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Всrь~а нова година носи нови условия и възможности, съгласно които се 
приспособяватъ общественитrь ни и лични действия. Тази година, всrьки знае, 
условията еж военновременни и възможноститrь, следователно, не носятб 
отпечатъка на постоянното, на сигурното. А що се отнася до обществени
тrь инициативи, лишени от1, всrькаква веществена облага, какъвто е слу
чаятъ съ поддържане живота на Българския туристически r.ъюзъ, тамъ въз
можноститrь за разгъване на една естествена, планомrьрна дейность се явя
ватъ твърде оскждни. Съобразявайки се съ тrьзи основни истини на деня, Цен
тралното настоятелство на Б. т. с. замисли своя планъ за работа презъ 
настоящата година въ единъ по-скроменъ, по-оzраниченъ масщабъ, като отъ 
друга страна увеличи състава си съ четирима души. 

Това ограничение, обаче, не засrьzа нито изданията на Съюза, нито не
говата хижестроителна и маркировачна програма. Значи, отъ сега може да се 
каже,, че яdката на съюзната дейность ще бжде запазена · въ нейната ЦfЬ· 
лость и презъ настоящата година. При тrьзи усилия, положени отъ управата 
на Съюза за правилното провеждане на д.ейностьта му, независимо отъ днеш
нитrь условия, вс,ьки клон'Ь, пъкъ и вс,ы,и неzовъ членъ заслужава да даде пълна 
подкрепа на своята организация. 

Тукъ не ще разглеждаме паричнит,ь въпроси, а ще засеzнемъ само из
летната часть, която ни въодушевява за всичко останало. 

Ще бжде отрадно, полезно и резултатно за Туристическия съюзъ, nъК'Ь 
и за идеята му, ако тази година отбележимъ едно странствуване изъ всички 
наши масиви по цифри равно на предивоенното време. 

Това ще предизвика посещения на хижитrь ни извънъ Витоша. Това r ще 
създаде нови привърженици на идеята ни чрезъ описанията и сподtьленитtь -
впечатления, които неминуемо ще последватъ. Накрая, това ни е на насъ сами-
тrь необходимо за поддържане на планинарското ни звание. 

Особено важи тази мисъль за масивитrь въ новоосвободенит,ь земи. 
Бълzарuтtь отъ Македония сега разбраха какво значи туристическо · движе
ние. Презъ цrьлото време на робството, въ македонскитrь планини еж били 
построени, едва шесть хижи, докато за сжщото време въ планиниmftfЬ вклю
чени въ старитrь ни предrьли еж издигнати 67 хижи, заслони и домове. 

Тамъ, въ тrьзи македонски планини именно, трtьбва да пренесемъ сега 
пламъка на нашата планинарска просвrьта, за да ги видимъ и тrьхъ въ 
близко време обходени, изследвани, описани, застроени и маркирани. Б. Ст. 
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Тритt~ наши езера св1lт.111l11тъ, 

Трит11 наши огпедапа •tви, 

Тритt водвв небеса сии'1111тъ, 

Въ македовсиит'II долини красни. 

Въ първвта с:таръ Охридъ с:е оrпежАа, 

Въ втората духътъ на Самуипа, 

Върху третото че.110 навежда 

1;\арствено Бfшас:ица унила. 

Денемъ т1. унесени мечта11тъ, 

Тихо шъпнатъ c:i. в'llковет11 дапвв, 

Въ пуннв нощи кpall въ.11и11 крвстапии 

Самодиви таинствеи~ играятъ. 

ИВ. ВАЗОВЪ 



,,На хижа Алеко 
отъ групата Клекъ 

да носи далеко 

спаонтеленъ екъ 1 ' 

ЛЮБОМИРЪ СТ АМБОЛСКИ 

суровъ, бtловласъ властелинъ, наметнатъ ВЪ ледени дОспtхи, е ДО• -
шълъ съ вtтроветt отъ далечния северъ и е покрилъ съ могжща дtсница 

моята приоблачна планина, 
Скалитt еж превърнати въ огромни ледени аркади •. , Вtковнитt 

исполини-буки еж смразени въ мжчителни бtли разпятия •.. Гигантитt 
смърчи и ели, потрупани цtлитt съ снtгъ, приличатъ на седефени, безмъл-
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Пог...,дъ отъ Додов" връхъ къмъ Брнчмборъ 8 Рмnа 

вени мумии въ мистичнитt, бевизходни ол
тари на вtковнитt лесове . . • Заскреже
литt бtлостволи брtви еж като млади не
вести предъ браченъ правдникъ ... Ручеитt 
еж приспани въ студенъ сънь ... Замлъкнали 
еж буйнитt, пtнести водопади, само крис
тални синьосребърни ледници висятъ между 
отвесни, страхотни скали • . . Бевднитt на 
еверата еж пленителни дворци на облацитt 

и вtтроветt, а моитt любими върхове -
страхотно въввисени въ лавуритt - еж 
огромни ледени истукани всрtдъ бtлия 
храм'Ь на планината .•• Заключени еж пж.те
китt къмъ висинитt • . . Моята приказна 
планина е мистична северна приказка •.. 

• 
Ранно рилско утро. Вървя съ скитt са

минъ изъ вtковния планински лесъ, вглж

бенъ въ себе си. Наоколо-е студена тишина. 
Само ледениятъ вtтъръ отъ време на време 
погаля съ сту депото си дихание отрупанитt 
съ снtгъ ели - протегнали натежали клони 
надъ моята бtла пж.тека на откровенията -
и отронва отъ тtхъ бtлъ, бисеренъ скрежъ ..• 

Нова година I Зимниятъ день равтваря 
бавно своитt невемни свtтове и цtлува вър
ховетt съ ефирна ведрина. Надъ непристж.п
нитt вж.бери на бtлата планина въвлиза 

скоро и божествения женихъ - вtчното 
слънце - обвито въ мантия отъ пламтящи 
блtсъци, предъ свtтлия му погледъ плани-
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ната, презъ ефирно-лазурни ваули, равгръ
ща своитt девствени брачни олтари - предъ 
първо новогодишно обручение • . . После 
ярки потоци отъ свtтлина на свtтлоструйни 

водопади валиватъ принебеснитt дворци на 
езерата, нахлуватъ искрящи къмъ долинитt 

и запалватъ съ неземни сияния таинственитt, 

безизходни дебри на вtковнитt лесове. 
Въ ослtпителна свtтлина сияе моятабtла 

пжтека къмъ висинитt и прикавния северенъ 
лесъ ; снtжнитt ели оживяватъ - бевброй 
кристали блtсватъ по тi;хнитt сватбени ман
тии, сякашъ магьосникъ съ звездно въл

шебство запалва гората. Вървя опияненъ 
отъ блtсъкъ като на сънь. Скитt ми едва 
пристж.пватъ всрtдъ тови слънчевъ свi;тъ, 

душата ми я обзема истинско молитвено 
смирение, сякашъ невидимъ ангелъ съ вла

стенъ зовъ ме води на вtченъ праздникъ 

при слънцето . . . Излизамъ ивъ гората и 

тръгвамъ къмъ върховетi;, Душата ми е ив

пълнена съ единъ всепобеденъ зовъ "на
горе", цtлото ми сжщество е обзето отъ 
огненъ трепетъ и дива жажда за бродене. 
Възливамъ въ луди вигвази по бtлата стръм
нина, скитамъ замисленъ край непристж.пни 

зжбери-скали и постепенно предъ смаяния 

ми погледъ се равкрива все повече и по

вече бевкрайния свtтъ на лазуритt и стра
хотното безбрежие на върховетt ... 

Спрtлъ подъ бtлия връхъ азъ свалямъ 
бърво скитt и моятъ желtвенъ пикелъ рав-



Рилсниятъ манг.стнръ 

търсва съ буренъ зовъ бtлата планинска ·ти
шина, Възливамъ по ледени стжпала на върха, 
трепетно ликуващъ отъ слънчевия планин

ски правдникъ. Предъ менъ стоятъ виси
нитt. Дълбоко подъ тtхъ свtтятъ въ ослt
пителни блtсъци потрупанитt циркуси на 

еверата - пищни слънчеви дворци, изпъл

нени отъ сияния и сtнки. Картината е ва
майваща. Съ бървината на отключени криле 
на дълrо окована птица авъ спускамъ 

скитt по дивата стръмнина и въ rлаво
ломенъ бtгъ се понасямъ презъ вихрушки 
и облаци снtrъ ивъ бtлитt пропасти. Ски
тt въ неудържимъ бtгъ профучаватъ надъ 

нtкое еверо, летятъ стремглаво по бtлитt 

Сн. Стамболскн 

стръмнини, съскатъ като подгонени птици 

по кристалния снtгъ, спиратъ предъ вне
вапно зинала пропасть и после по-лудо и 

неудържимо се понасятъ ивъ леденитt без
дни на бtлитt върхове. А душата _ ми се 
пълни съ шемет» и свtтлина - слънцето 

като огроменъ огненъ паякъ слива надъ 

бtлитt върхове, изплита свtтящи нимбове 
надъ тtхнитt безоблачни чела, запалва съ 
пламтящи сияния кристалния снtrъ наоколо 
и влиза всрtдъ блtсъци въ чъртозитt на 
моята млада тържествуваща душа - азъ 

съмъ безплътенъ земенъ духъ, който лети 
пиянъ отъ свtтлина и красота, носенъ върху 

крилетt на бtлото опиянение ... 
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• 
Вtковен1,, · безизходенъ лесъ. Мраченъ 

лабиринтъ. Наоколо могжщи гиганти-дървета 

отъ вtкове еж сплели огромнитt си стволи; 
моята самотна пжтека се загубва изъ ди
витt и страшни дебри, сякашъ отвежда въ 
нtкакво подземно царство на вкаменtли ти

тани. Гробна тишина. Нtкжде далечъ задъ 
дивия рилски лесъ умира зимниятъ день, от

всtкжде плъзватъ студени призрачни тжми, 
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ДВУГЛАВИЯТЪ ВРЪХЪ 

• 
РИЛА 

СН. МИРОi-lСКИ 

обвиватъ rигантитt.-дървета и превръщатъ 
мрачнитt дебри на нtкакъвъ прокълнатъ 

леденъ свtтъ отъ низвергнати сtнки. 

Студена планинска вечерь. Надъ страш
ния лабиринтъ отъ заскрежени дървета раз
пуща самодивски коси безприютната луна; 

бледа фосфорна свtтлина изпълва мрачния 
л-есъ, срtднощни таинствени сtнки кръсто

сватъ наоколо иэъ ледения мракъ. Злове
щиятъ лесъ е ледена преизподня на прокъл-



наrи призраци. Вървя като на сънь . .•. И 
отъ единъ пжть предъ уморения ми пог

ледъ - :между страхотнитt дебри на вt

ковния лесъ, заключено отъ зимата всрtдъ 
непристжпната планина- израстна огромно 

каменно свtтилище, като мрачна старинна 

крепость съ могжщи и високи зидове, зло

вещи старинни кули отъ камъкъ - непре

стжпни и диви, мистични храмове съ тайн

ствени звънарни и смътно очъртани въ 

мрака заскрежени кубета, сякашъ злове
щата нощь разкрива предъ менъ мрачно 

съновидение отъ дълбоката древность . . . 
Азъ съмъ спасенъ. Тежки желtзни порти 
се открехватъ бавно въ мрака подъ звъна 
на ръждясали желtза и ме въвеждатъ въ 

широкъ заснtженъ дворъ, заграденъ отвсt

кжде съ огромни мраморни колонади ста

ринни кули и таинствени храмове. Надъ 
страfОтната кула свежда низко бледото си 
чело жълтата луна. Блеци снопове отъ таин
ствена свtтлина надничатъ надъ широкия за

снtженъ дворъ, освtтяватъ въ мрака нtкакви 
пусти чардаци, каменни сводове и дебели 
зидове - изписани цtлитt съ особени 
образи и старинна лtтописъ и разкриватъ 
всрtдъ ледената планинска 
нощь тайната на нtкаква пра

стара, мистична легенда отъ 

вtковетt •.. Моитt желtзни 
стжпки събуждатъ плахо ти
шината, затихватъ подъ низ

китt каменни сводове и надъ 

мрачнитt зидове се възца

рява отново студено планин. 

ско мълчание ... 

• 
Бждни вечеръ ! Надъ мра

чния, самотенъ м забравенъ 
планински чъртогъ угасватъ 

последнитt привети на божия 
день. Дървеното клепало съ 

лудо тържествуващи отзвуци 

отеква надъ мрачнитt навъ
сени чардаци, сепва съ по

следни удари бtлата пла
нинска тишина и отзвъня 

ВДЪНОТО ПЧЕЛИНО • РИЛА 

СН. ЗАГОРОВЪ 

вечерня - часъ на молитви и бдение. 
Надъ тъмния лобъ на Брнчиборъ се иарtз
ва весталката-луна. 

Нощь. Студениятъ мракъ спуска тежки 
завеси надъ широкия дворъ, покрива писа

иитt таинствени образи и старинни скри
жали по дебелитt стени и надъ молитве
нитt двери се надвисва ледено безмълвие ... 
Заспиватъ вtковетt своя мистиченъ сънь и 
притискатъ отвсtкж.де стария манастиръ, а· 

времето сякашъ спира надъ мрачнитt сво

дове и ги обвива въ студенъ сънь и забве
ние ... Нощь на вълшебство и мистика ... 
Нtкакъвъ стариненъ часовникъ откъмъ ку
лата съ тежки желtзни удари отсича полу
нощь и пробужда съ глъхнещо ехо ледения 
планински сънь. Излизамъ навънъ. Адски 
студъ. Тъне въ непрогледенъ мракъ вtков
ния лесъ около манастира, глъхнатъ зло
вещо пуститt чардаци, само изъ широкия 
заснtженъ дворъ бродятъ неспокойни лунни 
сtнки. 

Изъ тъмни предверия излизатъ черни 

приведени сtнки, сноватъ край дебелитt 
мраморни колонади, сепватъ таинственитt 



дървени чардаци и чезнатъ безшумни, ся
кашъ погълнати отъ нощьта ••• 

Прекосвамъ съ бавни крачки дървения 

чардакъ, изкачвамъ нtколко стж.пала освt
тени отъ бледи свtтлини и дочулъ отзвуци 
отъ молитвени пtснопtния влизамъ въ ма
лъкъ освtтенъ отъ вощеници храмъ, изпъл
ненъ цtлиятъ отъ монаси въ блtстящи пур
пурнозлатни и сребърни одежди, Порази
телна картина. Подъ слабата жълта свtт
лина на нtколко медни полюлеи цtлиятъ 

храмъ е потъналъ въ нtкакъвъ особенъ 
блtсъкъ отъ бл~ди златни и сребърни сия
ния. Между позлатената старинна рtзба, 
отдtляща олтара и изплетена цtлата отъ 
гроздове цвtтя, екзотични птици и змейове, 
блtстятъ десетки нимбове на посърнали отъ 
времето икони съ образитt на библейски 
светии; стенитt цtлитt еж. изписани съ по

вtхнали отъ вtковетt фрески на древни 

босоноги пустинници, облtчени въ кожи и 
наметнати въ свещени доспtхи, а между 

тtхъ, изписано съ тъмни бои, гледа всрtдъ 
сребъренъ ореолъ бледото и кротко старче
ско лице на планинския светецъ, възпра

венъ съ огроменъ кръстъ въ рж.ка, като 

мрачно видение, предъ своята непристж.пна 

планинска пещера. Надъ позлатения входъ 
на олтара· rледатъ съ божествена кротость 

и смирение образитt на Божествения Мла
денецъ и на Светата Дева, освtтени отъ 
бледата свtтлина на кандилото, а надъ тtхъ 
на огроменъ дървенъ кръстъ виси разпя

тие. Старъ бtловласъ монахъ, приведенъ 
низко надъ стари свещени книги, изпълва 

храма съ таинствени пtснопtния, пригла
сянъ отъ хора на -останалитt монаси. Ц t
лиятъ храмъ кънти отъ молитвени пtсни. 
Пристжпвамъ съ смирение и запалвамъ 
вощеница. Поrледътъ ми минава отъ икона 
на икона, блуждае изъ стариннитt фрески 
и кротки лица на монаситt и потъва въ не
беснитt очи на Исусъ. Колко свtтлнна и 
неземна красота I Какви свtтли хармонии 
бликатъ изъ светитt молитви, тихитt гла
сове на младитt монаси се подематъ на 
бликащи вълни - мощни и тържествено 
възземващи се къмъ непристж.пни слънчеви 

върхове, докосватъ сякашъ съ крилата на 

птици беэкрая на нtкакви неземни висини ..• 
Исусъ се ражда всрtдъ блtсъци и свtт-
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лина, всрtдъ любовь и миръ, всрtдъ въл
шебство и чистота. Бж.ди благословено, бо
жествено, предвtчно утро 1 ••• 

Литургията н~ спира. Но моитt клепки 
тежатъ за сънь. Вощеницата догаря въ рж.
цетt ми. Прекръствамъ се съ трепетъ и 
бавно излизамъ навънъ. Звездното · небе е 
слtзло низко надъ молитвения планински 
чъртогъ, студената планинска нощь е раз

гърнала надъ мистичния лесъ вълшебнитt 
си лунни покои. Въ далечината едва се 
очъртаватъ контуритt на снtжни върхове, 
свели ледени чела надъ суровия нощенъ 

лесъ, сякашъ искатъ отъ тъмнитt зидове 

да чуятъ свtтлата весть на вtковетt ..• 
Нощьта преваля. Прибирамъ се въ са. 

мотната и тъмна килия и заставамъ до про

зореца. Съньтъ отбеrва отъ очитt ми, а 
душата ми се разведрява, като rлж.бини на 
езеро следъ буря. Азъ си спомнямъ, че 
тази нощь всички хора, които иматъ домъ, 

родина, се събиратъ край бащиното огнище 
и дочакватъ заедно свtтлата весть. И като 

тъмно проклятие въ душата ми изпъква 

спомена за хората и живота въ долинитt, , 

за тtхнитt земни тревоги и радости и вrле
данъ къмъ луннитt планински висини азъ 
чувствувамъ, че времето е спустнало тежка 

завеса между менъ и миналото - сякашъ 

отдавна съмъ билъ гостъ на хората ц на 
тtхната Долна Земя, и че по нtкаква властна 
повеля на сждбата, пжтеката на живота ме 
е извела на вtченъ праздникъ въ мистич
нитt олтари на светата планинска вtч

ность •.• 
Последни нощни сtнки чезнатъ изъ су

ровитt дебри на гигантския лесъ, заклю
чили . отвсtкж.де манастира, а високо надъ 
дивата долина се откройватъ страхотни ле

дени върхове, възвисени като облачни кули 
въ небето. Първитt слънчеви стрели про
бождатъ съ сияния лазуритt и запалватъ 

като огромни жертвеници бtлитt висини. 
Свtтлото коледно утро, наметнато съ ман• 
тия отъ сребристи блtсъци, възлиза тър
жествуваще възбогъ надъ непристж.пнитt 
бtли върхове и спира надъ тtхнитt гра

нитни амвони. Дървеното клепало бие бързо 
и неспирно отъ широкия дворъ на мана

стира. Събуденото утринно ехо полита диво 
и неуловимо изъ вtковния снtженъ лесъ и 



Изъ Иупенитt :- Рипа 

люлtе въ -тържествени съзвучия светата 
планинска долина. 

Грабвамъ бързо скитt и излизамъ 
изъ манастира. Тръrвамъ край рtката за
хластнатъ отъ възторrъ. Нощниятъ студъ 
е сковалъ въ бtло вълшебство плани
ната. Рtката е окована цtлата въ ле

дове; само тукъ-тамъ, между синьосре. 

бърни вирове, К,!!Окочатъ кристални струи. 
Тkхниятъ бисеренъ шепотъ изпълва съ мо
литвена пtсень гората. А луннитt деви еж. 
облекли букитt съ чисти, блестящи роби 
отъ снtжни кристали, надtнали еж. надъ 
елитt искрящи отъ чистота свадбени вуали 
и еж. приготвили отъ дивитt дебри на 
снtжния лесъ безкрайни ~абиринти отъ въл
шебни олтари за праздника на Младия 
Боrъ. Стоятъ надмtнни въ своитt коледни 
ризи rиrантскитt буки, треперятъ снtжнитt 
ели, като пречисти невести въ своитt брач
ни премtни, тръпне бtлата гора безмълвна 
и тиха предъ ё::лънчевитt блtсъци на вели
кото утро. 

Сн. Геwе1ъ 

Моята бtла пж.тека ме води все по-на- · 
вж.тре въ rорскитt лабиринти. Скитt съ 
мж.ка вървятъ изъ дълбокия пухкавъ снtrъ. 
Адскиятъ студъ ме изпълва съ ледени 
тръпки, очитt ми сълзятъ. Лекъ утриненъ 
вtтрецъ залюлява натруфенитt клони и 
отминава нататъкъ. Бtли пухови облачета 
отъ кристаленъ скрежъ политатъ надъ мо

ята бtла п.ж.тека и ме обвиватъ цtлия въ 
бtло. Т-ова е свtТ)Jия коледенъ блаrословъ 
на гората, азъ съмъ приказенъ горски юно
ша, тръrналъ на свадбенъ слънчевъ пиръ ... 

Скитt ме водятъ изъ бtлитt дебри, за
rубватъ ме'край леденитt водоеми на рtката, 
между високи скали изписани съ ледени 

образи отъ зимата и ме извеждатъ на запу
стtлата п.ж.тека къмъ колибата на стария ко
зарь. Съ дива радость ме посрtща стари
ятъ планинецъ на прихлупения снtженъ 

праrъ, гледа ме продължително съ свtт

налъ поrледъ и едва ме познава. После 
като сграбчва въ своята космата длань р.ж.• 
ката ми, бързо ме вмъква въ топлата коли-
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ба краА пламтящото огнище, разтърсенъ 
отъ дивъ, сърдеченъ смtхъ. Скоро трапе. 
зата е сложена и стариятъ . козарь ми под

нася въ калена паница кисело млtко и че
ренъ селски хлtбъ. После сtда край мене 
и обзетъ отъ нtкаква бездънна радость 
започва да ми разправя за красивитt ново
родени козлета, назовавайки ги най-гальов

но : Обицарка, Плавуша, Лиско, Снtженъ ; 
- за зимнитt вихри, които €ъбаряли вt
ковни дървета край колибата и за своя 
самотенъ „ бждни вечеръ" далечъ отъ всички 
познати и близки. А въ погледа на стареца 
прозира нtкаква странна радостна мжка: той 

е единствениятъ царь на тази безкрайна 
вtковна гора, най-вtрниятъ синъ на пла

нината. 

Иска ми се да остана дълго при него и 

да слушамъ въ сънна забрава коледната 

старческа изповtдь, но мене ме обзема едно 
лудо желание да скитамъ. Сбогувамъ се съ 
стария горски царь и тръгвамъ отново изъ 

бtлата гора. Само нtколко крачки и ги
гантитt смърчове скриватъ эадъ своитt 
заснtжени клони колибата, само тънка струя 
димъ се извива плавно нагоре между дър

ветата. Чудна коледна приказка. Обръщамъ 
се нtколко пжти и махамъ съ ржка на ко-
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заря и отново ,потъвамъ въ бtлия свtтъ на 
'"'?iезкра'Rната гора. А надъ заскреженитt ели 
на Бричиборъ възлиза бавно слънцето и 
неговитt сияния изпълватъ съ божествена 
красота леса. Бtлъ, пухкавъ скрежъ се от
ронва на искрящи кристали отъ натежалитt 

клони и пада бавно и безшумно изъ слън
чевата гора. 

..• Единъ по единъ догарятъ бtлитt 
свtтилници на елитt, бързо чезнатъ изъ 
суровия лесъ свtтлитt блtсъци, слънцето 
слиза низко надъ страхотнитt гранитни ам
вони и хвърля последенъ блаrословъ надъ 
светата планинска долина. Отъ далече до
лита ехото отъ манастирското клепало, ко
ето бие на вечерня. Оrромнитt исполини
буки колtничатъ и въ молитвено смирение 
изпращатъ последнитt мигове на божестве
ния день. Пристжпва неусетно планинската 
вечерь • •. Прибирамъ се въ манастира. Су
рови стражи притварятъ бавно следъ менъ 
тежкитt порти и ги залостватъ здраво съ 
огромни желtза, Студена планинска нощь 
потрупва съ ледени тжми манастира и из

пълва планината съ каменна тишина. Нощь 
на упокой и примирение ... Въ тежки сре
бърни ковчези спятъ въ душата ми свt
тлитt спомени •.• 



АТАНАСЪ АЛЕКСИЕВЪ 

Съ името Попова шапка се назовава 
единъ връхъ между долинитt на р. Черни 
Искъръ и Манастирска рtка въ Североза
падния дtлъ на Рила. Обаче, точно кой 
връхъ е Попова шапка - за това се води 
споръ, каи:то между туристи, така и между 

мtстни люде. Ще пояснимъ по-долу отъ 
кжде произлиза този споръ, че даже и меж

ду мtстни люде, което явление е рtдко въ 
нашата топонимия. Имайки предвидъ тази 

неустановеность, направихме едно географ
ско изследване на самото мtсто за да си 
разняснимъ случая, Първото нtщо, което 
трtбва да се знае, то е отъ коя страна на 
билото е произлtзълъ кръстникътъ - дали 
отъ долината на Манастирска рtка (р. Рил
ска) или отъ долината на р. Черни Искъръ 
(покрайнината Искроветt). Самото име "По
пова" шапка подсказва, че най-вtроятно 
то е произлtзло отъ долината на Мана
стирска рtка и отъ Р11,Лския манастиръ. За 
пО•голtма пълнота, обаче, ние разпитахме 
за името и отъ дветt страни и то въ 
обратенъ редъ. 

Орографското разположение на мtстно
стьта е следното : между долинитt на Чер
t~и Искъръ отъ северъ и Манастирска рtка 
отъ югъ се простира главното било на Се
верозападния дtлъ на Рила съ посока из
токъ-западъ, което било нtкои автори 
неправилно наричатъ съ името Пашаница, 
Това име е изкуствено поставено и съвсемъ 

, неизвестно за мtстното население, затова 
тр1,бва да се изостави. Точно на югъ отъ 

с. Говедарци на главното било е върхътъ 
Будачки камъю, - 2448 м., юго-западно отъ 
него е връхъ Г олtмъ Мечитъ 2568 м., северно 
отъ който пъкъ е Малъкъ-Мечитъ. Западно 
отъ Голtмъ Мечитъ еж наредени въ вt
нецъ око110 голtмия циркусъ Лопушница, 

отъ кждето извира р. Голtма Лопушница, 
дtсенъ притокъ на Черни Искъръ, три вър
ха, отъ които най-високъ и най-личенъ е 

крайниятъ западенъ връхъ. Той е надписанъ 

въ руската триверстова карта 1: 126,000 и 
въ riроизводнитt отъ нея карти 1 : 40,000 
и 1: 50,000 съ името Попова шапка. Подъ 
влиянието на тtзи карти, които еж слу
жили и продължаватъ да служатъ на ту• 

риститt и на изследвачитt като мtродавенъ 
пжтеводитель, ПОС,!Jеднитt еж продължили 
да го наричатъ и пишатъ въ издания и 

учебници съ сжщото име. Tt отъ своя 
страна еж повлияли и на мtстното населе
ние отъ с. Говедарци, презъ което минава 
шосето за Кобилино бранище и за двореца 
.Овнарско", презъ кждето пъкъ се отива 
респективно за Рилския манаст11ръ и хижа 
(и връхъ) Мальовица. Презъ с, Говедарци, 
следователно, минаватъ всички туристи. И 

сега, ако въ това село се попитатъ млади 

хора за вр. Попова шапка, всички посоч
ватъ този връхъ. Старитt,· обаче, се коле
баятъ да го нарекатъ така и най-често го 
именуватъ съ две имена: Голtмъ Лопуш
нички връхъ или Попова шапка, като за 
второто име обвиняватъ повече гражданитt 
отъ София, които го нарекли така. Въ съ
седното село Доспtй-махла въ чието зе
м·ище попада върхътъ, еж по-опредtлени 
и по.малко подъ влиянието на картата чрезъ 

туриститt, тъй като тt не минаватъ презъ 
него. Бай Павле Ст. Мирчевъ, старъ и IE· 
печенъ ловджия отъ Доспtй-махла, с-.. компе
тентность спорtше съ бай Славе Пейчовъ ( отъ 
с. Говедарци) и твърдtше, че този връхъ 
е Голtмия Лопушнички връхъ, а Попова 
шапка е ПО·низъкъ връхъ, който не се 

вижда отъ Искроветt. .когато бtхме деца 
и нашитt ни изпращаха да носимъ храна 
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за rоведаритt къмъ Кобилино бранище, обя
сняваше бай Павле, тt ни ориентираха за 
пжтя, като ни сочеха да минемъ покрай 

Голtмия връй на Лопушница, а когато пъкъ 
паднtше първиятъ снtгъ, тt ни будtха съ 
думитt: стаяйте деца, Голtмио връй на 

Лопушница е обtлйлъ тая нощь ". Друrъ 
старъ доспtймахленецъ, бай Коле Хр. Джам
базки, сжщо не смtсваше Гол. Лопушнички 

връхъ съ Попова шапка. Трtбва да отбе
лежимъ, че както ·въ Доспtй-махла, така и 
въ Говедарци, върховетt отъ циркусния 
вtнецъ на Лопушница ги наричатъ съ об
щото име Лопушнички или Лопушки вър
хове, като само на Голtмия Лопушнички 
връхъ (2698 м.) казватъ още и Попова 
шапка. По-низкиятъ връхъ на изтокъ отъ 
него и отъ дветt села наричатъ Мали Ло
пушнички (Лопушки) връхъ (2537 м.),1) 

Отъ разпита, които направихме въ до
лината на Черни Искъръ, за насъ бtше 
ясно, че топонимията за вр. Попова шапка 
въ покрайнината Искроветt не е единна и 
сигурна: Впрочемъ, въ тази покрайнина 
сж.ществува известна несигурность още и 

по отношение имената и границитt na вр. 
Мальовица, на Еленни връхъ, Купенитt. 
Tt еж въпроси за друго по-продължи
телно и щателно проучване, но още тукъ 

можемъ да споменемъ, че на Мальовица 

к'азватъ Еленни връхъ, като нея отнасятъ 
за единъ съседенъ по-юженъ връхъ, а отъ 

единствената форма купенъ (купъ наредени 
снопи) тукъ правятъ множественАта форма 
кулни - с11едователно Купнитt, а не Ку
пенитt и т. н. 2) Затова, минавайки nрезъ 
билото на самия споренъ връхъ, ние се от
зовахме въ долината на Манастирска рtка 
и потърсихме правилното разрешение на 

въпроса отъ хората на Рилсния манастиръ. 

· Точно надъ Сухото езеро (1892 м. ви
соко) и северо-западно отъ него се издига 
мощно единъ връхъ, който, гледанъ отъ 
високо откъмъ главното било, не изпъква 

много, но rледщ-1ъ отъ манастира, той се 

1) Имената имъ произлизатъ отъ лопушъ (ло
пошъ) - растение съ широки листа, което е 
разпространено много въ този край. 

2) Това е за купъ снопи - куп~нъ и купни 
докато за купъ сtно употрtбяватъ формит11 -
купа и купи, 
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вижда добре (само горната часть) и изпъква 
съ своята форма на старитt попови капи
скуфии, като закрива задъ себе си Коби
лино бранище и върховетt отъ главното 
било. Този, именно, връхъ наричатъ тукъ 
Попова шапка - 2,179 м. За най-rолtмъ 
познавачъ на околностьта ни посочиха дtдо 

Макарий - старъ монахъ, дошълъ въ ма
настира отъ rp. Тетевенъ още въ 1906 r. 
и обикалялъ не веднажъ тtзи мtста. Той 
ни обясни, че върхътъ Попова шапка или 
както си го той наричаше - Попова глава, 
трансформирало впоследствие на Попова 
капа и най-после на Попова шапка, е единъ 
и той е върхътъ надъ Сухото езеро, който 
връхъ се вижда отъ Хрелевата кула и който 
ни бt посоченъ подъ еж.щото име и отъ 
монаха Ксенофонъ ( отъ 1913 r. въ мана
стира). Този връхъ се спуска къмъ Сухо
езерската рtка (01;ъ Кобилино бранище) и 
къмъ Сухото езеро, почти отвесно, а къмъ 
главното било преминава чрезъ лека сед
ловина, кж.дето се раздвояватъ водитt отъ 

Тритt езера, за да минатъ западно и из
точно отъ върха и стиrнатъ Сухото езеро. 
Тази седловина и мtстностьта къмъ Тритt 

езера на сев.-западъ и къмъ Кобилино бра
нище (2,145 м.) на сев.-изтокъ еж пасища 
на Рилския манастиръ. Тtзи пасища ги 
опредtлятъ устно или: на книги подъ името 

„пасища на Попова шапка", Това име не 
се отнася за къмъ върха на главното било, 
който, както вече споменахме, е въ · Доспtй
махленско земище и чийто юженъ склонъ 

е осtянъ съ сипейни камъни, които не оста

вятъ мtсто за трева. Това пасище на По
пова шапка наематъ често доспtймахленци 
за своитt говеда и затова тt не смtсватъ 
своя Голtмъ Лопушнички връхъ съ мана
стирската Попова шапка. Рускитt топо
графи, обаче, чиито грtшки въ топонимията 
на България еж. мноrо,1) еж отнесли ймето 

1) Напримtръ, на 1 : 126,000 Сучалъ е над
писанъ между Манастирска рtка и р. Илийна 
(при Бричеборъ), а на 1 : 50,000 тамъ еж над
писани Рупитt. 

МАВРОВИ ХАНОВЕ• ШАРЪ 

сн. поповъ 
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Попова wanкa 

Шаръ 

• 
Сн. Поnовъ 

Попова шапка за най-високия и наt!-лчченъ 
връхъ въ околностьта. Впоследствие, подъ 
влиянието на туриститt, които все повече 

и повече посещавать тtзи мtста, най-често 

презъ Кобилино бранище, грtшката се пре
нася и отъ тази страна на планината, като 

по-високия връхъ на главното било нари
чатъ Голtма Попова шапка или само По
пова шапка, а истинския връхъ надъ Сухото 
езеро, наричатъ Малка Попова шапка. Спо
редъ произхода на името, обаче, съобразя
вайки се съ формата на върха, дала това 
име, по-правилно е върхътъ надъ Сухото езе
ро да се нарича само Попова шапка, подъ 
влиянието на чието съседство по-високиятъ 

връхъ отъ главното било е .получил1'..пъкъ 
името Голtма Попова'~ шапка (Башъ Попова 
глава, както се изразsiнаше дtдо ~ Макариt! , 
и както, трърдtше той, го наричалъ и царь 
Фердинандъ). Ние мислимъ, даже, че rрtш
ката съ името на Водни чалъ (Сучалъ ), 
който се надписваше и изговаряше „Сухия 
чалъ," е произлtзла по сжщия начинъ. С~га 
тази грtшка е вече- изправена въ литера

турата, но между мtсrното население но• 
вото име се налага твърде · трудно. Изпра
вянето на грtшката съ Попова шапка, обаче, 
ще б.;кде още по-трудно: туриститt и -съ

ставителитt на учебници nродължаватъ . да 
си служатъ съ наложенитt имъ, отъ РУ· 
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скитt карти, познания; мtстното население 
се колебае и клони къмъ наложенитt отъ 
туриститt наименувания; старото покопt
ние, което знае истината за топонимията си 

отива вече, а младото е nодъ влияние на 

новото, което се знае, 

Попова шапка (2,179 м.) не изпъква 
надъ околнитt върхове, но отъ Рилския 
манастиръ се вижда само тя, а като nриба

вимъ и типичната и форма ще се убедимъ 
въ произхода и правотата на кръстницитt 

й, Голtмъ Лопушнички връхъ (2,698 м.) 
пъкъ изпъква добре отъ Искроветt, която 
му страна е проядена отъ циркуса Лопуш
ница, следователно отъ тази страна еж и 

14 

кръстницитt. Освенъ това, той не е най-ви• 
сокиятъ между околнитt върхове. Западно 
отъ него по главното било еж безименнитt 
върхове к. 2704 и к. 2731. Единъ житель 
на Доспtй-махла наричаше к. 2704 (единъ 
добре заrладенъ връхъ) съ името Тепето, 
но то не е разпространено широко. При 
справка въ географската литература само 
Ж. Чанковъ въ своя "Географски речникъ 
на България" не смtсва Гол. Лопушнички 
връхъ съ Попова шапка, която пъкъ не
правилно отнася за съседната кота 2704 
(стр. 246). 

Отъ горното кратко изложение се вижда, 
че върховетt Попова шапка и Голtмъ Ло-



По с-клона на 

Лоnуwкитt върхове - Рила 

Вдъното Злнятъ ажбъ 

• 
Сн. Миронски 

r / ; 

" ,. . .,, 
7,!, 

_,, ,, 

пушнички връхъ еж два съвсемъ различни 

върха въ Рила и че не трtбва да се смt
сватъ. Поради широкото разпространение, 
обаче, на името Попова шапка за върха отъ 
главното било, това име би мог,10 да остане 
като Голtма Попова шапка, защото само 
Попова шапка - това е върха надъ Су
хото езеро. Разликата е очевидна: при на
именуванията Попова шапка и Малка По
пова шапка, както искатъ нtкои да се на

ричатъ тtзи два върха, произходътъ на 
името минава отъ по-високия къмъ по-низ-

кия връхъ, д(жато при наименуването имъ 

съ Попова шапка и Голtма Попова шапка, 
както твърдимъ ние, явн6 е, че името е 

произлtзло отъ по-низкия връхъ и впо

следствие е преминало къмъ по-високия, 

което е правилното. Още повече, че отъ 
която и страна да се гледа Голtма Попова 
шапка, тя има най-разнообразна форма и 
никога формата на попова капа, която форма 
е типична за Попова шапка надъ Сухото 
езеро. 
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Шаръ ппаннна 
.всичко преходно е само символъ• , . • 

Гьоте, Фаустъ 11 

: -:; Тая вечерь, когато измръзналъ и умо
ренъ се nрибрахъ въ хижата, дълго стояхъ 
въ унесъ, безъ да чета и безъ да мисля 
дори, Само рж.цетt ми машинално прелист
ваха малкото измачкаН() томче, което съпж.т

никътъ ми носtше винаги съ себе си. И ето, 
че очнтt ми, конто до тогава безцелно се 
ptexa и надъ нtщата и надъ буквитt, от
веднажъ бtха приковани отъ последнитt 
нtколко думи на последната страница . •. 

,. .•• Всичко преходно е само символъ ... " 
Буквитt се разрастнаха и заиграха ведно 

съ nламъцитt на отведнажъ лумналия оrънь, 

Тогава като че ли нtчий далеченъ rласъ пов
тори съ тъжно отзвучаващъ наntвъ : 

,,Всичко преходно е само символъ .•• " 
Отдавна nламъцитt престанаха да иrра

ятъ по стенитt. Отдавна вече какъ нощьта, 
а съ нея и месеца и свtтналата ледена пла
нина бtха влtзли въ стаята ми. И сега, до
като заспивахъ, тия нtколко думи преко
сиха отново съзнанието ми, Бtхъ вече поч
ти потъналъ въ чудния блtнуванъ свtтъ, 
който nреживtнъ по чукари, по снtжни на
веси се сливаше съ това, което бtхъ ми
слилъ, съ това което бtхъ чувствувалъ, а 
може би. : . и съ това което бtхъ изстра
далъ. Планината влизаше въ менъ, ставаше 
едно съ менъ, докато планинскитt видения 

не се преобърнtха въ образи и символи, 
чрезъ които азъ, заспивайки, разказвахъ нt

кому приказката на моята душа. Кому ли я 
разказвахъ ? .• 

,, . • • Всичко преходно само е сим
волъ. . . " Отзвукътъ на тоя тъжовенъ nри
пtвъ звучеше още въ душата ми и той бt, 
който като свtткавица направи щото тол-

кова нtща да заблtстятъ отведн11жъ въ 

нова свtтлина. , . - ,-- - -
Всичко преходно, всичко което се ру

шеше и отминаваше, бtше образъ и сим
волъ на онова, което ставаше дълбоко въ 

насъ. Всичко, а най-много nж.тищата. 
Древнитt по-добре отъ насъ разбираха 

условностьта на преходнитt нtща, Не за 
това ли наричаха nж.тищата свещени? На
истина, има ли нtщо по-обикновено, по
всtкидневно отъ nж.тищата, а при това и 
по-велико отъ тtхъ? Както навсtкж.де, 
така и тукъ, великото и свещеното бt за
ровено въ всtкидневното за да бж.де скрито 
отъ очитt на nрофанитt. 

Сега, nолузаспалъ, ти бродишъ отново 
но всички пж.тища, по които деньтъ те води. 

По скалнитt приоблачни · пж.теки. Надъ гор
скитt бездни. По настръхнали ледени гра
мади и покрай пtещи планински потоци. 

И низъ тихи и мълчаливи горски 
поляни, кж.дето за мигъ поне се сnирашъ, 

за миrъ поне да свалишъ отъ раменетt чер

ния огроменъ кръстъ. - - - -
Пж.тищата, По тtхъ върви човtчествоrо. 

Tt простиратъ прашнитt си ленти отъ 
едната вtчность до другата и цtлиятъ нашъ 
животъ отъ ранна утринь до късна доба 
протича по тtхъ. По пж.тищата ни преtрt
щатъ магьосницитt съ вълшебнитt напитки, 
По тtхъ се извършва нашето падение, но 



Маnъкъ Бълrарннъ 

пакъ по пжтя ние срtщаме отново свtтли-. 
ната, която ще ни посочи пжтя на спасе

нието. Понtкога тt вървятъ успоредно, по

нtкога се пресичатъ, но всички се сливатъ 

тамъ, кждето се сливатъ небето и далеч
нитt синкави планини. Колкото и привидно 
да се раздtлятъ, въпрtки всички криволи

чания, тt не могатъ да избtгнатъ очарова
нието на безкрая. Най-после една надземна 
Воля ги събира нtкой день вс»чки въ пжтя 
на Оня, който имаше право да каже за себе 
си: ,,Азъ съмъ пж.тя 1" - - - -

Не ти ли се е случвало да останешъ самъ 
въ планината, зиме и безъ пжть ? Наоколо 
ти и небето и планината и снtга еж се слt
ли въ тая сивота, отъ която като че JIИ и 

ти си станалъ часть. Безкрайни фирнови 
полета. Надвиснали надъ тебъ прtспи. Чу
дати непознати скали изплаватъ отведнажъ 

и пакъ се скриватъ въ гонtщитt се мъгли. 
Времето като че ли е престанало да тече. 
Безкрайно е като сивотата, която те заоби
каля и като безнадежностьта, въ която се 
разтопява твоята сждба .•. 

. • . Но изве.zi.нажъ съзирашъ следи по 
снtга. Може би другарьтъ ти е миналъ отъ 
тукъ. Може би другъ. Който и да е, той ти 
става отведнажъ близъкъ. Изпълненъ съ 
довtрие ти следвашъ чуждия пжть, който 

извелъ те отъ безнадежностьта ще те за

веде до спокойната планинска долина. 

r оп°'мъ Бълrарннь 

Никой не може да върви беаъ пжть. И 
когато сме вънъ отъ него, ний сме като 

деца загубени въ мрака. Предъ насъ трtбва 
да имаме винаги пжтя на другаря, който 

трtбва да следваме. И личностыа, чуждата 
личность, която трtбва да изградимъ и 
осж.ществимъ въ себе си. Само тогава ние 
малкитt, обикновенитt хора, може да бж.

демъ ценни за живота. Само тогава, когато 
осжществимъ въ душата си личностьта на 

ония, които преминаха преди насъ и чийто 

пжть сега следваме. Нека бждатъ благосло
вени както бt благословенъ и пжтя имъ 1 

:_ Често пжтищата се събиратъ. Макаръ и 
за малко. Вървятъ заедно После нtщо по
силно отъ насъ ги раздtля. И . вървятъ раз
дtлени докато не се слtятъ съ единствения, 
вtчния и неотмtненъ пж.ть. 

Cera виждамъ планинския превалъ, от
кждето· започватъ две долини, два различни 

пжтя, Простъ дървенъ кръстъ сочи водо
дtла и тtзи, които нtколко дни еж броди
ли заещю по върховетt трtбва оттукъ да 
поематъ, всtки по своя пжть. Вечерь е и 
залtзващето слънце е проточило вече меж
ду тtхъ сtнката на кръста, но тt не бър
затъ да се раздtлятъ. Изведнажъ еж ста

нали близки. Изведнажъ иматъ толкова нt
ща да си довtрятъ, Но скитt нетърпеливо 

потропватъ по замръзналия снtгъ. Време е 
вече за тръгване и скоро двамината се за

губватъ всtки въ своята долина. А между 
тtхъ расте сtнката на дървения кръстъ. Тя 
расте, става огромна и раздtля двата пжтя. 

Пжтища човtшки. • • • 
И с.ждбини човtшки, 

Изъ аJ1nнi!ския Аневникъ на А·РЪ Т. СмtА011ски 

Сн. ~ Поповъ 



Най-близкото планинско възвишение до 
гр. Скопие е Вопно, което почти обгражда 
града отъ южната страна ( 1 О до 12 клм, 
дължина). Планинското възвишение Водно 
започва на изтокъ отъ прочутото по леген

дата си "Марково крушче" и се простира 
въ западна посока до устието на интерес

ната клисура на рtката Трtска, к.ждето е 
построена голtмата електрическа централа 

на rp. Скопие. 
Въ източната си половина Водно има 

обработваема площь, но 110-голtмата му 
часть е обрасла съ чемширъ и ситна дж.бова 
гора, а въ западната часть еж. разположени 

rолtми и хубави кестеневи гори. . 
Въ южното подножие на Водно еж град-

Погпедъ отъ Водно н1,м1, Шар1, 8 Вдiiсно Люботр1он1, 
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стоичковъ 

скитt ловя съ вилитt на по-заможни1·t 

граждани, а по-нагоре еж. кацнали селцата 

Горно Водно и Нерези съ известния старъ 
манастиръ Св, Пантелеймонъ, а още по-на
западъ еж. селата Гърчецъ и Крушопетъ. 

Най-високиятъ връхъ на Водно е Кръ
стовръхъ - 1066 м. Оттукъ се открива 
скопското плодородно поле, просtчено на 

западъ отъ рtкитt Вардаръ, Трtска и Ле
пенецъ, които на 5 км. отъ Скопv.е се 
сливатъ въ едно за да продължи Вардаръ 
като змия на изтокъ презъ Скопското рав
но поле. На северъ поrледътъ неволно 
ви се спира на пъстрата и хубава Скопска 

черна гора, която като паралелъ на Волно, 
се простира и обгражда полето на Скопие 

Сн. Поnоо1, 



Нрушево 8 Най-висониятъ градъ въ Македония - 1280 м. 

отъ северната му страна и го защищава отъ 

студенитt северни вtтрове. На эападъ се 

издига, далечъ на 30 до 40 км., ве;шчестве
ната Шаръ планина Ср отличителния си и кра

сивъ връхъ Люботрънъ - 2496 м., който 
като вtрна стража бди надъ всичко, което 
става въ ниэинитt на плоднитt македонски 
поля. 

За Скопие планината Водно играе еж.
щата роль каквато играе Витоша за Со
фия. Водно е дробъ за Скопие. То е велико
лепно поприще за разрастване туризма въ 

Скопската область. Тамъ еж били и пър
витt ·наченки на скиорството въ Македония. 
Най-после Водно е било и ще бж.де отдуш
ника на скопскитt граждани преsъ лtт

нитt горещини. 
По мtстоположение и по строе_жъ Водно 

ни предлага много общи чърти съ Витоша. 
Планината е полегнал~ като юмрукъ южно 
отъ града, Прорtэана е само отъ две по
очъртани долини. По върховата и часть 

Сн. Симовъ 

се срtщатъ различни терасовидни плата и 

заоблени каменни грамади. Има много вода, 

откж.дето и името и, за разлика отъ дру

гата, ней подобна, разположена въ предве
рието на Шаръ - Жеденъ планина - на
пълно лишена отъ вода. Случаятъ, по име 
и по сж.щность, съ Рила и Верила въ ста• 
ритt ни предtли. 

Поради сравнително малката надморска 

височина на гр. Скопие, Водно дава видъ 
на достатъчно високъ масивъ, 

Неговитt села се эанимаватъ съ ското
водство и sемедtлие. При посещението на 
тtэи села, прави эатрогваще впечатление 

съвсемъ чиатияrъ български еэикъ. Тия про
сти селяци тукъ не употрtбяватъ нито една 

чужда дума. 

Съкровена мечта на скопскитt туристи 

е да си иматъ единъ заслонъ на Водно. 
Такъвъ единъ sаслонъ ще допринесе още 
повече за разрастването на планинарството 

въ Скопската область, особено зиме. 
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Инж. ЙОРДАНЪ ЙОРДАНОВЪ 

Обковаването на туристическитt обуща 
съ досегашнитt rвоздеи има известни не
достатъци, познати на много отъ туриститt 

и планинаритt въ страната ни. 
1. Обковаването съ обиквовенитt тури. 

етически гвоздеи има главния недостатъкъ, 

че последнитt разкжсватъ подметката, из

nадатъ лесно и се изтъркватъ бързо. 
2. Обковаването съ трикуни, които еж 

швейцарски патентъ и еж пригодени само 

за високопланински туµове, гдето има 

снtгь и ледъ, иматъ недостатъка, че при 

нашитt условия за лtтенъ туризъмъ, тt 
много лесно се изтриватъ, защото трие

щата повръхность съ земята е много малка, 

тъй като последнитt еж много заострени, 
а отъ друга страна набиватъ краката. А и 
начина на прикрепването имъ къмъ под

меткета, съ nомощьта на специални за

острени скоби, не е много удаченъ, защото 

• 
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nри разсъхване на подметката, последнитt 
се лесно разклащатъ, откждето последва 

падането имъ. 

Днесъ липсата на кожи и гьонъ на па
зара, налага една по-голtма грижа къмъ 
туристическитt обуща; това ни накара да 
замислимъ нtщо по-съвършено за подко

ваването на туристическитt обуща. 
На приложенит'k фигури и скици се виж

датъ новитt туристически гвоздеи, които 

иматъ голtми предимства предъ всички 

останали начини ва подковаване на тури

стическитt обувки. 
1. Новитtстоманени туристически гвоздеи 

иматъ като оnирна плоскость къмъ земята 

четири заострени върха, което дава една 

по-голtма опорна повръхность. Вследствие 
на това, т'k еж много дълготрайни и по при

годени за нашитt условия, защото въ на

iuитt планини нtма вtчни снtгове и глет
чери, за които еж нео(Sходимими по-остри 



-

-/ 

гвоздеи, каквито еж напр. швейцарския па

тентъ Silvretta, които еж доста разпростра
нени и у насъ. 

2. Начинътъ на прикрепването на гвоз
деитt става съ обикновени витла за дърво, 
което е едно много голtмо предимство 
предъ всички други ·гвоздеи по следнитt 

причини: 

а. Изпадването на такива гвоздеи е съ
вършено изключено. 

б. При окончателното изхабяване на 
гвоздея, последниятъ може много лесно да 

се извади и замtни съ новъ, като за при
крепването му се използуватъ сжщитt дуп
ки отъ стария гвоздей. 

в. Начинътъ на прикрепването на гвоз

деитt съ винтове предпазва подметката 

отъ разхлабване, а и всички гьонове се при
тtгатъ отъ винтоветt и нtма опасность да 
се отпори подметката, още повече че стра

ничнитt гвоздеи обхващатъ всичкитt гьо
нове много добре. 

3. Страничнитt гвоздеи напълно замt

стватъ предпазнитt лама~эинки на скиор
скитt обуща (тамъ гдето обущата се триятъ 
въ бакитt на скитt ), които бtха единъ отъ 
голtмитt недостатъци на сегашната об
ковка, защото посJ1еднитt се изкривяваха 

много бърже и подметката на това мtсто 
наtt-непредъ се изтъркваше. 

Срtдищнитt тури.етически гвоздеи пред
ставляватъ една пластинка съ два зжба. 

Пластинката се завинтва съ два винта за 
подметката и по такъвъ начинъ никога не 

може да изпадне. 

За подковаването на токоветt наtt-под
ходяще е едно назжбено налче, което въ 
предния край е затворено, защото при се• 

гашния начинъ на. подковаване токътъ се 

изхабява винаги въ предната неподкована 
страна, особено при слизане на стръмни 
пжтища, при затворено налче. Отъ друга 
страна задържането при слизане е по-голt

мо и нtма опасность отъ подхлъзване. 

Всичкитt изброени нови начини за под
коваване на туристическитt обуща еж из

пробвани отъ нашитt планинари и еж дали 
отлични резултати. 

Предлаганитt туристически гвоздеи би 
трtбвало да намtрятъ широко приложение 
при туристически\t организации, войско
витt части и др,, като съ това ще се полу
чатъ грамадни икономии въ разхода на 

rьонъ, който въ последно време не се 

намира или е въ много ограничено коли

чество на пазара. 
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Сждбата пресича нашитt житейски пж.
теки и ние срtщаме лица, които отмина
ватъ въ неизвестностьта, чужди и непо

зн8ти или пъкъ близки. 

Това се случва и въ планината. 

Когато се движа всрtдъ хорския мраву
някъ по улицитt на хилядния rрадъ, азъ 

виждамъ въ тази прииждаща и отдръпва

ща се вълна, хиляди лица за които не 

знамъ и които еж.що не знаятъ за менъ. 

Tt минава,ъ, тъжни и увtхнали, безгрижни 
и щастливи. 

Всtки върви понесълъ своя скръбенъ 
или радостенъ земенъ дtлъ, всtки съ своя
та борба за животъ задъ неrо. И всtки съ 
блtсъка на очитt и извивката на устнитt, 
говори мълчаливо за своитt страхове, на
дежди и желания. 
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ХОРАТА КОИТО СРЪЩАМЕ 

ВЪ ПЛАНИНАТА - ОТКЖСИ 

-

ПЕТЪРЪ БОЕВЪ 

Притискащи се единъ о другъ, тия хи
ляди лица еж сякашъ отдtлни безименни 
капки на една огромна рtка, която мълча
ливо ги носи къмъ неизвестностьта. 

И както всtка капка, така и всtка чо
вtшка душа се слива и изчезва въ общата 
маса на хората или на водата. 

Въ планината е по-друго. Лицата които 
срtщаме тамъ, колкото и незначителни да 
еж, не еж частици на една огромна и сива 

човtшка маса, а лица, които носятъ опре

дtлена индивидуалность, 

Въ планината всtки срещнатъ е по
знатъ по силата на единъ неписанъ законъ, 

който кара случайно срещнатитt да си по
даватъ ржка и да поематъ пжтя къмъ 

върха, който е общъ и като физическа 
цель и като идея. 



Хижа „дnеко" 

он . Фнnчов~ 

Това става по силата на едно здраво 

обществено чувство, липсата на което пре

връща градския човtкъ въ несъвършено 

обществено животно. 

:плАНИНЕЦЪТЪ 

Ние го срtщаме често въ нашитt ски

тания изъ планинитt. Но кой е той ? Дали 
това е моятъ познайникъ бай Димо отъ Би
стрица или бай Михалъ отъ Базовия 11 Единъ 
кж.тъ отъ Стара Планина" ? Или героятъ на 
Елинъ-ПеJ1инъ въ „Изповtдь" или дtдо 
Иванъ отъ „Бачо Киро" на Змей Горянинъ? 

Не е важно сжществували ли еж тия 

типове на планинци като nлъть и кръвь, 

защото и днесъ ние срtщаме планинецътъ 

като единъ оформенъ типъ, съ присжщи 
нему духовни и физически чърти. Планине

цътъ, безразлично дали е овчарь, дърварь, 
ловецъ или rорянинъ, е по начало едъръ, 

плещестъ мжжъ съ обгорtло отъ вtтъра и 
слънцето лице, по което личатъ браздитt 

на една упорита борба за животъ. Въ по
гледа му гори самоувtреностьта на човtка, 

който самъ съ лактитt си е прокарвалъ 

пж.ть въ живота, а широката ,му добродуш
на усмивка разкрива 6езкраенъ оптимизъмъ 
и твърда вtра въ доброто начало на свtта. 

Къмъ 'облtклото и външния си видъ 
планинецътъ е нехаенъ, нуждитt му еж 
оr.раничени, желанията сведени до най

необходимото за елементаренъ човtшки 
животъ. Макаръ понtкоrа да има изгледъ 
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:1а безграмотенъ полудивакъ, той въ сжщ
ность обладава качества, които почти лип

сватъ на съвременния цивилизованъ човtкъ : 
безукорна честность въ отношенията си съ 

хората, отъ нищо несъкрушима обичь къмъ 
тtхъ и постояненъ органически стремежъ 

да помогне на ближния, да облекчи жи
вота му. 

Планинецътъ говори гърлесто и восоко 

и се разговаря съ сж.щия тонъ както съ 

хората, така и съ стоката си, Свое има. 
почти нищо, но не краде и не лъже. Не 
ходи на черква, но въпрtки това е светъ 

човtкъ, защото той е роденъ подъ само 
звездитt и затова не се моли на Бога, а 
му се чуди на всичко, което е сътворилъ. 

Чуждъ на всtкакви ограничения и услов
ности, той е свободенъ отъ провалата 
и параграфитt, съ които е изпълненъ и 
скованъ живота на културния човtкъ на 
града. 

Планинецътъ живtе въ единъ свой осо
бенъ, не само физически, но и духовенъ 

свtтъ, кждето всичко е одухотворено въ 
свtтлината на единъ своеобразенъ пантеи

зъмъ. 

Планинецътъ притежава първично чув

ство за простата съкровеность на нtщата 
и вtра въ предопредtленото и неизбtж

ното въ живота. 

Въпрtки всичкитt си несъвършенства, 
планинецътъ все пакъ се явява като въ

плъщение на жизнена воля и проста мж

дрость, на примитивенъ, но здравъ моралъ 

и затова той е положителенъ типъ, носи

тель на едни отъ най-добритt свойства на 

човtшкия· духъ. 

1 IЛАНИНАРЬ ТЪ 

Погледътъ му излъчва смtлость, стигаща 
до дързость. Очитt му гледатъ открито и 

право къмъ свtта, сякашъ искатъ да ка
жатъ: погледнете, ето това е желания об
разъ на новото поколtние. 

Профилътъ му, ясно очъртанъ върху 

синия фонъ на небето, изразява упоритость 
и вродена интелиrентность. Устнитt му еж. 
леко присвити, готови да се надсмtятъ надъ 

всички опасности и бури въ свtта. 
Движенията му еж рtзки и предизвика

телни. Отъ цtлото му държане и вън-
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шенъ видъ лъха спокойна самt,увtреность 
и гордость. Природата · е вложила въ са

мата опасность една мощна привлtкател
ность и тя е която неудържимо го зове. 

Неотразимата прелесть на планината до 

голtма степень е дtло, главно на постоян
ната опасность, която тя представлява. 

Затова планинарьтъ е мжжъ съ пови
шено самочувство : той има нужда да се 

чувствува готовъ за подвиrъ и постоянно 

да държи будно съзнанието за върховен

ството на волята си. 

За него другарството и самоотверже
ностьта еж. добродетели, които той прилага 

не rro силата на нtкакъвъ изключителенъ 
моралъ, а като изпълнение на единъ дългъ, 

включенъ въ общитt закони на живота. 

За планинарьтъ борбата е сж.дба. Тя по
ражда въ него една възбуда, която разгаря 
смtлостьта и задушава инстинкта за само

съхранение. Силенъ и младъ, планинарьтъ 
чувствува избликъ на сили, които да раз

ходва и затова изпитва органическата по

трtбность да покровителствува по-слабия, 
да се притече всtкоrа на помощь и да ct: 
бори, за да преодолtе физически и духовно 

свtта, който го заобикаля. 
Планинарьтъ носи една раница, въ която 

се намира спиртникъ, термусъ, суха храна 

и консерви и тънки дрехи. Често той носи 
пикелъ и фотоапаратъ. Безгриженъ той 
изминава дълги разстояния безъ да знае 

умора. 

Цtлъ день той е въ движение. Приве
черь, той опъва съ друrаритt си палатка и 

после дълго разговаря около буйния огънь. 
И когато нощьта се възцари, тt лtгатъ въ 
палатката и заспиватъ дълбоко, докато ги 
събудятъ сутринь пtснитt на птицитt. 

Ти npocтpi; тогазъ за менъ 

твollrt здрави две ржце. 

Азъ ще помня този день 

съ чиста радость на сърдце. 

Че no стръмнитi; скали 
бъхъ безсилна катъ дете, 

Ти nонесе ме съ любовь 

въ твоllтi; здрави две ржuе, 

д. Антонова 

ЦЕРЕПАШИНА • ШАРЪ 

сн.поповъ 





ПЛАНИНСКИТЪ ОБУВКИ 

Обувката е най-важниятъ елементъ отъ пла
нинското съоржжение както преэъ лtтото, така 
и презъ зимата. Чрезъ добрата обувка, плани
нарьтъ е по сиrуренъ въ своята стжпка; чрезъ 

добрата обувка, катерачътъ е по-резултатенъ въ 
своитъ начинания ; най-сетне, безъ добра обувка 
нъма добри постижения въ ски-техниката. 

Безъ да даваме опредъ,1ение на туристиче
скитъ, скиорскитъ, катераческитъ и универсал
нитt обувки, до каквито общи видове се свеж
датъ планинскитъ обувки, ще изтъкнемъ ония 
тtxнli общи и специфични чърти, безъ които 
казанитъ обувки не оправдаватъ своето пред
назначение. 

Първата обща характерность на планинскитъ 
обувки е, че тъ трtбва да бждатъ направени 
отъ плътенъ, здравъ, добре омазненъ юфтъ, 
здрави и гъвкави гьонове, въ състояние да усто

яватъ колкото се може повече на nодковката. 

Гьоноветъ тръбва да бждатъ тънки и повече 
на брой, отъ което се получава rъвкавостыа на 
подметката. Tt трtбва да бждатъ шити. 

Втората обща чърта е, че тъзи обувки трtбва 
да бждатъ обезателно високи, добре пристегнати 
въ глезенитt. По този начин,ъ, чувствителнитъ 
инакъ глезrни се запазватъ отъ наранявания, 

намаляватъ се до минимумъ случаитt за тtхното 
изкълчване, а отъ друга страна изключва се 

проникването на чужди тъпа въ вжтрешностыа 
на обувката, каквито еж дрсбнитt камъчета, пt
съкътъ, пръстыа, снtгътъ, тревичкитt и др., 
които неминуемо водятъ до болезнено разраня
ване на ходилата. 

Трета обща чърта, като изключимъ катера
ческитt обуща, е че токоветъ трtбва да бжда1ъ 
по ·възможность по-rолъми по повръхность, тъй 
като при наличностыа на rолъмъ токъ кракътъ 
стжпва много по-стабилно. 

Като друга една обща особеность тръбва да 
споменемъ и дупкитt за провървяне на връз
китt. Последнитt трtбва да бждатъ безъ кап
сули и съ най-малки размъри. Въ такъвъ случай, 
обаче, кожата на това мъсто тръбва да б.жде 
удвоена. Липсата на металически капсули нама-

лява извънр~дно много случаитt за притриване, 
а отъ тамъ и за скжсване на връзкитъ. А всtки 
много добре знае какви главоболия и лоши по
следствия може да донесе скж.сването на една 

връзка презъ време на единъ по-rолъмъ туръ, 
особено ако той е зименъ или катераченъ. По
малкитt дупки, пъкъ, не позволяватъ влизането 
на прахь, вода, с-нtгъ, въ зависимость · отъ [rо
дишноте време, въ което излетуваме. 

Като послеnна обща чърта ще добавимъ, че 
всtка планинска обувка, трtбва да бжде напра
вена достатъчно ro11tмa, че да позволява носе
нето на два чифта дебели вълнени чорапи. 
Презъ зимата ползата отъ това не се нуждае 
да бжде обоснована. Презъ лtтния сезонъ, както 
е известно, вълната поддържа краката въ най

хигиенични условия, а отъ друга страна, дебе
лината на чорапитъ не позволява и при най
отрудения ходъ и при най-rолtмитъ горещини, 
набиването на ходилата. 

Л ъ т н ата тур и с ти че ска обувка трtбва 
да бжде, както вече казахме, 2 до 3 пръста надъ 
глезенитt. Така тя запазва rлезени1t безъ да 
губи отъ еластичностыа на горната си свивка. 
За разлика отъ общото мнение, лtтната обувка 
тръбна да бж.де съ колкото е възможно по
малко шевове, отъ което следва, че повръхната 

и часть не трtбва да бжде съставена отъ много 
парчета. Това схващане е продиктувано отъ 
съображенliето, че лtтно време планинската 
обувка претърпява много повече триене съ 
твърди тtла отъ разнообразенъ характеръ (ка
къвто е случая при слизане на моренни наслаги, 

спускане по сипеи, преминаване на клекови 

пространства), отколкото презъ който и да било 
друrъ сезонъ, отъ което концитt на шевоветt 
постоянно се кж.сатъ. Най-важенъ моментъ, обаче, 
при пътната обувка, е нейната подковка. Под
ковката трtбва да бж.де изцtло прокарана, като 
се обърне особено внимание на върховата часть 
на подметкитъ и токоветъ. Трикунитъ въ носо
вата часть на подметката, когато еж добре раз
положени споредъ постановката на краката на 

всъки единъ, премахватъ връщането отъ 3 и 
повече сантиметра, което естествено следва при 

всъка стжпка по наклонена повръхность. От
тукъ голъма икономия въ сили, по-rолtма си
гурность и по-добри постиже,ния. Добре подко
ваниятъ токъ, особено отъ вжтрешната страна; се 
запазва отъ разбиване, спирачка е при слиза
нето и придава по-rолtиа прилепность къмъ 
повърхностыа при всички обстановки, 
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3 и м н ат а с к и о р с к а о б у в к а трtбва 
да има кожена повръхность, съставена отъ по

вече парчета. Презъ зимата н'hма опасность 
отъ триене съ твърди тtла, поради което мно
гото шевове не представляватъ особенъ недо· 
статъкъ. Схващането, че шевовет1; давали въз
можность за проникване на водата е крайно не

основателно. Обикновено тtзи шевове още следъ 
първия излетъ се толкова много замърсяватъ и 

заплескватъ съ смазка, че нищо не е въ със

тояние да проникне презъ т1;хъ. Отъ друга страна, 
знайно е, че зимнит1; планински обувки еж на
правени отъ два ката кожи, отъ които долниятъ 

е винаги цtлъ. Предимството на многото парчета 
е, че :шмната обувка не се деформира. Този 
изводъ всtки може да си направи ако хвърли 
поrледъ върху носенитъ едва два сезона модерни 

скиорски обувки - направени само отъ едно 
парче кожа. T'h отдавна еж си изгубили фор
мата на обувки, вследствие влагата и водата, а 
покрай това, еж престанали и да бждатъ ски
орски обувки - добре прилепнали къмъ крака, 
отъ което зависи до 50% заучаването на ски
техниката. За разлика отъ лtтната, зимната пла
ниска обувка тр'hбва да бжде по-леко подкована. 
Достатъчни еж трикунитt въ носовата часть, 
едно разредено обкржжаване подметката съ ци
гански гвоздеи и едно добро обковаване на тока. 
Последниятъ, обаче, трtбва да бжде въ срtдищ
ната си часть покритъ съ каучуl(ъ, за да не се 

задържа снtrъ. 
По тази причина и срtдищната часть на под

меткитt не следва да бжде подкована. Върхо
вата подковка спомага извънредно много за 

захващане въ cнtra и леда, когато се наложи 

едно предвижване безъ ски. 

К а т е р а ч е с к и т t о б у в к и, различаващи 
се значително отъ друrитt планински обувки, 
трtбва да иматъ за подметки, въ зависимость 
отъ предназначението имъ, добре насмолено и 
и пресовано кече, тъкань отъ ликови нишки, 

каучукъ или пъкъ гьонъ съ подковка. Първитt 
три материи се употр'hбяватъ при карстовитt 
турове, Т1?й като nхната прилепность върху 
варовика е rол'hма, независимно отъ мокрото или 
сухото състояние на последния. Тtзи обувки не 
се нуждаятъ отъ токове. При гранитнит1; или 
сиени·тни турове, предпочитително е една добре 
подкована, по казания вече начинъ, чисто пла

нинарска обувка. Подковката е на!l-важниятъ 
елементъ на планинарската обувка. Тукъ, под
ковката играе понtкоrа много фатална роля. 
Единъ разклатилъ се гвоздей може да коствува 
често живота на практикуващия катерачесrвото. 

И докато грижата на скиора и туриста тръбва 
да бжде преди всичко добре смазаната обувка, 
катерачътъ следъ всtки туръ трtбва грижливо 
да преглежда състоянието на rвоздеитъ, като 
поставя веднага всички паднали или приковава 

всички разклатили- се такива. 

У н 11 в е р с а л ни т 1; п л а н и н ски обу в к и, 
нагодени така, че да служатъ презъ всички го-
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дишни времева и зе всичко, с.111. съ много уси

лена подко11ка. Горната имъ часть е обикно
вено отъ три парчета. У тtхъ еж зает.а.пени, 
чрезъ смислено комбиниране, всички предимства 
изтъкваш тукъ за всtки видъ планинска обувка. 
При тtзи обувки, по вс'hка вtрояность въ 
много близко време, ще се приложатъ описанитt 
въ настоящата книжка нови туристически гвоз

деи, изработени отъ инж. Йордановъ. 
Накрая да кажемъ нtщо и за rрижитt по 

обувкитt. Tt тр'hбва да бждатъ голtми. Следъ 
всt.ко излизане, т1; трtбва да бждатъ почиствани, 
измивани и грижливо смазвани съ специална 

смазка, като коравитt части, как11ито фортоветt 
и носа, се мажатъ само повръхностно. tsъ про

тивенъ случай тt омекватъ съ времето. Следъ 
това, обувкит'1. се напълватъ добре съ хартии, 
за да дочакатъ ча сухо мtсто следващия излетъ. 

Б. ст. 

Известни Ви с.ж причинитt, поради които 
презъ изтеклата година не можаха да се съ

стоятъ, както редовниятъ съборъ, така и проек
тиранитt съюзни срещи. При nзи обстоятел
ства, Ц. н. реши да изложи своята де!lность и 
съюзнит1; постижения за времето отъ юбилей
ниятъ съборъ въ Бурrасъ до края на 1941 rод. 
въ кратъкъ отчетъ, отпечатанъ и своевременно 

изпратенъ на всички съюзни клонове и учреж

дения, съ които Съюзътъ ни е билъ въ връзка. 
На основание постановлението на Министер

ския съветъ No 3419 (Държавенъ вестникъ брой 
190 отъ 1941 r.) Централното настоятелство и 
Съюзната контролна комисия б'hха свикани на 
съвмъстно заседание на 29 декември!! 1941 год. 
при следния дневенъ редъ : 

1. Приемане отчета на Ц. н. за 1940-1941 r. 
2. Измtнение на членъ 17 отъ съюзния 

уставъ. 

3. Изборъ и конституиране на нови Ц. н. и 
с. к. к. 

4. Приемане бюджета и плана за дейность за 
1941-1942 rод, 

Централното настоятелство и Съюзната кон
тролна комисия въ желанието си да придадатъ 

публиченъ характеръ [на това заседание и да 
чуятъ евентуални преценки и положения върху 

съюзната дейность, поканиха на са.щото засе

дание всички почетни съюзни членове въ сто

лицата и настоятелствата на софи!lскит1; и близ
кит1; до София клонове. На събранието при
сжтствуваха почетнитt членове : проф. Теодо
ровъ-Баланъ, д-ръ Хр. Пиперовъ, д•ръ Иванъ 
Велковъ, д-ръ П. Пtевъ, Илия З_урковъ, Георги 
Георrиевъ, Георги Боrдановъ и инж. Х. Броксъ, 



а сжщо така и голtма часть отъ членове.!; на 
настоятелствата на софийскит11 клонове, начело 
съ председателитt. имъ. 

Съюзниятъ председатель д·ръ Божко Кова
чевски откри заседанието и направи кратъкъ 

преrледъ на условията за работа презъ изте
клата година, както и на постиrнатитъ резул
тати. Той изрази радостыа си, че за българ
ски.!; туристи се откриватъ широки възмож

ности за дейность въ новоосвободенитъ земи. 
Въ станалитъ разисквания взеха участие инж. 

Х. Броксъ, д-ръ П. Пъевъ, Георги Ст.Георrиевъ, 
Ил. Грънчаровъ, Б. Воденичаровъ, Г. Драrоевъ, 
Т, Тодоровъ, П. Кебърле, В. Радевъ и др., които 
направиха положителна преценка за работата, 
която е била извършена отъ Ц. н. 

ll. н. и С. к. к. еж. доволни, че имаха въз

можность да вл1;затъ въ пръка връзка по съюз
нитъ въпроси съ една rолtма група туристиче
ски дейци. 

За да се избеrнатъ каквито и да бИJю недо· 
разумения, Ц. н. подчъртава, че отчетътъ ще 
бжде представенъ на одобрение отъ бж.дещия 
редовенъ съборъ и че последниятъ ще се про
изнесе изцtло върху дейностыа на съюзнитъ 
органи. 

На сжщото заседание, следъ като се изслуша 
мотивирания докладъ на съюзния председатель 

и по силата на постановлението на Министер
ския съветъ, реши се членъ 17 отъ съюзния 
уставъ да бж.де измtненъ, като съставътъ на 
Ц. н. се увеличава отъ 12 на 15 члена. Нуж
дата отъ това увеличение се яви заедно съ на

растването броя на съюзни.!; клонове следъ 
освобождението на поробенитt земи, а едно
временно съ това - увеличение на работата и 
аадълженията на Ц. н. 

Отъ досегашния съставъ на Ц. н. излtзо..(а 
друrаритъ: Петъръ Хаджиевъ, Брайко Геор
rиевъ и Любенъ Тодориновъ, а отъ С. к. к. -
Иванъ Хр. Ламбовъ и Миланъ Кузовъ, като 
П Хаджиевъ и Ив. Хр. Ламбовъ бtха отново 
избрани въ съюзната_ управа при размtна на 
заемани.!; до cera отъ тъхъ постове, 

На друrаритъ Миланъ Кузовъ, Любенъ То
риновъ и Брайко Георrиевъ Ц. н. изказва и тукъ 
сърдечната си блаrодарность за положения отъ 
тtхъ трудъ. 

На това заседание се избра ново Ц. н. и 
С. к. к. въ следния съставъ: 

Централно настоятелство 

Председатель: д·РЪ БОЖКО КОВАЧЕВСКИ 

Подпредседатели { ДИМИТЪРЪ КОКОШКОВЪ 
ГЕОРГИ ДРАГОЕВЪ 

Секретарь : ИВЛНЪ Н. ИВАНОВЪ 
Касиеръ: ИВАНЪ ХР. ЛАМБОВЪ 

Редакторъ : БОЖИДАРЪ СТОИЧКОВЪ 

АРХ. ГЕНЧО СКОРДЕВЪ 

t 
ТОДОРЪИВ. ТОДОРОВЪ 
АЛЕКСАНДЪРЪ ЛЕФТЕРОВЪ 
МИХАИЛЪ КРЪШНЯКЪ 

Членове ПАВЕЛЪ КЕБЪРЛЕ 
ВАСИЛЪ РАДЕВЪ 
дЯНКО ЧОЛАКОВЪ 
ИВАНЪ МИЯТЕВЪ 
ДИМИТЪРЪ ТАЛЕВЪ 

{ ИВАНЪ ХАНДЖИЕВЪ Подr11асници ИЛИЯ ГРЪНЧАРОВЪ 

Съюзна контролна комисия 

Председатель: ПЕТЪРЪ ХАДЖИЕВЪ 

{ ИНЖ. ХР. ИВАНОВЪ Членове БОРИСЪ ВОДЕНИЧАРОВЪ 

Подrласникъ : ИВАНЪ КОЗЛОВСКИ 

Нови членове на Ц. н. и С. к. к. еж. дру
rаритt: 

Павелъ _Кебърле, Денко Чолаковъ, Иванъ 
Миятевъ, Димитъръ Талевъ, Борисъ Воденича
ровъ. 

Така устроена и разширена новата съюзна 
управа поема рж.ководството на Българския ту
ристически съюзъ съ съзнанието за дълrъ, съ 

желание и непоколебима воля за дълова работа, 
необходими повече отъ всъки друrъ пжть за 
нормалния животъ на Съюза. 

Въ своитъ усилия новата съюзна управа раз
чита на довtрието и пълната подкрепа на съюз
нитt клонове и върва, че ще rи оправдае на· 
пълно. 

Резюме на отчета на Ц, н. за 1941 r 

Презъ отчетния периодъ съставътъ на Ц. н. е 
нретърпtлъ промtни : д-ръ Андрей Пиперовъ, 
поради заминаването му въ чужбина е напуст
налъ на 23. IX. 1940 r. и Петъръ Джамджиевъ, 
поради служебни ангажименти е напустналъ на 
26. IV. 1941 rод. На тtхно мtсто еж влtзли въ 
състава на Ц. н. подгласницитt А. Лефтеровъ 
и М. Кръшнякъ. 

На 7. XI. 1941 rод. Ц. н. и С. к .. к. еж по
дали оставка съгласно постановлението на Ми
нистерския съветъ прн No 3319. 

КАНЦЕЛАРИЯ, Отъ из11tзлитt писма и окржжни 
се вижда, че въпрtки мобилизирането на съюз
ния секретарь Иванъ Ивановъ на два пжти и 
на административния секретерь Ст. Стефановъ, 
че живота нъ съюзната канцелария не е за

мрtлъ. 

ОРГАНИЗАЦИЯ. Връзката между СЪЮЗНИТ'В 
клонове и Ц. н. е поддържана чрезъ кореспон
ция, окржжни и посещения. Кореспонденцията 
по размtръ и съдържание е напълно задово
лителна. 

Издадени еж 12 окр.жжни, въ която еж били 
застжпени напжтствия по всички области изъ 
съюзния животъ и творчество. 

Презъ отчетния периодъ еж били посетени 
отъ членове на Ц. н. клоноветt въ Айтосъ, 
Бурrасъ, Варна, Видинъ, Враца, Габрово, Г.
Джумая, Г.-Орtховица, Дрtново, Елена, Казан
лъкъ, Карнобатъ, Котелъ, Or.iopтarъ, Пазар
джикъ, Пловдивъ, Плtвенъ, Разградъ, Русе, Сви
щовъ, Ст.-Заrора, Ч. Брtrъ, Чирпанъ и Шу
менъ, както и почти всички градове на ново

придобититt земи. 
Неблаrоприятнитt условия за обществена 

дейност ь не еж попрtчили за основаването на 
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нови съюзни клонове, предимно въ сRободна 
Добруджа и Македония. 

Приети еж били новит1; клонове: с. Рила -
,,Еленинъ връхъ" ; Силистра - ,.Караджата"; 
Добричъ - ,.Калиакра''; Рилски манастиръ -
,,Св. Ив. Рилски" ; Тутраканъ -- ,.Тутраканецъ"; 
Битоля - ,.Пелистеръ"; Велесъ - ,.Бабува"; 
Гевrели - "Кожухъ--п,,анина•; Крушево- .,Меч
кинъ Камъкъ"; с. Попица - ,.Милинъ Камъкъ"; 
Прилепъ - ,,Златовръхъ"; Поморие - ,,Черно 
море"; Скопие - ,.Шаръ". Въ периодъ на об
разуване - Струмица, Охридъ и Куманова. 

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ. Презъ отчетната година 
Ц. н. е имало само едно печатно издание -
списание „Български туристъ". Презъ сж.щия 
периодъ еж. издадени юбилейни сборници на : 
Български алпийски клубъ, на клона „Узана" 
- Габрово и на клона „Девненски извори" -
Варна, които еж единъ цененъ приносъ къмъ 
туристическата литература. 

ФИНАНСИ. Презъ отчетната 1940 r. развива· 
щит1; се събития еж се отразили както на фи" 
нансовото състояние на отд1;лнит1; клонове, така 
и на Съюза. За реализиране бюджета за 1940 r, 
е видно, че срещу предвидената въ прихода 

сума 555,000 е реализирана сумата 474,505 лв. 
Въ разходната си часть бюджетътъ е реализи
ранъ въ разм'hръ 536,496 съ единъ дефицитъ 
отъ 61,994 лв. 

Този дефицитъ би :се покрилъ/ автоматиче
ски, ако клоновет1; биха издължили поне една 
часть отъ задълженията си къмъ Съюза. 

ДИАПОЗИТИВНА СЛУЖБА. Ц. н. е направило 
една добра стж.пка като се е сдобило съ спе
циаленъ лрожекuионенъ апаратъ. и съ израбо
тенит1; диапозитиви отъ r. r. Г. Георrиевъ и М. 
Кръшнякъ, съ които се е дала възможностьта 
на Комитета за пропаганда да организира ре
дица прожектирания съ диапозитивИJ'В . придру
жени съ сказки. 

ОФИЦИАЛНИ J_ВЛАСТИ.~. Отношенията на Ц. н. 
съ офиuиаляит1; власти еж били нормални .. Въ 
крж.rа на възможното Б. т. с. еполучилъ мате
риална и морална. подкрепа на държавнит1; ин
ститути: Ц, н. благодари най-вече на г. мини
стра на благоустройството r, инж. Василевъ и 
на главния рж.ковонитель на организацията на 

българската младежь „Бранникъ" r. д-ръ Клеч
ковъ, за отnуснатит1; помощи, които еж улеснили 
материалното творчество на Б. т. с. 

Съюзниятъ лредседатель д-ръ Б. Ковачевски 
отъ трибуната на Народното събрание е защи
тилъ и подчърталъ необходимостьта отъ законъ 
за стопанскии туризъмъ. 

СРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ„ Ц. н. е поддържало 

редовни връзки съ Ю. т. с. и Съюза за защита 
на родната природа. 

Въ изпълнение решението на юбилейния 
Съборъ и на своето общо годишно събрание, 
Бълrарскиятъ алпийски клубъ е преминалъ въ 
редоветt на Б. 1. с. и съ това се е направило 
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една rол1;ма стж.пка напредъ къмъ пълното обе
динение на бълrарскит1; туристи, 

МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ. Предвидъ усложне
ния международенъ животъ Ц. н., презъ отчет
ния периодъ е поддържало връзки само чрезъ 

разм'hна на списания и туристическа литера

тура, както и съ случайни посещения, 

ХИЖЕСТРОЙСТВО и МАРКИРОВКА. Въпр1;ки лип
сата на обективни-' условия за работа Ц, н. съ 
усилията на съюзнит1; клонове е постигнало 

добри резултати. 
Презъ отчетната година еж били завършени 

и осветени: 

- Юбилейниятъ заслонъ „Ив. Вазовъ" въ 
Рила. 

Освещаването re извършило на 25. VIII. 940 r. 
На тържеството била врж.чена почетната зн~чка 
на председателя на клона „Рилски езера -
Дупница, r. Асенъ Меджедиевъ, провъзrласенъ 
за почетевъ членъ на Б. т. с. отъ юбилейния 
съборъ. 

- Хижа .,Узана·• въ Стара планина, построена 
отъ габровския клонъ. Освещаването станало на 
8. IX. 940 rод. На тържеството е била врж.чена 
почетната значка на г. Коста Пенчевъ, предсе
датель на габровския клонъ „Узана". 

- Хижа „Князъ Симеонъ Търновски" на 
бургазкия клонъ ,.Странджа". Освещаването се 
извършило непоср1;дствено следъ Юбилейния 
конгресъ. 

- Заслонътъ ,.Св. Ив. Рилски" въ Рила, 
изграденъ съ общит1; усилия на Светата рилска 
обитель, Столичната община и Българския тури
стически съюзъ и осветенъ на 28. IX. 1940 r. 
На тържеството е била врж.чена !1очетната 
значка на архимандритъ Натанаилъ, а·.по-късно 
въ София -· на r. инж. Гошевъ. 

Презъ отчетната година еж били завършени 
но не осветени: хижа „Рай" 11а клона въ Ка- ' 
лоферъ; хижа „Елъ-Тепе" на клона въ Банско 
и хижата въ Витоша на новия клонъ на Б. т. с. 
- Жел'hзничарското туристическо дружество вь 

София, 
- Заслонътъ „Мальовица'' е билъ разши

ренъ и надстроенъ съ втори етажъ. 
Съюзнитъ клонове въ Солотъ, Перникъ и 

Лжджене еж започнали нови строежи въ пла
нинит'h, които сигурно ще бждатъ завършени 
презъ 1942 rод. 

При новитъ завършени строежи и следъ 

освобождението на Маке:Дония, туристическит1; 
хижи еж увеличили своя броя отъ 50 на 56, а 
домовет1; отъ IО~на 13. 

Постигнатото и по отношение на хижвата 

маркировка е твърде задоволително. Следъ мар
кирането на Мусаленския д1;лъ, Юмрукъ чал
ския д1;лъ и часть отъ Пирина, предстои марки
рането на Дуnнишка Рила. 

Н а ч ъ р т а н и я з а 1942 r о д. 

Първата стж.пка на Ц. н. е отправена къмъ 
заздравяването на финансовото положение на 

Съюза. 



Желаемъ да б.111.де добре:разбрана твърдость
та, която Ц. ;н. ще прояви къмъ клоноветt, 
които иматъ навикъ да отлаrатъ за дълго или 

забравятъ своитъ материални задължения. Пре
дупреждаваме всички съюзни клонове, че по 

отношение тtхната изправность Ц. н. нъма да 
допусне презъ тази година абсолютно никакви 
отст.111.пки. 

~~' Напомняме на всички клонове, че съгласно 
устава тъ еж длъжни да; се отчетатъ окончателно 
за изтеклата 1941 година най-късно до края на 
м. априлъ т. r. Поради особено тежкото финан
сово положение на Съюза, желателно е клоно
ветъ-длъжници да не дочакватъ крайния срокъ, 
а веднага следъ получаване на окр.111.жното да 

изпратятъ на Ц. н. дължимитъ суми, още по
вече като се има предвидъ, че всички пор.111.чки 

на материапи, необходими за КJюновеп;, Ц. н. 
заплаща въ брой. 

Презъ течение на годината членски карти и 
марки, хижни билети и други материапи ще б.111.
датъ изпращаии на редовнитъ клонове само 
срещу предварително заплащане. Срещу пър
витъ направени пор.111.чки клоновитъ настоятел
ства еж. длъжни най късно до единъ месецъ отъ 

датата на получаване порж.чката да внесатъ 

най-малко 25% отъ стойностьта имъ. Нови по
р.111.чки въ никой случай не ще б.111.датъ изпъл
нени, докато не бж.де издължена напълно стой
ностьта на полученитъ преди материали. 

Напомняме на клоноветъ, които иматъ оста
нали непласирани членски марки отъ 1941 rод. 
да ги върнатъ най-късно до края на м. февруа
рий т. r. за . да б.111.датъ завърени съ тtхната 
стойность. Следъ този срокъ непредставенитъ 
марки оставатъ въ тежесть на неизправния 

клонъ. 

Съобщаваме Ви, че новитъ членски марки 
за 1942 година с.111. отпечатани своевременно и 
стоятъ на разположение на клоноветt. Настоя
телствата тръбва веднага да направятъ своитt 
искания и да вложатъ повече старания въ пре· 

записването на членоветъ. 
Обръщаме внимание на новооснованитъ 

съюзни клонове въ освободенитъ земи, че отъ 
началото на тази година тъ ще се задължаватъ 
и отчитатъ еднакво съ всички останали клонове. 

Отдълнитt видове материали се заплащатъ на 
Ц. н. както следва : членска карта - 2 лева ; 
членска марка - 25 лева ; съюзна значка -
20 лева ; хижни билети за денувка и одеало -
кочанъ отъ 100 билета - 10 лева; абонаuемантъ 
на списание • Български туристъ" за съюзнитi; 
членове - 50 лева, за сродни организации - 65 
лева и за нечленове - 100 лева. 

Новооснованиrt клонове да иматъ предвидъ, 
че съюзнитъ хижни билети с.111. задължителни 
за всички клонове, които стопанисватъ хижи, 

заслони и домове. Въ никой случай :не ~, се до
пуска употръбата на печатани отъ клоноветt 
билети. 

Онъзи отъ новооснованитt клонове, (които 
иматъ непласирани отъ изпратенит1; имъ даромъ 

членски марки отъ 1941 година да ги върнатъ 

веднаги и да направятъ пор.111.чката си за нови. 

Повтаряме, че само навременната отчетность 
на клоноветt може да осигури една нормална 
съюзна дейность презъ годината, отъ която из
правность ще добиятъ по-rол11ма подкрепа и 
облаги, преди всичко,1,самитъ ~клонове. 
t] Съюзното списание, което въпрtки тежкитt 
материални условия, излизаше рt:довно презъ 

годината и при това съ технически подобрения 
и по-rолtма художествена изисканость, ще про
дължи да излиза и презъ тази~-rодина_ подъ еж.

щата редакция. 

Забавянето~на последнитъ две книжки отъ 
изтеклата годишнина и първитъ _ на новата го
дишнина се дължиJна отс.жтствието по служба 
на съюзния редакторъ и l на претрупаната ра

бота въ печатницитъ. 
Напомняме на съюзнитъ клонове, че по съюз

ния уставъ, всички членове на Б. т. с. задъл
жително получаватъ съюзния орrанъ .Българ
ски туристъ". 

Въпръки извъзнредното повишение на це
нитъ на материалитъ и на работната ржка, або
наментътъ на списанието се повишава cauo съ 
5 JJeвa - 50 лева за членове и 100 лева за 
нечленове. 

1,. Настоятелствата на клощ>ветt иматъ задъл
жението веднага да върнатъ изпратенитt имъ 
своевременно пощенски карти, като попъл

нятъ броя на своитi; абонати за тази година, 
за да може Ц. н. съответно да опредtли 
тиража на списанието ' и за да не се правятъ 
излишни разноски по експедицията и похабя
ване на книжкитъ. 

Препорж.чваме Ви да задължите всъки редо
венъ членъ на клона да запише поне единъ 

свой по'знатъ за абонатъ на ~ ... . Български ту
ристъ •, съ което ще се допринесе извънредно 
много за неговото популяризиране, а чрезъ 

това и за пропагандиране дълото на организи
рания български туризъмъ. 

• Съобщаваме, че окр.жжното на Б. д. ж. , съ 
което се разрешава на членоветъ на Б. т. с. 
да пжтуватъ съ намаление 30% отъ ценитt на 
редовната тарифа въ групи най-малко отъ по 
5 души, носи No III 231-3 отъ 1 януарий 1942 r. 
Този нумеръ следва да се вписва въ увъре
нията за пж.туване по жел1;зницит1; - обра
зецъ No 16. Удостовъренията се доставятъ при 
поискване отъ Ц. н. 

• Като вземаме поводъ отъ пожара, който 
унищожи до основи току що завършената хижа 

.Козя стена• въ Стара-планина, преди още еж
щата да е била застрахована, задължаваме кло
новетt, които стопанисватъ съюзни хижи, да 
проучатъ на мъстна почва условията, които имъ 
се предлагатъ за застраховане на хижитъ отъ 
пожаръ и да ги съобщатъ веднага. 

• Предупреждаваме онъзи съюзни клонове, 
които иматъ намърение да искатъ материална 
подкрепа отъ организацията на~бълrарската мла
дежь „Бранникъ•, че това тt не моrатъ да сто
рятъ направо, а само чрезъ Ц. н. на Б. т. с. 

29 



Всички други искания на кпоновет1; направо до 
ржководството на организацията .Бранникъ" 
ще оставатъ безъ последствие. Разпредtлянето 
на отпусканитt помощи ще става отъ Ц. н., 
съобразно навременностыа на нуждитъ по въз
приетия общъ хижестроитепенъ и маркирова
ченъ планъ на Съюза. 

• Задъ11жаваме клоноветt, които стопанис
ватъ хижи, заслони и домове, да съобщатъ до 
края на този месецъ отъ колко лица еж били 
посетени презъ 1941 rод., като се упомене 
какво е било ежемесечното посещение. 

• Поканваме съюзнитt клонове да изпопзу
ватъ зимния сезонъ за засилване на организа

ционната и пропагандна дейность. 

• Напомняме, че Ц, н. държи на разпо-
11ожение на клоноветt изlfnючителния като про- . 
пагандно срtдство дОК}Менталенъ филмъ „Борба 
за Хималаитъ", който при това се отпуска 
безплатно. Филмътъ е освободенъ отъ акцизъ и 
всички приходи отъ представянето му оставатъ 

изцtло въ полза на клона. При поискване на 
фипма, посочвайте точнитt дати, за които же
паете да го имате на разпопожение. 

• Ц. н. предпаrа и нtколко серии отъ 
цвtтни диапозитиви, изобразяващи красотитt 
на роднитъ планини. Прожектирането имъ става 
съ специапвия съюзенъ прожекционенъ апа

ратъ и екранъ съ платно. Самото прожекти
ране може да трае отъ часъ до часъ и поло

вина, придружено съ подходяща сказка. 

• За всички прояви на организационната и 
просвtтна дейность съобщавайте своевременно 
на Ц. н., за да имъ се дава rласность чрезъ 
съюзния орrанъ и чрезъ стопичната преса. 

ГЕОРГИ СТ. ГЕОРГИЕВЪ 

Почетенъ председатель на Българ
ския фото-клубъ; почетенъ членъ 

на Загребския фото-клубъ. 

ИЗЛОЖБАТА rfA ХЪРВАТСКАТА ХУДОЖЕ
СТВЕНА ФОТОГРАФИЯ ВЪ СОФИЯ 

Общиятъ куптуренъ напредъкъ на страната 
ни презъ последното десетипtтие напожи орга
низирани грижи и у насъ за художествената 

фотография. Тази нужда неотдавна създаде Бъп
rарския фото-кпубъ въ София - една чисто идей
на организация за разпространение на трезва 

фотографна куптура и просвt.та всрtдъ бъпrар
ската общественость. И още отъ самото начало 
това сдружение се нагърби самоволно съ часть 
отъ организиранитt грижи на държавната впасть 
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по провеждането на една странична клонка отъ 

нейната обширна куптурно-просвtтна програма, 
Но копкото скромна да е началната дейность 

на тази мпада организация, тя още следъ пър

витt си стжпки отбеляза една значителна проява: 
отъ обществено значение съ устроената първа 
изложба на художествената пюбителска фотогра
фия у насъ, изнесена съ много голtмъ успtхъ 
въ София презъ лtтото на 1939 r. 

Днесъ пъкъ, макаръ свtтътъ още да се огъва 
подъ напора на невиждана политическа ката

клизма, заслужава да се отбележи и една друга 
важна проява на този клубъ. Вече повече отъ 
2 години той е въ редовни взаимни връзки, 
върху основата на братско куптурно сътрудни
чество, съ Хърватския фото-клубъ въ Загребъ. 
А преди още да настжпятъ шеметнитt събития, 
които неочаквано възвестиха щастливото разре

шение на парпивитt балкански проблеми, на
шитt ,цруrари отъ Заrребъ, при наше най
близко с&трудничество и участие, предприеха 
издаването на разкошното месечно списание 

.Съвременна фотография", което се списва на 
хърватски, български и словенски езици. Зна
чението на този нагледъ дребенъ фактъ не е 
само въ това, че по този начинъ се постави на

чапото на взаимно сътрудничество между двата 

народа, когато липсваха още обективнитt усло
вия за това. Неговиятъ голtмъ вжтрешенъ сми
сълъ се крие въ обстоятепството, че за пръвъ 
пжть отъ сжществуването на бившия полити
чески конгломератъ Югославия и при познатия 
изкпючителенъ режимъ тамъ за българщината, 
тази страна официално призна езика на кул
турна България като езикъ, на който може да 
се списва едно списание, издавано въ нейни 

предtли и разпространявано въ цtла Македо
ния. Какъ и съ какви усилия се постигна този 
успtхъ, тукъ не е важно. 

;=:сега, обаче, когато гигантската борба за единъ 
по-справедливъ и по-човtченъ редъ достига вър
ховата си точка, ние и нашитъ приятепи отъ 
Заrребъ сме отново на аванпостоветъ въ кул
турното движение за отвоюване на повече ду

ховно и нравствено бпаrоденствие за двата на
рода чрезъ взаимно сътрудничество и сближение. 

Разбира се, че е напълно естествено подобно 
общуване да започне преди всичко върху осно
вата на взаимното опознаване чрезъ размtна на 
духовнитъ и куптурни ценности на двата на· 
рода, тъй като тукъ лесно се намиратъ допир

нитв точки. И като една отъ първитt стжпки 
въ тази насока, Бълrарскиятъ фото-клубъ уреди 
отъ 1 до 15. 11. 1942, въ салонитt на Държав
ната художествена галерия, показатепна изложба 
на Хърватската художествена любителска 
фотография, която пожъна голtмъ успtхъ. И 
ето даже онО"ва малко, което можеше да се 

види въ тази изложба, даде доста вtрна и пъл
на представа за живота и rолtмата материална 
и духовна култура на хърватския народъ, съ 

който ни свързватъ не само дълбоки племенни 
връзки, но и еднаква нерадостна с.ждба въ 
миналото. 



Отъ изложбената стена 200 прекрасни фото
графни картини убедително разказваха чрезъ 
своя реалистиченъ езикъ за красотата на леrен

.11арнитt хърватски земи, за тtхнитt прозрачни 
небета, окичени съ чудна облачна орнаментика, 
за лекитt сtнки, които пълзятъ съ усмивка по 
ридоветt, за воднитt простори и обработенитt 
полета, надъ които се изсипва щедро Божията 
блаrодать и за още много и разнообразни проя
ви изъ бита и културата на пай-младата днесъ 
балканска държава. 

Но наредъ съ това, всtка отъ изложенитt 
творби вжтрешпо отразява едно двояко въздей
ствие : преди всичко убедителната сила на 
образния документ&, който претворява съ аб
солютна правдивость чудни откжси отъ приро

дата и душата па хърватския народъ и следъ 

това, необ11кновеният1, художествен& и фо
тогенен1, ефектъ, достиrнатъ по пжтя на съв
семъ личното отношение на автора било къмъ 
нtкоя оригинална точка на наблюдение, било 
къмъ нtкое особено настроение на природата 
или духа, било къмъ нtкое невиждано досега 
изолиране на сюжета отъ околната срtда, или 
най-после, чрезъ ловкото използуване:на нtкое 
фантастично освtтление, 

За жалость, изложбитt отъ този родъ у насъ 
с.ж крайно рtдки явления. И може би затова 
ние още нtмаме ясни отношения къмъ фото
графното художествено творчество и особено 
къмъ своеобразнитt естетични критерии, по 
които се отмtрватъ истинскитt ценности на 
това ново изкуство, Тъкмо за това си позволя
вамъ тукъ да спр11 съ нtколко думи внима
нието върху този въпросъ, тъй като безъ него
вото освtтление, тази и други подобни излож
би наистина не би могли да бждатъ оценени 
правилно. 

Нtкои външни прилики, въ миналото, пъкъ 
и сега даже, еж навеждали мнозина на ми

сълыа да сравняватъ фотографията съ жнво
писыа или графика.та и да оценяватъ художе
ственитt качества на фотоrрафнитt творби съ 
критериитt на живописната естетика. Подобно 
отношение е основно поrрtшво, тъй като тtзи 
два изобразителни метода стоятъ на диаме

. трално противоположни полюси, поради дъл

боки вжтрешни различия. 
По нжтрешната си сжщность, фотоrрафи11та 

представлява аналитиченъ подходъ къмъ ви
димия свtтъ, докато живописыа винаги е само 
синтетична, Онова, което въ живописыа се 
смtта като недостатъкъ (голtмитi; подробности, 
точни линии и форми и пр.), въ сжщность съста
влява rолtмото _ вжтрешно ~предимство ~на фото-
графията. , 

Наистина:първоначално фотиrрафията се ро
ди като чисто техническо изобретение (1839), но 
скоро станаl:явно, че:тя носи въ себе си соб
етвени изразни срtдства и свой езикъ и затова 
тя~се оформи ·." К/8'0 ·:автономно ;изкуство, което 
донесе нови очи и нова душа на свtта. Надъ 
плоскостыа на техниката която автоматично 

създава фотографния образъ, се издига изкуст• 

вото въ фотографията. Последното преди всич
ко се насочва къмъ тематичниm/Ь и формал
ниm1Ь проблеми, чието сполучливо разрешение 
зависи всецtло и само отъ личнитt творчески 
способности на фотографа. Тtзи проблеми по
нататъкъ намиратъ образното си оформяване въ 
композиционния строежъ на фото-картината и осо
бено въ изразената чрезъ нея деl!ствителность, 
идея, оптическа красота или художествена пре

живtлица. И въ това, именно своеобразно пре
създаване на живота като белеrъ, условность, 
алегория или символъ, съ помощыа на едно

цвtтния езикъ и особенитt изразни срtдства 
на фотографията и то по такъвъ начинъ, че 
образътъ да предизвика у наблюдателя една по
ложителна негова реакция, се заключава сжщ

ностыа на изкуството въ фотографията. 
По начало, фотоrрафътъ-художникъ е наl!

съвършениятъ реалистъ. Въпрtки това, чрезъ 
целесъобразно използуване и подреждане на 
безкрайно промtнливитt свtтлинни ефекти, той 
винаги може да пресъздава и съвсемъ нова ре

алность отъ старитt обстановки, които подъ 
влиянието на разнитt видове освtтления мt
нятъ само външния си обликъ, но не и вжтреш-
ната си сжщность. · 

И както ясно показваха повечето изложени 
работи, само по този пжть на претворяване еж 
достигнати много емоционални и лирични на

строения. Нито единъ отъ тtзи радостни ефекти 
не е създаденъ или засиленъ отъ каквито и да 

с.ж .ретуши" или други изкуствени подправки. 
И най-невиннитt ржчни вмtшателства, съ цель 
да се създадатъ, засилятъ или подчъртаятъ нt
кои ефекти, еж отречени безусловно отъ худо
жествената Фотография, защото тt иматъ по
вече об,що съ фалшификацията, отколкото съ. 
чистото изкуство. Фотографията е ценна само 
тогава, когато отъ начало и до край си остава 

чиста фотография. 
Много отъ изложенитt работи показватъ 

надъ всtко съмнение, че благодарение само на 
личното композиционно хрумване на автора е 

достигната удивителна опростеность на сюже
та, която му придава мощна изразность и нео

бикновена красота, макаръ той да е извлtченъ 
или откжснатъ отъ нtкоя много сложна и хао
тична обстановка. Други пъкъ работи дължатъ 
особената си художествена стоl!ность само на 
необикновенитt жrлиjна наблюдение, отъ гдето 
еж погледнати сюжетитt и само така нtкои отъ 
тtхъ еж загубили обикновения си баналенъ видъ. 

Общо казано, въ всички работи личи, че 
трворческиятъ замисълъ се е ржководилъ ви

наги отъ едно оригинално и чисто лично фото
графно и фотоrенно виждане на свtта. 

Общото впечатление отъ изложбата неизбtж
но навежда на заключението, че художествената 

фото-картина тепърва ще има да играе важна 

роля въ бждещия животъ на културното човt
чество, Чрезъ приех.щата ней възможность да 
бжде: разпространявана въ неоrраниченъ брой 
копия и съ това предимство да обединява rо
лtми човtщки маси въ една душа, тя постепенно 
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добива значението на сжщо такъвъ важенъ фак
торъ въ човi;шкия напредъкъ, каквито вече еж 
станали· киното и радиото. 

Повечето отъ изложителит1; еж признати май
стори, които еж излагали свои работи на меж
дународнит1; фото-изложби по цълия свътъ. Име
на та: Тошо Дабацъ, Авrустъ Фрайтичъ, Георги 
Скриrинъ, Иrнатъ Хабермюлеръ и други, винаги 
се свързватъ съ едно оригинално и самобитно 
фотографно творчество. Тъхнитъ произведения 
добиватъ още по-rолъма вжтрешна цена като се 
има предвидъ, че еж произведения само на лю

бители на фотографията, които еж чужди на 
всъкакви професионални или други материални 
интереси. 

Изложбата мина заслужено съ твърде rолъмъ 
успъхъ. 

Бълrарскитъ любители на художествената фо
тография моrатъ да бждатъ доволни, че съ този 
т1;хенъ починъ, т1; изпълняватъ, споредъ си
лит1; си, единъ свой малъкъ дълrъ къМъ бъл
гарската култура. И ако т1;хната втора по редъ 
изложба, макаръ и на едно чуждо изкуство, 
остави каква и да е положителна диря въ сръ
дитъ на нашата културна общественость и осо
бено, ако тя привнесе за затвърдяване на убеж
дението, че съвременната фотография не е обик
новенъ занаятъ, а новото изкуство, което сти
хийно овладява свъта презъ днешния вrыи, на 
зрителна култура, то една отъ първитъ за
дачи на Българския фото-клубъ тръбва да се 
смъта постигната. 

ЛЮДМИЛЪ РУНЕВСI<И 

ЕДНА ПРЕДСТАВА ЗА XV-TATA ОБЩА 
ХУДОЖЕСТВЕНА ИЗЛОЖБА 

Всъка година когато настжпи зимата и снъгъ 
посипе китната ни земя, Съюзътъ на дружест
вата на художliицит1; въ България устройва 
обща художествена изложба. Въпръки напреr
ватитъ военни събития, Съюзътъ и тази го
дина не нар1ши ценната отъ културно и обще· 
ствено значение традиция. 

Посетихъ и азъ този праздникъ на българ
ското изкуство, съ което ние останалитъ мо
жемъ да се rордъемъ и смъло наистина може 
да се каже, че дойде времето, когато нашето 

родно битово изкуство разби ледената покривка 
и се показа пълно, цълостно, каквото е било и 
ще бжде за презъ въковетъ. 

Нашето изкуство е чисто българско, непри
нудено и напълно заслужава вниманието на на

шата културна общественость. Нашето изкуство 

казвамъ, е било винаги непринудено, чисто, за
щото се е раждало отъ живота, отъ малката 

схлупена обитель, изписана съ завидно майстор
ство съ фрески познати и въ странство, отъ 
нашит1; първоучители, зоrрафитъ - документи 
на нашата богата история. То се е раждало по 
високитъ върхове на Рила и легендарния Пи
ринъ, които вболи се гордо . въ синия небо
склонъ, сякашъ искатъ да ни покажатъ пжтя за 

другия миръ, небесниятъ. То се е раждало отъ 
тихия бълъ Дунавъ до бръrоветъ на Бълото 
море и отъ Черно море до Охрида синь. То се 
е раждало подъ топлото българско слънце, кое· 
то сега ще rръе и върху освободенит1; ни земи, 
сжщо rолъми извори за нашата култура и из· 
куство. То се е раждало въ пазвитъ на стария 
баща Балкана, подъ неrовитъ в'hковни гори, 
в'hрни свидетели на скжпи моменти отъ нашата 
свобода. То се е раждало при планинскитъ цвът
чета, подъ кръшния напъвъ на славеитъ. То 
се е раждало отъ- най-rол'hмия просторъ, кждето 
волно размахватъ криле орлитъ до най-малката 
и тъмна дупка по таванитъ, кждето мизерията и 
rладътъ еж първитъ гости. То се е вдъхновя
вало отъ живота и отъ първата художница -
природата, която щедро е хвърлила своето из

куство за да създаде тази приказна земя - на

шето отечество. 

Ние виждаме сжщо съ rолъмо задоволство 
l{акъ нашитъ художници еж се втурнали да из
писватъ картини изъ златна Добруджа и отъ 
многострадалната Македония, съ чистото жела
ние да ни покажатъ тамошнитъ красоти, тамош
ното слънце, което единствено е зrръвало и да
вало скжпата надежда за часа на свободата, 
който ние бъхме щастливи да видимъ. 

Най-сетне, тъ ни показватъ тамошния битъ, 
т11 ни разказватъ за пъсеныа на златнитъ кла
сове, за красния Балчикъ и леrендарноrо Ох
ридско езеро. Така, т1; наистина ни показватъ 
отъ години какъ е туптъло българското сърдце 
за т'hзи скжпи нераздълни части отъ нашето 
отечество. 

Ние сега съ голъма радость виждаме т-вх
ното дарование. ХV-тата общохудожествёна из· 
ложба е вещъ докуменп. на горното. Ние чув
ствуваме тъхния пулсъ, т-вхния стремежъ да се 
постигне и замине великото. Тъхниятъ пулсъ е 
пулсъ на родната земя. 

Съ кратки думи общата художествена из
Jюжба говори за страната на розит1;, за стра
ната на черния, но блаrословенъ трудъ, за стра
ната на чистото изкуство и поезията, за стра

ната на топлото слънце, което щедро р-ве много 
свътлина и багри. 
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