължината на не
говата брtrова линия съ дължината, която 
то би имало, ако · бtше кржгло. Самото 
опредtляне дължината на брtговата линия 

става съ единъ уредъ, нареченъ кривомtръ. 

lИзучаването на еаерата включва извънъ 
морфометричнитt, още .и температурни из
мtрвания. Последнитt се иавършватъ съ 
единъ максимално-минималенъ термометъръ. 

Тоаи уредъ не е винаги приложимъ аа та

кива измtрвания, аащото има случаи, когато 
сжществуватъ въ воднитt дълбочини така 
нареченитt температурни инверсии, т. е. вод

ната температура, нtкжде дълбоко, е по

висока отъ тааи на стоящата надъ нея вода. 

Това е очевидно, като се анае че водата е 

наtl-rжста при четири градуса надъ нулата. 

Следователно, може да има воденъ пластъ 
съ тааи температура и надъ него да лежи 

друrъ, който напр. да има 2 градуса надъ 
нулата и като по-лекъ, да е въ равновесие. 

Тия температурни обръщания еж обик
новено явление презъ пролtтыа и есеныа, 

докато презъ лtтото почти ги нtма. Ето 
защо употрtбата на кааания термометъръ 
е допустимо само по това време. 

Онова, обаче, което наtl-мноrо порааява 
очитt ни и ни кара да забравимъ всичкитt 
си научни отношения къмъ езерата въ пла

нината, това е необикновено синия имъ цвtтъ, 
свойственъ на всички сладководни планински 

еаера. Обяснението sa това се крие въ вза
имодействието, което става между слънче

витt лжчи и водата при преминаването на 

първитt преаъ дълбокитt водни пластове 
на еаерото. Отъ друга страна, обаче, раз
лич~иятъ цвtтъ на еаерото, може да ни под
скаже за една преценка на езерната дълбо
чина. Така изумрудено-зелениятъ цвtтъ е 
при малкитt дълбочини, а именно 3 до 4 
метра. Следъ това е зелениятъ еаеренъ 
цвtтъ, коtlто е до 8-9 метра дълбочина, 
а оттамъ на по-голtмитt дълбочини владtе 
синиятъ цвtтъ, чиито нюанси се движатъ 

съ дълбочината, като сжщиятъ става все 
по-тъменъ и се приближава къмъ виолетовъ 
аа дълбочини надъ 25 метра. 
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Хубоститt на българската земя, 
възntти -не веднажъ отъ нашитt първи 
писатели, не останаха чужди и за твор

чеството па нашитt живописци. Пре
създаване на най-прелестнитt кж.тове отъ 
нашата родина е любима тема за мнозина 
отъ даровититt ни художници, които въ 

своитt изложби съ вдъхновеното си виж
дане на красотата и съ умението си да из

ползуватъ богатството на краскитt, ни по, 
казватъ ценноститt на българската земя и 
будятъ у насъне само възторгъ, но и гор

дость, че сме българи. Единъ отъ тия наши 
художници е Иванъ Тричковъ, който съ 
тазr6дишната си изложба, открита въ Дър
жавната галерия, доказа още единъ пжть, 

че хубоститt на природата могатъ да бж
датъ неизчерпаемъ изворъ на импулсъ за 

сериозно художествено творчество. 

Иванъ Тричковъ е известенъ отъ години 

като даровитъ живописецъ. ТОй има вече 
утвърдено име на маАсторъ при пресъзда

ването красотитt на нашитt планински кж.

тове. Неrовитt изложби винаги еж предиз• 
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виквали възхищенията на публиката, но въ 
тазгодишнитt си табла, той е показа11ъ по 
безспоренъ начинъ своето богато чувство 
къмъ планинскитt хубости. И това никакъ не 
е чудно. Иванъ Тричковъ е роденъ въ Враца. 
Той отъ дете е живtлъ съ прелеститt на 
балкана, отъ малъкъ е можалъ да почувству
ва и гордата му красота, и мощностьта му, 

радвалъ се е на свtжата пролtтна зеленина 

на полянкитt му, мечталъ е подъ обаянието 

на първата златиста украска на настж.пва

щата есень. Затова и въ картинитt му съ 
толкова дълбоко чувство е предадено всt
ко кжтче отъ планинскитt хубости, всtка 
промtна на природата, тръпнеща подъ лае-



китt на първото есенно слънце~ Синtещитt 
се въ далечината масиви, излжчватъ пълно 

спокойствие и контрастиратъ чудно съ све

жестьта на полянкитt, съ жизнената зеле
нина на дръветата и съ спретнатитt кж

щички на балканскитt селища. Картинитt 
на Ив. Тричковъ, съ тtхното богатство отъ 
префинени краски и съ дълбоко чувство, 
което излжчватъ, галятъ душата на зри:геля 

и създаватъ лирично настроение, А колко 

бихме желали, въ нtкоя отъ следващи
тt изложби на художника, да видимъ и 
другата страна на красотата на нашитt бал

кани! Тричковъ добре е почувствувалъ мощ
ностыа на гордо издигащитt се скали при 

Враца и не се съмняваме, че съ своя сиrу· 

ренъ и вtренъ рисунъкъ, съ богатството си 
отъ краски и майсторството на техниката 

си, ще може, съ сжщото вдъхновение, да ни 

предаде и оная сила, власть и твърдость на 

колоситt, които каратъ човtка да тръпне 
и да нtмtе, 

Не се съмняваме, сжщо така,~че съ свое
то умение и съ способностьта си да чувству-

Рнnа 

ва живота на Балкана, той би моrълъ да 
представи съ сжщата художествена стой

ность и страшното, зловещ9то въ планин

скитt усои и каменнитt великани. Четката 
на даровития живописецъ би моrм да пре
даде съ не по-малъкъ успtхъ и Балкана 
предъ буря, когато надвесилиятъ се отъ не

бето мракъ прихлупи rордитt гиганти и въ 
настжпилото затишие се чувствува прибли
жаването на страшния хаосъ, заплашващъ 

съ всичката си страхотна сила. Развихрилата 
се стихи~ която помита всичко въ своя бt
сенъ танецъ и превива шумящитt букаци 

като фиданки, би могла да развие нови про
стори за художествено виждане и превъпло

тяване за майстора на планинитt, за да ви

димъ въ следващитt му изложби цtлостния 

животъ на rордитt български планини. Не 
се съмняваме, че следъ като е успtлъ съ 

толкова чувство да Овладtе лиричната кра
сота на гия чудни кж.тове отъ нашата земя, 

ще може съ не по-малко майсторство да ни 

покаже и тази страна на красотата на на

шата богата природа. 
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с. Ннже-nоле 8 Баба-планина сн. Жандовъ 

Бездънна хайдушка гора. Магьосани бу
каци, кждето мракътъ сплита стж.пки, тамъ 

въ бездънни усои гдето бдятъ безмълвието, 
ужаса и смъртьта. Но най-после ето слън
цето ! Отново е топло. Отново буковитt 
сtнки се раэтварятъ и срещу менъ идватъ 
първитt ливади. А съ тtхъ и нивитt и кж

щитt на Горнu-Романовци. 

Вървя и се чудя. Долу оставихъ нивитt 
отколе поженати. Отдавна бt минала и вър
шитба и сега хамбаритt пръщtха отъ жито. 
Това сжщото жито, което тая година бt 
така нетърпеливо очаквано, чиито зърна 

бtха гледани и благосJrавяни като че ли 

бtха изпили и слънцето и златото му. Но 
тукъ, кждето свършваха горитt и почваха 
пасищата, тукъ нивитt не бtха още пре
цъвтtли. Утре е Голtма-Богородица ..• 

Удължили еж се сtнкитt и странната 

тиха свtтлина на предвечерьта е Jierнaлa 
по планината. Ливадитt миришатъ. Отъ 
кжде ли идва тоя покой ? И тая тишина? 
Като че ли еж слtзнали отъ небето. Пла
нината се е смълчала, сякашъ чака нtкого. 
Както всtка вечерь, тя чака две невидими 
ржце да благос11овятъ и нивитt.и кжщицитt 
и неволитt на нейнитt деца, 
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Ливадитt миришатъ. Откъмъ пасбищата 
идватъ звънцитt на стадата. . . 

- Бате бре I Насамъ, насамъ ! Накжде 
си подкаралъ воловетt, бре ! 
А слънцето трепна нtколко пжти и се 

скри оттатъкъ Кукавица. Долината на Мо
рава стана лилава. После съвсемъ синя и 

най-после потъна въ сtнка. Долу въ низи

ната се сбраха мъгли. Сбраха се и тръг
наха по рtката. Повt хладъ. Тогава отъ 
кжщитt наизлtзоха жени, съ черни за
брадки. И съ очи бистри като вечерното 
небе. Носията имъ бt като на нашитt майки 
и сестри. И езикътъ имъ бt с~щиятъ, ма
каръ имената имъ да звучаха странно на 

моя слухъ. А и мжката имъ бt еж.щата. И 
жалбитt имъ бtха като жалбитt на нашитt 
майки: 

- "Оrколе свърши войната, сине. От
коле ситt си дойдоше. Ситt ги пустише, 
само нашъ Милорадъ го нtма ... " 

Две сълзи се потърколиха по ливадата. 
Въ тtхъ се огледаха първитt звезди. И 
чистотата на небето. · 

Мрачини. Черна е планината, а по небето 
еж лумнали златни огньове. Хе, накжде се 



е проточила Кумовата слама. Грtе ли, rpte 
като подпалена. Въ мрачинитt невидимъ 

гласъ нарежда: 

- "Тежко живtемъ, Господине, тежко. 
Богородица идва, а житото още не е уз

рtло. А и да узрtе, колко ли ще да е? 
Едва ще стигне до Божичъ." 

Гласътъ се залюлt и замлъкна. И една 

въздишка се понесе надъ ливадата. Човt
кътъ ли въздъхна или земята ? Край менъ 
свtтtха лулитt на старцитt. И въ тъмни

ната израстваха жалбитt имъ. Разрастваха 
се и подъ прикритието на нощьта шеству

ваха предъ менъ ... 
Утре бt. Голtма Б()rородица. Тая нощь, 

когато вrички заспятъ, Божията майка ще 
слtзе отъ небето. Полека, лека, безъ никой 
да я види, ще мине по ливадитt. Ще до
косне житнитt класове, та да наедрtятъ, да 

се напълнятъ съ зърна и да станатъ тежки 

като злато. А после ще мине и по кжщитt 
и ще благослови и децата и момитt и не-

11еститt ... 
Нощь е и голtми звездни пожари при

пламватъ надъ sаспалата планина. Селото 
сънува. Сънува, че отколе е жетва минала 
и rолtми хамбари пръщятъ отъ едрото 
златно зърно. 

А утре още призори ще се кача на върха 
и ще обходя цtлата планина. Отъ Стрешеръ 
чакъ до Бtсна кобила. Рано, преди слънцето 
да е изпило росата по ливадето. Праздникъ 

ще бжде I Край менъ ще бж.де тишината. 
Великата, свещена тишина на върховетt. 
Само кръвьта ще звънти въ ушитt ми, като 
далечнитt камбани на Света Богородица. 

Призори, преди слънцето да е тръгнало 
да пече хлtба по нивитt, азъ искамъ да 
поrледамъ Божия Свtтъ. Всичко ще видя. 
И Витоша. И Балкана. И Рила и Осогово. А 
далечъ негли ще зърна и стария хайдутинъ 

Пирина. Обърна ли се пъкъ на sападъ, цt
лата Моравска долина ще бж.де под1. менъ. 
На югозападъ Шаръ, Солунска глава и 
всичко чакъ до Албэнскитt планини. Па 
тогава ще се провикна : 

- "Ехе-е, братчета I Това все България 
ли е ? Леле, ти моя майко българска!" 

д·ръ Т. См11довски 

ПОЗДРАВЪ 

отъ 

ПЛАНИНАТА 

Щомъ се спуснешъ ти надолу, 

спри се, в1;тре, край града 

и кажи на моltта майка, 

че безкрайно съмъ добре. 

Че свободно азъ жив1;я 

по планински върхове, 

и отъ камъни и слънце 

своя чуденъ домъ граl!я. 

Спри се, в1;тре, и кажи и, 

че животъ намtрихъ новъ, 

че сърдцето ми е младо 

и трепти въ една любовь. 

Неизказано красива, 

JIJ!I.ЧCзapнa катъ зора, 

и гopeuta като слънце, 

твърда като канара. 

О, кажи 11, в1;тре, братко, 

че обичамъ всичко азъ: 

в1;троветt, и водитt, 

и прозрачнит1; мъгли. 

И ля. чит1;, и звеэдитt, 

тишината и ека, 

и цвtтята, и тревата, 

и rранитнитt скали. 

Денемъ чудни дни прекарвамъ 

по ска11и и езера, 

по поляни неогледн.и, 

по високи върхове. 

И се радвамъ, че живtя, 

че съмъ въ св1;тъ едии-i. ве.11икъ 
дето вс1;ки день е праэдникъ, 

дето скн.nъ е вс1;ки мигъ. 

Д. АНТОНОВА 

" 
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Ноември!!. Първитt студове по планинитt 
и обикновено · първиятъ снtrовалежъ. Дъждов
нитt дни въ . низината еж първитt снtжни 
дни за планината. Този снtгъ, обаче, не се 
задържа, тъй . като почвата още не е доста
тъчно застинала. Много често този снtrъ, по
ради не особената · низка температура, е много 
тежъкъ и лепкавъ и въ кратко време преми

нава въ дъжд'!?,. Това ни налага, за излетитt 
ни презъ този месецъ, да носимъ повече дрехи 

отколкото презъ пълната зима. 

Този месецъ не е удобенъ за rолtми излети 
изъ високата планина. Изненадитt еж много и 
то при нали'lцостьта на единъ сравнително 

доста кж.съ день. Затова презъ ноември!! най
често се задоволяваме съ _еднодневни, близу до 
подстжпа ни излети. 

Скалата, обаче, представлява добро опитно 
поле съ оrледъ скалнитt турове презъ зимата. 
Останалиятъ снtrъ въ цеп1Jатинитt на сравни
телно застиналата скала промtня напълно об
лика на последната и налага съвсемъ различни 
отъ лtтнитt начини на катерене. И практику
ването на скалното катерене презъ този, пъкъ 

и презъ. ~11е.1ц111щ11я месецъ, е :х:убавъ трениро
ваченъ ·п.жть · за утрешнИ1:t, пос:rавени нъпълно 
въ зимна обстановка, скални излети. 

Въ високата планинi1' фотоrрафитt създа· 
ватъ презъ този мес·ецъ· едни отъ най-изразнитt 
си снимки. 

Що се отнася до планинското ни съорж.
жение, .м. ноември!! е пъленъ съ грижи. На 
първо време трtбва добре да импрегнираме 
скитt, да стеrнемъ зимното и планинарско 
облtкло, да лрктеrнемъ и смажемъ обущата, 
да прегледаме вж.жето, коткитt, да поставимъ 
инвентарнитt за цtлата зима предмети въ 
раницата, като превръзки, алуминовъ връхъ, 

пирончет а, ски-вакси, колани, чифтъ рж.кавици, 
чорапи, резервни каишки и др . 
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_•, На!!денъ Памукчиевъ, завеждащъ пропаган
дата при Съюза, е uтпжтувалъ за Германия, кж
дето ще остане една година за довършване 

учението си. По този случай Централното настоя
телство му е отправило писмена блаrодарность 
за неуморната му пропагандаторска де!!ность и 
произлtзлитt резултати отъ това, като му е по
желало за въ бж.деще сж.щия успtхъ въ личнитt 
му начинания. · 

• Клонътъ .Ру!!" въ rp. Трънъ е уредилъ сказка 
съ свtтпиви картини на тема: .,Живопись и 
природа• съ лекторъ художникътъ Александъръ 
Стаменовъ; .Една разходка изъ природата• съ 
лекторъ Б. Колинъ и .Какво видtхъ по свtта" 
съ лекторъ д-ръ А. Починковъ. Ползуваме се 
отъ случая да поздравимъ клона .Руй• за хуба
вата му инициатива, а пъкъ лекторитt да замо
лимъ да . ни изпратятъ въпроснитt сказки за 
частично или цtлостно публикуване въ спи
санието. 

• Съ цель да популяризира красотитt на Трън
ския край, клонътъ .Руй• е устроилъ, съвмъстно 
съ пернишкитt турист-и, единъ излетъ до връхъ 
Руй. -

• Клонътъ .Родни бюiкани•, Варна, по случай 
патронния· си· праздникъ на едноименната си 
хижа, е уредилъ праздненство, на .което еж при

сж.тствували много туристи и гости. Сжщиятъ 
день е билъ отслуженъ мо11ебенъ за поминалитt 
се дружествени членове. 

• На 14 ноември!! е билъ отпразднуванъ .Де
ныъ на хижа Селимица • на Витоша. Перниш
киятъ клонъ, чието притежание е хижатя, за 

целыа е уредилъ скромно туристическо веселие. 

• Положенъ е основния камъкъ на новата 
хижа ,Добрила~ ·на Сопотския клонъ на Б. т. с. 
.Иванъ Вазовъ·. Сега се извършватъ подrотви
телнитt работи, съ оrледъ строежътъ да започне 
веднага презъ пролътыа. 



• На 8 срещу 9 ноември!! е изrорtла хижа 
,Козя стена• въ Стара планина. Хижата бt по
строена презъ настоящата година отъ Плi;вен
ския клонъ .Кайлъшка долина• и представля
ваше двуетажна масивна каменна постройка, съ 
2 rолtми спални, rолtма трапезария, кухня, ки
леръ и стая за па·зача. Хижата бtше напълно 
довършена и обзаведена и имаше постояненъ 
пазачъ. Пожарътъ е избухналъ презъ нощьта 
отъ запалване на греда до комина на кухненската 

печка. Пазачътъ е късно забелязалъ пожара, 
тъй като е спtлъ, и тогава е било вече невъз
можно да загаси самъ пожара, още повече че 

е имало и силенъ вtтъръ. За съжаление, хижата 
не е била застрахована и това е една rолtма 
загуба не само за Пл1.венския клонъ, но и за 
Съюза, тъй като всtки новъ строежъ е много 
труденъ при днешнитt изключителни времена. 

• По починъ на Софийския клонъ .Витоша" 
отъ Ю. т. с. и съ съдействието на свещеникъ 
Г. Стефановъ, заслонътъ • Танrането• при хижа 
.Кумата• на Витоша се преустроява въ параклисъ. 

• Председателыъ на секция .Лозенъ" при 
клона „Алеко", свещеникъ Г. Стефановъ, е уве
домила Съюза, че казаната секция ще започне 
строежъ на хижа на вр. Полувраrъ, Лозенската 
планина, за което лозенскиятъ житель Стефанъ 
Славовъ е подарилъ сумата отъ лв. 200.000. 

• Съ всестранната подкрепа на Централното 
настоятелство на Б. т. с. и съ усилията на 
клона въ Банско, новата хижа .Елъ-тепе" е 
готова. Строи1елнитt работи въ по-rолtма
та часть еж. напълно привършени и хижата 

презъ тази зим11 ще бжде обитаема. Новата хижа 
оrстои въ долината на Бъндерица, приблизи
телно на половинъ часъ по-високо отъ старата 

хижа или на 4½ часа отъ Банско, Точно при 
новата хижа се отдtля пжтеката за вр. Елъ-тепе. 

Хижата представлява голtма масивна по
стройка, която ще може да приюти повече отъ 

стотина души планинари. Ще има 30 пружинени 
легла, rолtма трапезария, кухня, баня. Презъ 
настоящата зима хижата ще има пазачъ, като 
две стаи ще бж.датъ обзаведени съ легла. Пжтыъ 
до HOJJaтa хижа е маркиранъ. 

.• Клонътъ „Елъ-тепе• въ Банско е . взелъ ре
шение да зазида въ скалата при Влахинското 
езеро, въ подножието на върха .Елъ-тепе •, една 
паметна плоча съ имената на заrиналитt гер
мански пилоти въ намtрения, падналъ на еж.
щото мtсто, германски бомбардировачъ. 

• Взело се е решение отъ Централното настоя
телство на Съюза за изготвянето на специални 
съюзни значки, на които ще бжде поставено 
отличието .За заслуга". 

• Членоветt отъ управата на туристическото 
д-во .Приета• - Русе, въ продължение на по
следнитъ нtколко години, съ пълната подкрепа 
на русенския лесничей, еж. успtли да залесятъ 
напълно цtлата мtстность обграждаща хижата 
имъ „Надежда• край Дунава. Така създадениятъ 

паркъ обхваща общо 174 декара държавна земя, 
засадена съ около 87.000 фиданки отъ · най
различни дървесни видове, като акация, топола, 

дивъ рошковъ, дивъ кестенъ, миризлива върба, 
сафора, аморфа и др. Едни отъ тtхъ еж още 
едногодишни, други отъ тtхъ еж образували 
хубава гора. 

Сж.щиятъ клонъ е замислилъ строежъ и на 
нова хижа. Срtдствата за нея еж. осигурени, но 
поради свtтовнитt събития това дtло е отло
жено за по-късно. Плановетt на хижата еж го
тови и преди наrтжпване на пълната зима тух

литt и камънитt ще бж.датъ превозени. Новата 
хижа ще бжде построена на подареното отъ 
общинския съветъ на Срtдно-кулската община 
мtсто, заемаще площь отъ около 30 декара об
щинска мtра. Самата сграда ще бжде издигната 
на височината, недалечъ отъ шосето, заобико
лена отъ тополи и акациева гора. Лицевата 
страна на хижата ще е обърната къмъ Дунава. 

• ч.~енове на Желtзничарското туристическо 
д-во въ Русе еж открили по една щастлива слу
чайность една нова пещера, находяща се 10 клм. 
източно отъ гара Две могили и 4 клм. източно 
отъ новостроящата се гара Табачка въ земището 
на с. Пипелина, Бtленско. 

Пещерата е рtдко красиво земно образувание. 
Природата е щедро дарила почти всички сводове 
и подове съ кристално бtли сталактити и сталаг
мити. Състои се qтъ безброй много коридори, 
дълги отъ 2 до 3 клм., отъ които до сега само 
два еж. проучени. Входътъ за пещерата се на
мира въ подножието на така наричаната отъ 

мtстното население .Орлова чука" и е напълно 
замаскиранъ, поради която причина досега не 

се е знаяло за нейното сжществуване. Открива• 
нето на пещерата е станало чрезъ пълзене по 

коремъ въ едни дупки до споменатата .Орлова 
чука•. 

Русенскитt желtэничари-туристи, имайки 
предвидъ ценностыа на тази пещера, ·веднага 

еж отпустнали сумата отъ лв. 10.000 за проко
паване на проходимъ входъ и заграждането М)' 

съ врата, за запазване пещерата отъ рушители. 

• Поминали еж. се Георги Димитровъ Бtлчевъ, 
30 rодишенъ, отъ д-во • Планинецъ", София; 
Георги Петровъ, 64 rодишенъ, отъ Карловския 
клонъ на Б. т. с,; д-ръ Владимиръ Доковъ, на 
37 години, отъ туристическото д-во „Белмекенъ", 
Паэарджикъ и Добри Георrиевъ Бижевъ. 21 rб
дишенъ, отъ клона • Тодорини кукли .•, rр.Берко
виuа. Лека имъ пръсть. 

Настоящата книжка закъснt въ cвuero изли
зане, поради причини, породени отъ днешнитt 
печатарски условия. По сж.щитt причини, ле
жащи вънъ отъ възможноститt на редакцията, 
ще се забави излизането на десетата книжка 
отъ тазгодишната и първата книжка отъ но

вата 34-та годишнина. 
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СН'ЬГЬТЪ 

Снtrътъ е разJ1иченъ по видъ още въ мо
мента на своето образуване, понеже преминава
нето на парата въ твърдо състояние при низка 

температура става по различенъ начинъ и въ 

различна форма. Отличаваме следнитt снtжни 
образувания: . 

1. Снrьжни кристали. Tt 11риематъ различна 
форма въ зависимость отъ степеньта на студа, 
бързината на кристализационния процесъ и дви
жението на въздуха въ разглежцаната область. 
Ако разгледаме съ лупа или микроскопъ токущо 
паднали снъжинки, ще откриемъ кристални фо~:;
ми отъ различенъ изrледъ като напр. малки 

шестостенни колонки прилични на иrли или пъкъ 

шесто.жгълни плочки, Тtзи кристални форми се 
образуватъ при относително слаба влажность 
на студени я въздухъ, като кристализационния 

процесъ се извършва бавно, на rолtма височи
на и при низка температура. Освенъ тия две 
форми, ние срtщаме понtкоrа по-rолtми шесто
л.жчи звезди съ великолепно пересто разклоне

ние на отдtлнюt л.жчи. Tt се образуватъ при 
по-висока температура и по-rолtма влажнос1ь 
на въздушнюt пластове. При температура око
ло оо С се образуватъ цъли конгломерати отъ 
залепени помежду имъ отдtлни снtжни криста
ли. Подобни слепени групи падатъ като rолtми 
парцали и образуватъ въ кжсо време дебела 
снъжна покривка. 

2. Суграшица. Първона~;ално образуванитt 
на rолtма височина снtжни кристали премина
ватъ при падането си презъ влажни въздушни 

с,юеве и увеличаваrъ значителн:> своя размtръ, 
вследствие полепяването по повърхностыа имъ 

на множество микроскопични преизстудени вод

ни капчици, Въ резултатъ, на земята падатъ 
мек~, подобни на rрад1, зърна. 

3. Градь. Ако зърна отъ суграшица мина
ватъ презъ в1оздушни пластове, чиято темпера

тура е доста по-низка отъ 0° С и едновременно 
съ това еж наситени съ водни пари, настжпва 

едно внезапно и силно отлагане на ледено ве

щество около падащитt зърна. Тъ растятъ бър
же и се nревръщатъ въ ледени парчета, дости

гащи понtкоrа до 1 кrр. тежина. 

4. Слана. Тя се образува чрезъ отлагане на 
водни пари върху преизстудени предмети. Въ 
зависимость отъ температурата се образуватъ 
различни кристални форми. При 0° С имаме фи
ни шестостенни колонки, а при по-rолtмъ студъ 
- шестожrълни плочки Слана пада и върху 
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старъ снtrъ, като образува въ сJlучая така на
речения Pulverschnce, много fдобенъ за ски. 

5. Скрежъ. Представлява перести кичури отъ 
снtжни кристали, последица отъ отлагане вър
ху различни предмети на носенитt отъ вtтъра 
преизстудени капки на мъгла. lНатрупването на 
скрежа, следователно, става с,ткъмъ вtтровата 
страна. 

Това еж различнитt. снtжни форми, изуча
вани непосрtдствено следъ образуване и пада
не върху повърхностыа на земята. Малко вре
ме следъ снъrовалежа, обаче, започва едно 
преобразуване на снtжнитt елементи. Поводъ 
за това еж главно температурнитt условия, 
които действуватъ върху прtсно обра;1увалата 
се снtжна покривка както отвънъ навжтре, та
ка и обратно. 

Красивитt кристали на новия снtrъ запаз
ватъ само за кжсо време своя първоначаленъ 

образъ. Разклоненията на отдtлнитt кристали 
изчезватъ бързо подъ влиянието на топлината, 
с.1ънцето, студа и вtтъра. Чрезъ изпарителния 
и прекристализаuионенъ проце,:ъ се образуватъ 
нови снtжни кристаJш, които въ зависимость 
отъ температурата и вtтъра, даватъ често 
много сл:>жно устройство. По тоз<1 начинъ се 
образува обичаниятъ отъ скиоритt Pulverschnee, 
който чрезъ понататъшна прекристализация дава 
снtщни форми, подобни на ситна соль или пt
съкъ (Sa\zschnee), Ако следъ снtr(!валежа вре
мето е топло или слънцето rpt~ много силно, 
снtжнитt кристали се слепватъ въ една аморф· 
на маса, на която лесно се придава желана 

форма. Настжпи ли п1.к-ь следъ подобно топло 
време едно застудяване,. повърхностниятъ снt
женъ пластъ замръзва, превръщайки се въ сби
та кора. При подобна промtна на температур
нитt условия предъ по дълъгъ периодъ отъ 
време, снtжната маса се превръща постепенно 
въ отдtлни ледени зърна - така наречения 
фирнъ. Отцtлнитt фирнови зърн?, споредъ 
условията, се стопяватъ или вследствие силно 

налt.rане се превръща1ъ въ сбита леден.а маса. 
Едновременно съ промtнитt, които настжп

ватъ въ повърхностнитt снtжни пластове, въ 
освовнитt слоеве на снtжната покривка се из
вършва сжщ() така единъ процесъ на прекри

сr2лизация, При температура на въздуха - 20°с, 
температурата при повърх~:остыа на почвата, 

подъ снtжна покривка съ дебелина 1 м., е са
мо оос или даже слабо по-висока. Тая е при
чината за започване на изпарение въ новия 

снtrъ на това мtcro, което води къмъ прекра
стапизация и образувзне на слана върху по
върхностыа на почвата, дълбоко подъ снtж
ния покривъ. Еnно успоредно явление на тtзи 
процеси е разрохкването на по-дълбоко лежа
щитt снtжни пластове, поради преобразуването 
на снtжннтt кристали въ зърна съ слаба връз
ка помежду имъ. Този .п11уващъ снъrъ• се 
образува и върху твърдата к«?ра на по-стари 
снtжни пластове. Цtлиятъ слой отъ плуващъ 
снtrъ представлява извънредно несигурна се
нова за тежкитt, лежащи отгоре снtжни маси. 



Единъ снtженъ пр:филъ, взетъ въ края на зи
мата, показва твърде нагледно снtжно10 на

пластяване и редуване на пластове отъ сбитъ 
снtг ь съ по-· дебели или по-тънки слоеве отъ 
nлуващъ снtrъ. 

Презъ време на снtговалежъ отдtлнитt съ
ставни части на снtжнитt парцали еж свърза
ни помежду си чрезъ своитt лжчеобразни изда
тини. Лжчитt на снtжинкитt влизатъ едни 
между друг11, като силата на търкането, която 

r~ задържа, се увеличава ил11 намалява въ за

висимость отъ темnературнитt условия. Това 
сuепление има най-различна величина и зависи 
отъ температурата, вида на снtга , неговото ко
личество, действието на вtтъра и т. н. Отъ 
сцеплението на снtга често па.ти зависи дали 
снtжната маса ще вст.жnи въ движение при 
най-малъкъ nоводъ, или улtгаllки, ще остане 
върху мtстото си, по-силно или по-слабо при
крепена къмъ почвената повръхность. Много 
слабо свързани еж отдtлн11тt снtжни частици 
въ рохкавия снtгъ, навалtлъ ори студено вре
ме, както и при натрупванията на снtжна 

прахь задъ стенни гънки или подъ голtмит1; 

снtжни стрtхи. 

Колкото тю-голtми еж снtжнитt кристали и 
колкото по-висока е температурата, толкова по

голi;мо е в.жтрешното сцепление на снtжната 
маса. Тогава, ако следъ топълъ день настжпи 
една студена ношь, снtжнитt частици се свър
зватъ яко помежду си и образуватъ сбита кора 
отъ замръзналъ снtгъ. Сцеплението се извършва 
още и презъ вторичнитt пpouec.fl на прекриста
лизация, както на повърхностьта, така и при 

основата на снtжната покривка. 

Подобно на сцеплею1ето между отд1;лнитt 
снi;жни части, с.жществува друга сила на при
леnность между сн1;1а и почвената повръхноr,ть, 
върху която той се разполага . Тазн сила, са.що 
така, има различна величина, сnоредъ вида на 

теренната повръхность, температурата и т . н. 

Ясно е, разбира се, че въ случая дебелината на 
снtжния пластъ и неговата тежесть играятъ 
значителна роля. 

Отъ обясненията, които дадохме по-горе за 
раЗJJичнитt видове снtгъ, лесно може да се раз
бере, че и относителното имъ тегло не е едно 
и с.жщо. Отъ следната таблица се вижда въ 
цифри тая разлика: 

Прtсно навалtлъ снtгъ. 0.05 - O. l 
Снtrъ валtлъ при низка температура О.О! - 0.05 
Старъ улегналъ снtгъ 0.2 - 0.3 
Фирновъ снtгъ . 0.5 - 0.8 
ТТе.цъ . . 0·9 

Б. 

ПЪРВАТА ФОТО-ИЗЛОЖБА ВЪ СКОПИЕ 

На 14 декемвриl! т. r., въ салона на първо
началното у-ще „Кн. Симеонъ Търновски •, подъ 
покровителството на кмета на града, r. Спира 
Китинчевъ, и съ подходяш.е слово отъ r. Хр. 
Вакарелски - директоръ на Народния музей въ 
rp. Скопие, 61; открита първата художествена 
фото-изложба на фото-журналистит1; Г е о р r и 
П о п о в ъ, Б л а r о II Д р ъ н к о в ъ и Кир и л ъ 
Бил бил о в ъ. Изложенит1; табла напълно оправ
даватъ мисъльта на r. Вакарелски, че напраздно 
нtкои адеr~ти на изкуството се силятъ да отре
катъ художествената фотография. Сполучениятъ 
подборъ на сюжетитt отъ изложителит1; и изра
ботката на таблата съ любовь и вдъхновение, 
ясно доказватъ, че въ тtхъ еж на лице даннитi; 

за художественъ усетъ, че т1; иматъ живо от
ношение къмъ красотата въ природата, въ жи

вота, както и за неговото възсъздаване. Затова 
тtхнитt картини не еж обикновени фотоrрафи
чески снимки. Съ майсторство на художници и 
съ рtдко проникновение, т1; даватъ табла, въ 
които трепти живеца на истинския животъ . 

Така всi;ки си е подбралъ своя жанръ и ни 
дава възможность да се радваме на тtхнитt до
стижения. Георги Поповъ, съ напълно сполуче
нит1; пейзажи отъ величествената Шаръ-пла
нина, нейнитt ненадминати красоти презъ чети
ритt годишни времена, ясно очъртава своето 
майсторство на планинистъ. 

Вториятъ фото-журналистъ Благой Дрън
ковъ се опредtля с.жщо като пейзажистъ, но въ 
пейзажа той търси да изобрази живота и людетt. 

Най-младиятъ отъ изложителит~, Кирилъ 
Билбиловъ, ясно подчъртава своето майсторство 
въ битовитt сюжети. Той не отминава красо
титt, съ които богато е надарена лжчезарната 
македонска земя, но своитt сюжети той черпи 
главно отъ живота на отруденитt охридски ри
бари и на селянитt отъ utлa Македония. 

Съ постиrнатитt успtхи, презъ краткото 
време на свободенъ животъ, изложителюt съ 
достойнство и честь биха моr11и да изложатъ 
своитt табла предъ любителитt на художестве
ната фотография въ нашата столица. 

Д. дОБРЕВЪ 
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ПРОЕКТЪ~ ЗА ЗАСЛОНЪ НА СТРАШНОТО 

ЕЗЕРО ВЪ РИЛА 

Една задача, която въ най-скоро време ще 

иматъ да разрешатъ хижестроителнитt l(Омитети 

при разнитъ планинарски организации, е построя

ването на- хижа-заслонъ при Страшното езеро. 

Тукъ ще се опитаме да дадемъ подъ редъ до

водитъ, които ще трtбва да занимаятъ тtзи ко

митети, като накрая отсждятъ докалко е въз

можно построяването на тази хижа-заслонъ. 

Нуждата отъ построяването на хижата на та

кава височина - 2300 м. н. м. р., кждето сигурно 
ще се срещнатъ rолtми мжчнотии при тран

спорта на материали, може да се оправдае тгка. 

Презъ зимата хижата ще улесни, или по-добре 

ще направи възможни много отъ rолъмитъ пре

ходи, които до сега се предприемаха отъ мал

цина, при сигурно време (края на зимния се

зонъ у насъ) и се отбелязваха като наll-хуба
витъ, но времетраенето имъ се пресмъташе ви-
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наги при база 10 до 12 часа усиленъ ходъ. Про· 
лtтната и пътна програма на планинаря п,ъкъ 

ще се обогати съ още нъкой бисеръ, като · се 
иматъ предвидъ хубавитt и стръмни обекти на 

този дtлъ на Рила, намиращи се въ непосръдстве

на близость до мъстото на проектираната хижа. 

Построена въ тази мъстностъ, хижата ще от

стои достатъчно далечъ отъ изходнитt пунктове 

въ политt на планината (Говедарци, домътъ 

на Държавната печатница, М. ·църква), така 

че лtтуването на курортисти въ хижата ще е 

невъзможно или неудобно и хижата ще остане 

едно истинско планинарско гнtздо. Изкачването 

до нея ще става най-удобно презъ х. Мальовица 

съ едно пренощуване въ последната, така че 

посещенията на тази хиж11 въ никой случай нъма 

да се намалятъ за смtтка на тази при Страшното 

езеро. Още повече, чех. Мальовица е сама за себе 

си изходенъ пунктъ на хубави и мжчни обек

ти. Характерътъ на мъствостыа »Скалитt при 

Страшното езеро•, е изключително скалистъ и 
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голtмитt и сухи платформи еж рtдки. Това на· 

лаrа формата на постройката да се приспособи 

къмъ условията, а площыа, която заема построй· 

ката, да се ограничи до минимумъ. 

Малко еж хижитt у насъ, които веднажъ го

тови, отговарятъ на нуждитt, за които еж по

строени, Въ планината се намиратъ и постройки, 

чиито форми · дразнятъ окото на планинаря

естетъ, а отчуждаването на тtзи отъ околната 

сръда ни каратъ да ги чувствуваме като тtла 

чужди въ окото ни. 

Ецно преливане на формитt съ околнитt вър

хове, еднородниятъ материалъ съ околната срt

да и прехода отъ свtтлото и незасегнатото отъ 

човtшка ржка къмъ . оградената съ .дебели, но 
топли каменни зидове стая на хижата да не ста

ва рtзко, а да се прелива: Чрезъ нiколко стж~ 

пала, една платформа-тераса отъ груби камъни 

предверия и т. н. и като последно, уютна и съ 

вкусъ наредена стая - това може да се постигне 

напълно. 

Материалитt нуждни за постройката, въ по 

rолtмата си часть моrатъ да се намtрятъ набли

зу, а останалитt ще моrатъ да се превозятъ . на 

коне no "долината ~а Прtка рtка, почти до са
~1ия обектъ. 

Скицитt представляватъ проектъ за заслонъ 

при С.рашното езеро. Постройката е напълно 

пригодена къмъ условията на мtстото и висо

. чипата, .въ която е изградена. Чупката въ осно
витt на хижата следва линията на хоризонтала, 

увеличава ·обзора отъ хижата и намалява ли
цето изложено на вtтъра. · Външнитt стени еж 
отъ ломени камъни, зид.ани съ циментъ съ де

белина 50 см., а покривътъ е направенъ отъ дуро
тектъ, прикованъ· на дъсчена обшивка. Хижата 
дава много удобенъ подслонъ на 18 души. Все 
пакъ трtбва да отбележимъ, че при пресмtтане 

на ценитt, повече отъ половината ще трtбва 

да се предвиди за транспорта на материалитt. 

Р. д. 
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БОРЕ-БАБАТА 
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Двадесеть години служба на родното плани

нарство - това е образътъ на Борисъ Васи

левъ. 

Започналъ като редовенъ членъ въ софийския 

клонъ .Витоша• на Юношеския туристски съюзъ 
въ България още презъ 1927 год., миналъ презъ 
много ржководни постове въ туристическото ни 

движение, презъ 1935 rод. Василевъ зае поста 

наблюдатель при Мусаленската наблюдателница, 

1<.111дето го видъхме да остане почти до послед

нитъ месеци на тази година. Отношението на 

Василевъ къмъ планината бt такова, че той не 

можа да се съгласи съ мисълыа, че може да 

остане да живtе извънъ нея. И сега, следъ 

шестrодишенъ престой на балканския първе

нецъ, ние го намираме пакъ въ планината ""7 

въ Родопитt, въ служба на горското стопанство. 

Първото си планинско възпитание Борисъ 

Василевъ получи, както казахме, въ стройнитъ 

редици на софийския клонъ „Витоша• отъ Ю. 

т. с. Неrоаитt заслуги тамъ с.111 rолъми. Като 

членъ на хижестроителния комитетъ той спо

могна за изграждането на хижа „Кумата•. Въ 

знакъ на блаrодарность, юношитъ-туристи го 

провъзгласиха за почетенъ членъ на клона. 

Следъ това, презъ 193.З год. той минава въ 

редоветъ на . Б. т. с. и Българския ал~шйски 

клубъ, кждето продължава своята ползотворна 

работа за планината. 

Презъ май 1935 rод. той става наблюдатель 

на Мусала. Презъ негово време се извършватъ 

много подобрения въ наблюдателницата, като 

присрояването, изграждането на мостика, ин

струменталното дообзавеждане. Така, Васю1евъ, 

въ услуга на родната наука, авиация и плани

нарство, остава на този постъ, за почуда на 

всички, цi;ли шесть години, до 30. IX. 1941 rод. 

За тази му неособено лека служба на дър· 

жавата, при напускането, Н. В. Царыъ го удо

стоява съ сребърния uрденъ за гражданска 

заслуга. 

И всички мис.~ъха, че следъ толкова години 

уединение въ планината, Б. Василевъ ще остане 

да живъе долу въ низината, при насъ въ града. 

Той, обаче, предпочете да се прибере наново въ 

планината, мькаръ по-низко, но въ планината! 

Б. Ст. 

ВСоКИ клонъ ТРоБВА 

НЕЗАБАВНО ДА СЪОБЩИ 

КОЛКО АБОНАТА ИМА 

ЗА СЪЮЗНОТО СПИСАНИЕ 

ЗА ДА СЕ ОПРЕДоЛИ 
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