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БЪЛГАРСКИ ТУРИСТЪ 
ОРГ АНЪ НА БЪЛГ АРСНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗЪ 

ИЗДАНИЕ НА ЦЕНТРАЛНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО 

Редакторъ БОЖИДАРЪ СТОИЧНОВЪ 

ГОДИНА XXXIV ФЕВРУ АРИЙ 1942 КНИЖКА 2 

На 2 августъ т. z. се навършватъ 20 години отъ завършването и осве
щаването на първата планинска туристичевка хижа въ България - хижата 

Скакавица, изградена съ голrьмитrь усилия па туристическитrь дружества на 

Б. т. с. и Ю. т. с. въ Дупница. 

Двадесеть години отъ този пръвъ туристически праздникъ въ Рила-пла
нина, въ който взеха участие надъ 2,000 души, който ободри сърдцата следъ 
нещастюtя край на войнитrь и даде силен.ъ подтикъ на н.ашето строител
ство въ планинитrь. 

На 24 май т. z. се навършватъ 20 години и отъ освещаването на п-ьрвия 
туристически домъ-хижа Царевецъ въ старопрестолния Велико Търново, за

почнатъ преди войнитrь, който се смrьта съ право за първото zолrьмо тури

стическо постижение и чиято постройка въоду~иеви туристическитrь деятели 

и тури началото на нашето .материално творчество. 

Двадесеть години отъ живота на една организация, която построи въ 

това време 56 туристически планински хижи и заслони и 11 туристически 
домове, взе дейно участие при изграждането на тритrь високопланински на
блюдателници, заслужаватъ да бж.датъ посочени при равнос.мrьтката, която 

обикновено се прави следъ единъ кратъкъ или по-дълъzъ срокъ. При тази рав
носмrьтка дебело трrьбва да се подчъртае, че извършенитrь строежи, чиято 

стойность надхвърля днесъ 50,000,000 лева, еж дrьло само на преданната и 

самоотвержена дейность на клоновитrь деятели, които почти винаги еж. за
почвали строежит1ь съ малко материални срrьдства и обратно пропорцио

наленъ на срrьдствата ентусиазъмъ. 

Хижестроителната дейность е свързана съ имената на т,рвитrь тури

стически дейци въ съответнитrь градове, които не само понасяха всички те-



жести по строежа, но бtьха и прtькитtь гаранти на задълженията. Срtьд

ствата за строежитtь бrьха събирани по най-разпоо6разни начини: вечеринки, 
лотарии, дарения, помощи и др. Държавата и общинитtь подпомагаха тури
стическитtь строежи, макаръ и твърде оzранz~чено. Но скромнитrь мате

риални срrьдства не бrьха прrьчка за извършване на труднитrь планински 

строежи, щомъ ржководнитrь туристически срrьди бrьха обzорени отъ пла

мън:а на високо творчески духь. 

Имайки предъ себе си равносмrьтката за тази 20 zoдuiuнa деятелность, 
ние виждаме пжтя, който е извървянъ при това строителство съ всичкитrь 

му наивности, zрrьшки и недостатъци на извършенитrь строе:ж:и. Но отъ 

друzа страна имаме zолrьмата съ ценни поуки практика отъ многото пла

нински строежи и можемъ ясно да начъртаемъ .плана на бждещето наше 

строителство: 

1. постройката на нови хижи да става само по хижестроителната 

проzрама на Съюза; 

2. новитrь постройки да се започватъ само следъ събрани u осиzурени 
достатъчно срrьдства; 

3. строежиииь да отzоварять напълно на изискванията u условияша на 
планинскитrь хижи. 

Посоченитrь въ проzрамата хижи да се построят& въ опредrьленитtь 

срокове, като за въ бждеще отъ разпръснатитtь усилия и срrьдства на клоно

ветrь се отиде къмъ събирането имъ въ ржцетtь на Съюза или нарочни коми

тети, които да си поставятъ задачитrь ударно и въ единъ строителен& се

зонъ да завършватъ строежитrь. При всички строежи да не се нарушава пr,р
вобитностьта и естественитrь красоти на мrьстностьта. 

При проектирането на хижитrь, следъ основно проучване въпроса за соб
ственостьта на мrьстото и евентуалното му подаряване или купуване или пък:ь 

използуването му за вtьчни времена, трtьбва особено внимание да се обърне и 

на изложение, вrьтрове, снrьжни навявания и лавини, вода за пиене, гориво и 

пр. Следъ това - достжпность на мrьстото и наличность на строителни 
матерuали, както и възможность за лесенъ и евтинъ превозъ на останалитrь 

материали. 

При изработване на плана трrьбва да се мисли за употрrьбата по въз
.можность на мrьстни .материал~~. 

Архитектурата на планинската хижа трrьбва да бжде съ правилни и 
спокойни форми, съчетани съ околната природа. Мноzо отъ изпращанитrь въ 

Ц. н. планове за утвърждаване см за градски постройки съ моднитrь имъ на
чупвания, кули, еркери, колонади, тераси и пр., които съвсемъ не отzоварятъ 

за планината, струватъ скжпо, а най-важното - изискватъ често поправки• 

Да се предпочита правилната форма съ правилни и опростени покриви, които 
еж вrьчната zри:жа при стопанисването, като се избrьzватъ чупки, ула.ми, ер

кери и др.; покривната конструкция трrьбва устойчиво да се закрепи въ зидо
ветrь за да устои на вrьтрове и бури. 
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Вжтрешното разпредrьление трrь6ва да бжде удобн,о, це7zесъобразн,о и 

практично, като се предвиждатъ помrьще,шя за мивки, клозети, баки, за 

ски и др. за създаван,е необходимитrь удобства, които се желаятъ вече и 

въ хижитrь. 

Постройкитrь ще се извърutватъ с7;06разн,о мrьстнитrь материали, н,ай~ 

вече отъ камъкъ и дърво. Желателно е да се обърн,е внимание. къмъ употрrь

бата на изолацион,ни материали, еж.що по възможн,ость .мrьстн,и, съ които се 

постиzатъ поразителни резултати въ хигиени 1tность, предпазване отъ студъ 

и топлин,а; сжщитtь удобн,о и лесн,о се превозватъ, н,о н,ай.важн,ото е че се 

nocmuza zолrьма икономия н,а 2оривен,ъ .материалъ. Ра3ходитrь по тrьхъ се 

покриватъ само за нrьколко 2один,и, а удобствата имь еж неоцен,ими. 
При проектиран,ето н,а хижитrь да се обърн,е особено вн,иман,ие за раз

поло:жен,ието н,а легла, н,арове, печки и др. мебели, въобще всичко да се пред

види и обмислен,о проектира за избrыван,е неудобствата пра .мебилирван,ето 

и използуването на пом,ъщен,аята. 

При пралаzането н,а редица благоустройствени работа около хижит,ъ, 

всичко трrьбва да се извършва съ Jruъpкa за да н,е се увреdа околн,ата природа. 
Хижитrь трrьбва да б.мдатъ съ скромна раз.щъри за да задоволяватъ 

сеzашнатrь н,уждц, а не постройки, които и следъ 50 2один,и ще бlii.датъ 20-
лrьми. Трrьбва да се има предвадъ, че а н,ай·zолrьмат,ъ хижи нrьколко пжта 

въ годината еж недостатъчн,а да побератъ всичка посетители, а отъ друга 

стран,а мн,020 отъ тtьхъ по цrьли месеци н,rьматъ н,акаква посетители. Засло

н,итrь трrьбва да се проектиратъ съ още по -малка размrьра и по-скромна ме

биларовка, н,о разбира се, удобн,о и целесъобразно подредени. Постройката на 

юъколко zолrьма хижи-хотела въ н,ай-посещаван,атrь наиш планин,а е еж.що 

крайн,о необходимо. При тrьхъ, проектаран,ето, изпълнен,аето, мебалирването 

и вжтрешнатауред6а и украса, трrьбва да бждатъсъздадена съ известен,ъ план,ан,
ска комфортъ за да се задоволятъ ве;,;.е нарастн,алитrь нужди на излетницитrь. 

Построенитrь до ceza 56 хижи задоволяватъ съ своитrь 400 легла и на
рове за 1,800 души zолrьма часть отъ посетителитrь имъ и даватъ подслонъ 
за 3-4,000 души! дневно а около 100,000 душа zодишно. Ако съ малко усилия 
се увеличатъ двойн,о леглата и се създадатъ повече удобства, тогава можемъ 
да се надяваме на още повече посетители и повече прихода. 

Въ тая двадесеть zодини пл_анинска творческа дейность, когато мо

жахме да осжществимъ по-zолrьмата часть отъ набелязанит,ъ строежа и съ 

построяването на тукъ-тамъ още липсващитrь хижи ще може да се азzради 

l!,fЬЛОстната мрежа на нашитrь планински хижи, намираща се ед_на отъ 

друга н,а нормаленъ еднодн,евенъ преходъ и позволяващи мноzодн,евна излети. 

Таза почти завършена мрежа ще трrьбва съ малко повече усилия и срrьдства 

да закржzлимъ съ постройка на необходимитrь хижи въ новоосвободенитrь земи, 

кждето се откри широко поле за туристическа деятелность. 

Арх. ГЕНЧО СКОРДЕВЪ 
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КУТО ЧИПЕВЪ 
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Удоволствието, което доставя тръгването, е дълбоко и 
скрито, спотаено; то сигурно е много голtмо, защото тжга свива 
сърдцата ни, когато гледаме влакъ или омнибусъ ].(а заминава. Тази 
тж.га видtхъ въ очитt на другаритt и въ София,~ и въ Самоковъ, и 
въ Мала църква, кж.дето се раздtляхме, При MaJ1a църква наши 
другари се отдtляха ва Мальовица. Тази отвесна скала съ цtлата 
нейна верига до Купенитt е толкова близка и позната. на всички ни, 



Свилени манжети бtли, 

Черни дрехи и чорапи - Не! 

В'планината ще отида 

Волни вtтри дето вtятъ, 

Свободни хора де живtятъ ! 

По ХА И НЕ 

че отиването до тамъ е като връщане у 

дома. Тамъ никога не е скучно ; тамъ ви
наги сме млади и силни. Тtзи наши друга
ри ни изпращаха съ оная еж.щата тж.га, за

щото нашиятъ пж.ть предполагаше много 

изненади като новъ и почти непознатъ. 

На първи февруарий, рано сутриньта, наши

ятъ пж.ть е по една стръмна хубава пж.тека. 

Багажътъ ни не е въ тежки кожени куфари 

съ десетки етикети на голtми хотели - а ра
ница, ски и пикелъ. Само следъ единъ часъ 

сме на високото плато надъ Долна лtва 
рtка. Оттукъ видtхме нашия първи обектъ: 
далечъ въ дъното, на слабо възвишаващето 
се плато, се издигаше голtмъ, по.голtмъ 
отъ Юмрукъ-чалъ връхъ. Името си той носи 
отъ страшния циркусъ, който се образува 

въ полукрж.га съ „Скакавцитt• - ,,Сакънъ 
дупка". Напредваме спокойно по мекия 
снtrъ, по единъ малъкъ улей и скоро по
чваме да изкачваме самия връхъ. Долината 

на Лtви искъръ и низкитt баири еж въ 
мъгла и само две минути следъ нашия nо

гледъ, точно въ единадесеть часа и дваде

сеть и петь минути, ни обвиватъ студени и 

влажни мъгли. Силниятъ вtтъръ ни отюIО
нява отъ по-лекия пжть и ни принуждава 

да качваме по стръмната северна страна. 

Спираме често, мж.чно се обръщаме, кж.сатъ 
се коланитt ту на едната, ту на другата ска, 

а замръзналиятъ снtгъ е толкави твърдъ, че 

кантоветt не оставатъ никаква следа. Никой 

не спира. Пръснати, доколкото позволява 
мъглата, ние мълчаливо се изкачваме. 

На върха ни пресрtща северниятъ вt
търъ; сковаватъ се и анорици, и панта

лони, и рж.кавици - цtлитt ставаме ся

кашъ облечени въ ламарина. Часътъ е 
три и половина, когато се видtхме всич

ки на върха и сигуренъ съмъ, че до 

тукъ никому не бt минала мисъльта эа връ
щане по най-краткия пжть; сега, обаче, безъ 
никакви разсжждения, ние сваляме бързо 

коланитt и почваме обратно спускане, което 

не бtше много по-бързо отъ изкачването, 
защото ледътъ и вtтроветt roнtxa своята 

плячка. Улеятъ и платото минахме бързо и 

спокойно, но по хубавата пж.тека въ гората 
ние слtзохме по-бавно отъ сутриньта. 

Долу кантонеритt, наши познати отъ 
предишни турове, ни посрtщнаха съ радость 

и безъ подигравателни усмивки. Tt знаеха 
какво време сме имали. Предишната вечерь 
бtхме пристигнали твърде късно, за да се 

видимъ, а сутриньта излtзохме рано. Сега 
ние искахме да прекараме въ тtхната обста
новка - на топло, въ чиста стая. Три малки 
здрави деца влtзоха съ насъ, привлtчени 

отъ любопитството да ни видятъ и да по

магатъ на майкитt си - две еж.що така 

хубави и здрави селянки. Двамата славни 

кантонери изпратиха човtкъ отъ охраната 
да слtзе до селото. Докато въ фурната се 
печеше гювечъ за семейството на кантонера, 

ние нагласихме голtма часть отъ nровизиитt 

си въ тиганя да се тоnлятъ. Нашиятъ водачъ 
въ унесъ тихо пtеше старитt пtсни. Кольо 
налt по чашка, Ваню раздаде цигари, оста
налитt трима лежехме на широкия дървенъ 

креватъ и слушахме. Много пtсни знаеше 
Василъ и времето бързо мина, докато се 
върна човtкътъ отъ селото. 

Топлиятъ оризъ и хубавата слзнинка на 
домакинитt изпопариха устата на всички 
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ни и скоро имъ "видtхме работата". Колко 
чисти и силни, весели и гостоприемни еж 

проститt хора отъ планината ! Бързо дойде 
и мина редътъ и на нашитt провиз11и. Никой 

не бtше "протестантv.нъ" и това що доне
соха отъ селото оправи гласоветt и на дру

ги „пtвци". 

Засвири кавалъ и нашето народно хоро 
хвана всички ни за ржка. Малкитt деца 

спtха въ сжщаrа стая на топло, сладко съ 

зачервени и пълни лица. Tt утре пакъ ще 
бждатъ цtлъ день по снtга изъ горскитt 
поляни и пакъ ще се върнатъ съ мокри 

опинци и дънца вечерьта, за да се степ-

38 

Лопуwкитt върхове 8 Рила 

сн . Мнронскн 

лятъ и заспятъ пакъ така и да растятъ. Лег

нахме, безъ да мислимъ за утрешния день. 

Валtше. На сутриньта слънцето едва ли не 
ни завари въ леглата. Безъ много да си обе
щаваме, а така кротко, като че ли скоро 

ще се върнемъ, си 'казахме довиждане и 

и тръгнахме по сжщия пжть. Точно въ еди

надесеть часа и двадесеть и петь минути 

дойдоха мъглитt въ подножието на върха. 

Но сега вече нtмахме вtтъръ и ние качва
хме спокойно по-стръмния, но сравнително 

по-лекъ гръбъ на Сакънъ дупка. На върха 
се откри едно непознато синьо небе, една 

блее тяща синкава верига на Мусала. 



Тъмната бездна наСакънъ дупка и нашиятъ 
пж.ть .. , Скакавцитt. Като войнъ, които 
търси противникъ, за да изпита радостьта 

па победата, ние съ затаенъ дъхъ иапитваме 

тиха радость, че ще може да продължимъ, 

че нtма да се върнемъ ; радость, която спо
тайвахме при заминаването си. При такова 
спокойно време и топло слънце ние почи

ваме на върха, подкрепяме силитt си и 
тръгваме по гребена на Скакавцитt. Долу 
отъ Сакънъ дупка, отъ тая черна бездна 
идатъ мъrлитi,, но прн насъ е свtтло и ние 

минаваме първия отъ Скакавцитt; спускаме 
го, качваме втория, минаваме бързо нача
лото на едно ш1винно поле, сваляме скитt 

Сн. с'еrоровъ 

и работимъ съ пикелъ по леда на една малка 
скала предъ третия Скакавецъ. Мъrлитt за
тулятъ хоризонта ни, но ние вече сме тръг

нали, пъкъ и времето е тихо и прtсниятъ 
снtrъ се е прилепилъ тежко върху леде

нитt склонове, по които пресичаме C;J> ски
тt бързо и спокойно. 

Гребенътъ на Прtка-рtка е много опасенъ 
даже и лtтно време, а сега е отрупанъ съ 

непрекж.снати навеси, но здравото време и 

хубавиятъ снtrъ ни оставятъ да минемъ леко. 

Не следъ много усилия ние стигаме малкия 

Вж.зелъ съ билото, което слиза въ долната 

лtва рtка. То ни заблуждава и ние мислимъ, 

че сме изминали веригата съ единъ часъ 
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по-рано. Не следъ много, предъ насъ се из

правя хубавиятъ връхъ Драrаница и ние кач

ваме бързо последния rребенъ на скалиста
та верига „Сакънъ Дупка, Скакавцитt, 
Пр'liка-рtка, Драганица". Вж.зелътъ - тамъ 
дето най-много се плашехме отъ мъrлитt, 
кж.дето нtма ни скали ни дървета, а отъ 

три страни се спускатъ ледени циркуси и 

стени - стигаме при най-гж.ста мъгла и ча

сътъ наближава шесть. Но когато тръгваме 
правилно по Маринковица, мъглата се раз

кж.сва и ние виждаме пакъ тъмно-синьото 

небе, залtзъ слънце, изминатия пж.ть и от
среща - Рибнитt езера." По Маринковица 
вървимъ близу единъ часъ до превала на 
Горна ръка. Оттукъ ние нtмаме вече из. 
качване и сваляме коланитt. Почваме леко 

спускане покрай блатото, Слънцето е отда
вна залtзло и само последната червенина 

на запада очъртава веригата на Бричибор?. 

Скиорство у насъ сме правили около 
хижитt на Витоша, но тукъ следъ 11 час,а 
непрекж.снатъ ходъ, съ тежки раници по 

стръмна и непозната стена е истинска ра-
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дость да видишъ всичкитt си другари 

бързо слtзли отгоре, кж.дето всtки моментъ 
може да ги свари пакъ вчерашната буря. 
Тукъ на ръката Маринковица ние спрtхме 
да се любуваме на една истинска лунна до
,1ина, приказна въ такава нощь. Скалитt на 
Шишковица и исполинскиятъ ръстъ на Поrле
децъ (Йозоланъ) стърчатъ като горда стража 
надъ тази широка, тиха и топла долина. 

Въ хижата на Рибнитt езера не наl',ltри
хме никого, а следитt показваха, че тамъ 

съ първия rолtмъ снtrъ се е оттеrлилъ и 

последниятъ човtкъ. Въ чаАника имаше во

да. но докато чакахме да се топи cнtra въ 

капацитt на алуминевитt кутии ние пресу

шихме тая оставена отъ преди 3 месеца вод~ 
и тя ни се вид-в така пръсна ... 

Управата е решила да се завиваме съ 
дюшецитt, вмtсто съ одеялата, които еж. 

заключени въ нtкоя отъ манастирскитt 
стаи, но ние нtмахме време да чупимъ бра

витt - това ще сторятъ сигурно други по

интелеrентни или по-практи'iни отъ насъ. 

Сутриньта дойде съвсемъ незабелязано, 
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си . За го ров ъ 

поради дълбокия и бързъ сънь отъ една 

страна, а отъ друга и поради непрекжснатата 

свtтла като день нощь, по-свtтла отъ зав
черашния день. Спускането обратно до Ма
ринковица бtше често прекжсвано отъ на
шия любитель-фотоrрафъ, който на всtки 
100 метра снимаше скалитt, Еленинъ връхъ, 
Мальовица и Злия зжбъ, които като букетъ 
не, а каrо кули блtстtха въ слънчевата баня 
и ни спомнtха за изгубения день, защото 
днесъ щtхме да бждемъ по тtхъ заедно съ 
нашитt другари отъ оная група. Маринко
вица бtше пакъ така топла, както снощи, 
но сега бt изгубила приказната сребриста 
бtлота и бtше задушна. Стената на Ма
ринковица и цtлия Сучалъ не ни умориха, 
защото имахме най-хубавитt хоризонти на 
България, огрtни отъ силно слънце, Пирина 
оттукъ е синь, а Осогово не е вече граница. 
Ние надникнахме надолу къмъ Охридъ и 
Шаръ. По върха на Сучалъ видtхме най
хубавитt прtспи, ако може да има хубави 
прtспи? 1 • Tt еж по скоро само страшни, 
но на насъ се видtха хубави. Ние минаваме 

по тtхъ и трепетътъ, който усtщахме отъ 
поrледитt надолу, е удовоствието на поета 

или на учения отъ творческата работа. 

Тукъ ние не показвахме безразсждна смt
лость, а само минавахме по хубавитt козирки 
безъ страхъ и съ горда радость. 

- ,,Сваляй коланИ1t" !- Ние спускаме 
Сучалъ къмъ Кобилино бранище. 

Това финно спускане дава еж.що такава 
голtма радость, както тихитt пtсенки или 

огъньтъ съ печена сланинка, сиренце и че

сновъ лукъ нtкоя сутринь край Рибнигk 
езера или дето и да било на лаrеръ. Тукъ 
днесъ снtrътъ още не е затопленъ, пър
залката е студена и бърза. На Кобилино 
бранище, пакъ въ сжщия часъ, идватъ не
вtрнитt като жени мъгли, които като бtли 
rжсти савани потулиха и Мечититt и цtлото 
поле. Това се повтаря вече трети день tt 

сигурно е законъ въ планината презъ този 

месецъ, Спустнахме се бързо по Лtви 
искъръ. Ние пускаме само надолу, надолу. 
Минаваме бързо нашия кантонъ и съ това 
заключваме кржrа на единъ истински туръ. 
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Малко еж планинитt въ Македония, 
които аасега привличатъ вниманието на мt

стнитt планина ри. Често се споменават-ъ 

Ша ръ съ Люботронъ и Попов.11 шапка, Со
лунска глава, Пелистеръ и Якушща, но и 
тt не еж посещавани въ раамtра, въ който 

заслужаватъ вследствие своята иаключи

телна красота. Причинитt аа това еж из
вестни. Бждещето ще оправдае иагубеното 
до сега. 

Нашата аадача въ тааи статия е да по

сочимъ на планинаритt Пелистеръ. Битол
ската околия изобилствува отъ планини 
каквито еж Нидже с_ъ Ка~макчаланъ, Гали
чица и др., но аасега вниманието на мла

дото планинарско движение въ Битоля е 

насочено къмъ Пелистеръ. Масивътъ Баба
планина съ най-високиятъ връхъ Пелистеръ 

въ действителность е t:дна стена (преграда) 
между Прtспанската кот_ловина на аападъ 
и Пелагонийската на изтокъ. Отъ дветt 
страни на главния масивъ на Баба-планина 
- на иатокъ и на аападъ - се нижатъ 

малки паралелни долини, които еж го на. 

браадили. Отъ гребена на Баба-планина се 
отливатъ много малки рtкички по посока 
на Пелагонийската равнина. Най-значителна 
рtка е Драгоръ, която се състои отъ два 
ржкава : Диховски и Братиндолски Дра

rоръ. Диховски Драrоръ има две иаворни 
рtчици - Саnуница и Червена рtка. 

Трtбва да се натъкне още, че rребе
нътъ Баба съ Пелистеръ и rребенътъ 
Кодра, пъкъ и Биrла разпредtлятъ во
дитt между Адриатическо и Егейско море. 
Ледниковата ера е оставила въ релефа 
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на Пелистеръ свои следи иарааени въ висо

китt "Планински очи" - ледникови е а ера: 

Голtмо еаеро (2220) и Малко езеро (nри
блиаително на еж.щата височина), отдале

чени отъ върха Пелистеръ близу 31/2 часа. 
Въ долината на Червена рtка, която навира 
rюдъ Малкото еаеро, ледниковитt следи 

- мореннитt натрупвания - стоятъ като 

потвърждение аа студения и влаженъ кли

матъ оrъ ледниковата ера. По научнитt 
изследвания, преаъ древната rлациална ера 

ледникътъ обраауванъ при днешното Го

лtмо езеро се е простиралъ само до бptra 
на платото край падината, която се намира 

североизточно отъ еж.щото еаеро. Преаъ 
новия периодъ сжщиятъ ледникъ се е по

влtкълъ въ своето лtrовище и мореннитt 
стени, високи 5 до 7 метра, еж ааrрадили 
предишната долина и еж обрааували басейна 
на еаерото съ 15 метра дълбочина. 

Гребенътъ Пелистеръ има три върха, 
отъ които два по-низки и силно наажбени. 
Третияrъ, най-високиятъ (2600 м.), има го
лtми скални блокове по южната и западна
та си сrрана, докато на северъ и иатокъ е 

по-rладъкъ. Гребенътъ на Баба планина пре
минава на много мtста 2000 м. височина. По
знати височини по нея еж Муза - 2350 м., 
Гривна - 2193 м., Кодра - 2010 м .. Баба 
и Пелистеръ презъ лtтото иматъ разнооб

разна и буйна растителность. Планинскитt 

МАЛЪКЪ БЪЛГ АРИНЪ - ШАРЪ 

си. поповъ 





Гребенътъ , на Неолнца - Баба-планина 

падини на Баба и Пелистеръ отъ подно
жието, та чакъ до 2000 м. височина еж. по
крити съ гора. При селото Маrарево е из
вестна боровата гора, а въ долината на 

Шемлица при селото Маловише има rж.ста 
букова гора. Горитt не образуватъ непре

кж.сната покривка, а еж. прошарени отъ про

странствени пасища. Сочнитt ливали въ до
линитt и пасищата по височинитt пред

ставляватъ rолtмо природно богатство за 
скотовъдството - всtка година пасятъ по 

тtзи мtста повече отъ 10,000 овце. 
По Пелистеръ има много сипеи и стръм

нища. Тука напримtръ има и отвесни дt

лове, каквато е Червената стена. Частьта 
отъ Червената стена, подъ първиятъ връхъ 

Пелистеръ обърнатъ къмъ югъ къмъ Чер

вена рtка, предлага великолепни обекти за 

катерачни турове. Цtлата планинска маса, 

сн. Жандовъ 

ОIЪ върха до подножието, е богата съ би
стра течаща вода. 

Отъ връхъ Пелистеръ се открива раз

кошна гледка къмъ всички страни. Внима
нието се привлича, първо, отъ просторното 

Прtспанско озеро, съ острова Св. I lетъръ, 
съ дълбокия заливъ на албанска територия 

и съ Малка прtспа, отъ която се вижда 

островъ Св. Арахангелъ. Езерото е загра
дено отъ западъ съ зелени гори. Задъ него 
еж. планинитt Суха гора и Галичица. Задъ 
Галичица могатъ да се видятъ планинитt 
Мокра гора и Ябланица. На изтокъ е Пе
ла1·онийската котловина, обградена съ Нид
же планина и върха Каймакчаланъ и Селеч
ката планина. Задъ Селечката планина се 
виждатъ върховетt Соколъ, Крава и Ко
зякъ. Въ равнината криволичи между да
лечнитt села рtката Черна. Далечъ на се-
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Пелнстеръ 

вероизтокъ пъкъ се показва величестве

ниятъ масивъ на Бабуна, Караджица и Го
лешница. На северъ, подъ самиятъ Пели
стеръ, при изхода отъ дълбокитt долини 

еж. разположени селата Ротино и Цапаре. 
По-далече Биrла планина съ селата Гопешъ 
и Черни връхъ. На северозападъ, отъ край
ната точка на Баба планина се вижда Ре
сенското поле съ планина Ресна и Петрин
ска, а още по-далечъ Илинската планина, 

Стоrово и Корабъ. 
Отъ върховетt на всички гребени на Пе

листеръ мноrо добре се очъртаватъ оста
тъци отъ ровове отъ Свtтовната война, 
както и бойнитt укрепления и пжтища. По
добни остатъци личатъ и по друrитt два 
върха. 

Като изходна точка за излети на Пели
стеръ еж селата Низкополе и Магарево. 

Най-лекиятъ пжть е отъ Низкополе презъ 
Дебелъ ридъ за Голtмото езеро и по до-
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лината на Червена рtка за Малко езеро. 
Потрtбни еж 4 часа. Най-краткиятъ и най
лекиятъ п.жть за третиятъ връхъ на Пели

стеръ е пакъ отъ с. Низкополе (5 часа умi. 
ренъ ходъ). Оrъ с. Маrарево се отива 
с.жщо на Пелистеръ. По права линия се 
отива преsъ „Штампаревица" презъ ху
бава борова гора, по наз.жбения rребенъ 
къмъ тритt върха. Отъ Маrарево до тре· 
тиятъ връхъ еж потрt.бни 5-7 часа. Да се 
тръгне отъ Битоля и да се обиколятъ тритt 
върха на Пелистеръ и дветt. езера и да се 

завърне обратно въ Битоля на единъ до
бъръ планинарь еж му потрtбни 18 часа, 
по следния най-кжсъ пжть : Маrарево
Штампарево - върховетt на Пелистеръ -
Малко и Голt.мо езера - Низкополе. За 
облекчение на туриститt. се препор.жчва 

пжтя маркиранъ отъ Туристическото дру
жество въ гр. Битоля. Пелистеръ има и 
една хижа подъ върха. 



Гол-tмъ н Малъкъ Българннъ - сн . Поповъ 

ИВАНЪ ЙОСИФОВЪ 

Слънцето се издига напълно по своя дне
венъ пжть и съ своитt благотворни лжчи 

эгрtва студената земна кора. Свежитt нощи 
наново се появяватъ, топлитt дни се ва

връщатъ. Снtrътъ въ цизинитt · се топи. 
Земята се изцежда и освобождава отъ из
лишната влага. Потоцитt се оживяватъ отъ 
проливитt. 

Бързото загрtване на земята извиква въ 
природата бърза реакция. Следъ дългия зи
менъ сънь природата се събужда и се под-

готвя за обнова. Влагообичнитt цвtтя вед
нага отреагирватъ живо на нtжната ми
лувка на омайния развигоръ. Въ влажната 
и привидно мъртва природа се покавватъ 

първитt вестители на пролtтыа: бабино 
ухо, кукурtка, висибаба, кокичето и марга
ритката. 

Най-хубавата планина в ь Македония, 

Шаръ, започва да се освобождава отъ зим
ната си покривка. По усоltнитt падини, 

главно по Тетовската котловина едва се за-
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белязватъ, като черни -петна, остатъци отъ 
изгнила трева. Преситена отъ влага, земята 
е безъ кръвь, безъ животъ, докато по нея 
не се появи жълтурчето, обикновено чер

вено и понtкога жълто. Животътъ на този 
веститель на пролtтьта по високитt пла

нини трае най-много 2-3 дн~. Щомъ из
цъвти, жълтурчето свива чашката надъ чер

вената си главичка и сваля своето стебло 
къмъ земята, като чеди се прекланя предъ 

слънцето. За день-два следъ туй се показва 
маргаритката, а край смазания смърчъ боя
зливо ще се покаже розовата китка на 

алпийския люлякъ. 

Ако хвърлите всtки день ноrледъ къмъ 
върховетt, бихте казали, че малкитt куп
чинки растителность се полека изкачватъ 

по планината. Всtки день промtнятъ по

върхнината, все повече и по-rолtми ста

ватъ. Поради това, планинитt добиватъ чу
денъ нзrледъ, прошарени съ силни кон

трастни цвtтове, тt приличатъ на ливади, 

кждето до вчера е стоялъ войнишки би
вакъ. Панорамниятъ Шаръ е несравнимъ 
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тогава. Въ котловината вече всичко·· е зе
лено, въ срtдноrорието бу'кътъ се разли
стяв_а, а най-горе върховетt още стенатъ 

въ прегръдката на cнtra и ле да. 

По голtмитt височини се случва rнt
гътъ изведнажъ да се отпустне, Настжпва 

движението на rолtми снtжни лавини, което 

е придружено съ тънтежъ и сгромолясване. 

Впрочемъ това е само неизбеженъ епилоrъ 
на онова, което се случва преsъ цtлата 

зима по югозападната стена на Люботрънъ, 

чиято стръмнина е подъ жгълъ отъ 70 гра
дуса. 

Пролtтнитt разтопямния изпълватъ ко. 
ритата на Шарскитt рtки. Снtгътъ не е 
вече пухкавъ, който да шкрипи подъ скитt. 

Напротивъ, той е кашава маса, блудкава и 

безйодна, която стичайки се въ селата отъ 

Шарското подгорие, се пие отъ селянитt и 

имъ причинява гушавость. 

Мътната f{зворна вода, въ своето буйно 

течение, злобно съска подъ вече падналитt 
лавини, ун·ищожавайки ги съ тtхното соб

ствено оржжие, т. е съ камънитt, които тt 
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сн. Поnовъ 

влtкатъ. По бtлата снtжна повръхность се 
обраэуватъ голt.ми дупки опасни за прибли
жаване. Tt могатъ да се забележатъ и иэ
бt.гнатъ само по парата, която презъ деня 
излиза отъ тtхъ. 

Кои по-малки, кои по-голt.ми, въ Шаръ 
планина има около 100 рt.ки. Всички се от
личаватъ съ своитt. особености. Долинитt 
имъ еж доста стръмни, дълбоки по нtколко 

стотинъ метра, мжчно достжпни, повечето 

покрити съ шума. Рt.китt. иматъ голtми во
допади, много буйни, Застоцитt нарастватъ 

нt.кжде до дссеть метра. 

Водата на Шаръ планина е най-инте
ресна въ тtзи дни. Кждето и да се обър-

нете, навсtкжле бучатъ буйниrt. рtки, очър
тавайки въ планината свежи линии. Г жститt. 
букове и високи водопади, плъзгайки се цо 

гладкитt камъни, развt.ватъ кичести обла
чета отъ кристални капчици, чиято свежина 

отъ далечъ се усеща, Въ ниэинитt кж.дето 

слънцето никога не наднича, а само блt.

щука по върховетt. на стеблата, въ подобни 
долини на рtки се събарятъ букови дър
вета, които образуватъ цtла подвижна 
стена отъ полезенъ материалъ. Водитt на 
Шаръ не еж навсtкжде еднакво разпре-

дtлени. · 
Буковикъ е най-голtма и най-стара гора 

въ Шар~-. Тя обхваща 2000 хектара· и спе-
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циалиститi; мислятъ, че е стара 560 
години. Снtrътъ въ тави гора се 
топи бавно. Тукъ нtма силни по

тоци, затова нi;ма и долини. Сте
блата и отnадъцитt отъ гората 

реrулиратъ оттичането на водата, 

намалявайки нейната ерозия. Въ 
Буковикъ nролi;тьта минава спо
койно, въ блажена тишина, безъ 
сътресения. Не нанася на планината 

никакви щети. 

Слънце, въэдухъ и вода, тритi; извора на 
живота, изливатъ цi;лия свой разкошъ да 

nодсладятъ тази пробудена природа. Въ 

храститt цвърчи златоклюнниятъ косъ. На 
единъ клонъ неуморно пtе славtятъ, на 

друrъ нарежда кукувицата, а на трети се 

изкачва кълвачътъ и съ човката си търси 

мравки по дървената кора. Изведнажъ се 

чуватъ стотици ntвчески гласове и крi;

съци. Колелото на живота въ гората се 
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върти съ стремглава бързина - отъ една 
страна утрото ражда толкова животъ, а отъ 

друга не по-ма:,ко убива. 

Въ тi;зи дни очитi; на суевtрниятъ на
родъ еж. обърнати къмъ планинскитi; висо

чини, откж.дето той е очаквалъ анrелътъ на 

спасението и на свободата. 

Съ трескави очи тi, набтодаватъ идва
нето на пролtтьта. Отъ климата на високия 
Шаръ зависи тi;хни~,тъ берекетъ, тi;хното 



1 

/ благосъстояние, тtхниятъ животъ и щастие. 

Ако въ нздвечерието слънцето започне 

да заплашва бtлитt облаци и западъ се за
румени, не ще вали и планинцитt тази нощь 

могатъ спокойно да спятъ. Но, ако на юrо
западъ се зададе тъменъ облакъ, преситенъ 

отъ влага, тежъкъ като олово и се понесе 

къмъ върховетt и въ сжщото време ако 

отъ юrъ, направо отъ извора на Вардара, 
лекиятъ топликъ подухне - ето сиrуренъ 

СНИМКА ПОПОВЪ 

дъждъ, който може да предиз

вика катастрофа. 

Какво правятъ тогава планнн
цитt? 

- Боси, въоржжени съ мотики 
и секири, денонощно бдятъ надъ 

рtкитt, вслушватъ се въ бученне

то и шума имъ и така различа-

ватъ всtки приливъ. По това, тt 

оценяватъ дали рtката спокойно 

ще се оттече. 

Стоятъ напрегнати въ очакване да се 
борятъ съ природната сшхия, борба въ 
която често изrубватъ. 

Въ Тетовската котловина най-често 
става наводнение отъ рtката Вардаръ. 
Ощетениятъ планинецъ си отива съ при
кованъ поrледъ, тежко наблюдава опу
стошенията и примиренъ си проговаря : 
"Нищо безъ тебъ, планино, но съ тебъ 
ето ... " 
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Успоредно съ смtлит·t завоевания въ 
високитt планини и съ все по-голtмото съ
вършенство въ техниката за овладяване не

достжпното въ планинския миръ, последнитt 

десетилtтия ни донесоха и едно колкото 

всестранно, толкова и задълбочено изслед-
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ване на душевнитt. особености и преживя

вания на планинаритt. 

За планинарска психология все по-често 
започна да се говори и пише, макаръ че въ 

това понятие се включатъ най-различни съ

държания. Ние бихме желали да видимъ пла

нинарската психология като единъ о«ржгленъ 

дtлъ отъ системата на научното познание. 

Имаме пълното основание да и признаемъ 
това качество, защото тя запазва за себе ' 
си единъ напълно прецизиранъ обеюъна из
следване, къмъ който може да се пристж

пва съ изпитанитt методи и срtдства на на
учнитt дисциплини. Основниятъ методъ на 

индивидуалната психология -- самонаблюде

нието - и тукъ следва да остане най-мtро

давенъ и проду1<тивенъ, безъ да се изключ
ва напълно приложението и на другитt по
знати методи. 

Ако при многостранното въздействие на 
планината върху човtка намираме изобщо 
основание да говоримъ за новъ, особенъ 
дtлъ на психологията, за планинарска пси

хология, това основание градимъ върху сж.

ществуващи особени и при това значителни 

по дълбочина душевни преживявания, орга

нически свързани помежду си въ едно цtло, 

въ единъ обектъ, къмъ кс йто нашата съв

ременность е приела да влtзе въ едно се

риозно познавателно отношение. Касае се 

до из,ледването на онази действителностъ, 

която е изтъкана отъ душевнитt преживя
вания въ ония случаи, когато човtкъ, вед

нажъ nочувствувалъ планината като откро

вение, не престава вече да търси общуване 
съ нея за да насища жаждата си за само

познание, самоутвърждаване, красота и без

смъртие. Това е оня крж.гъ на особени ду

шевни факти и явления, които откриваме 

само извънъ грубото практическо отноше

ние къмъ планината, не и въ древния митъ 

къмъ нея, даже не само и въ едно ограни-
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чено естетично отношение, а въ онова уси

лие, въ онази висша душевна напрегнатость 

да отгатнемъ духовната сжщность на nла

нинскот о битие и колкото постигнемъ отъ 
него - да го nрилtемъ въ нашата бедна, 

но устремена къмъ беsсмъртие духовна с.ж
щность. 

Изследването на таsи действителность 

остава, обаче, да б.жде една практическа sа

дача' до раsрешението на която се идва по
степенно отъ характернитt изповtди на 

обречени на планината души, отъ безспор
нитt данни за тtхнитt преживявания, доло

вени съ проникновена наблюдателность отъ 

най-интимнитt другари въ планината, а 

даже и отъ предварително поставени отдtлни 

задачи върху очакванитt въздействия н~ пла
нинския миръ надъ поставения подъ наблю

дение или самонаблюдение планинарь. 

По пжтя на самостойното овладяване на 

своя предметъ, планинарската ш;ихология е 

Cr-1. Поnовъ 

направила вече достатъчно твърди стжпки 

въ кржга, разбира се, на лрисжщия на на

учната психология обяснителенъ характеръ. 

Безспорното естество и на планинарската 

психология да изследва и обяснява душев

ния миръ на човtка-план·ингрь, т. е. нагла
сата на нашето съзнание, когато сме въ от

ношение къмъ планината като къмъ една 

дейно търсена за общуване, взаимно сътруд

ничество и сливане духовна сж.щность, не и 

отрича косвената възможность, чрезъ св-tт

лината която хвърля, да О'lъртава и най

общитt линии на планинарската етика и 

идеология. Напротивъ, само по този си r у

ренъ nжть nоследнитt се извисяватъ надъ 

случайнитt хрумван11я и своебраsни вкусове, 
sa да се затвърдятъ въ една истина, nре

тенпираща да заема едно отъ челнитt мtста 

между висшитt духовни постижения на 

нашата съвременность. Тукъ, именно, 
заставаме nредъ дълбокия и сериоз-
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11енъ проблемъ за сжщностьта на планинар
ството като духовна деятелность отъ най

нисшъ разредъ, която поради особенитt 

подбуди и проявления трtбва да ба.де прн
зната за едно ново, съвършено различно 

отъ познатитt ни практически отношения 

къмъ планината. Да бж.датъ намtрени и 
и обобщени характернитt моменти при всtко 
отдtлно, индивидуално съзнавие, когато то 

е притегляnо отъ духовния магнетизъмъ на 

планината, т. е. когато то застава въ това 

ново, извисено надъ практическата заинте

ресуваность отношение къмъ планинския 

миръ, е една не особено лека задача. Ней
ниятъ краенъ резултатъ следва да бж.де по

стигането на органическо единство на от

дtлнигв моменти - вграждането имъ въ 
едно стройно цtло, въ което всtки плани
нарь би могълъ да открие себе си. Докол
кото, отъ друга страна, това търсено един

ство бива постигнато като общоважаща ис
тина, дотолкова ние намираме и логическото 

основание да твърдимъ, че съществуватъ 

окржглени понятия за планинарь и плани

!iарска идеология. 
Какво собствено ние очакваме отъ пла

нинарската психология? 
Ние много добре знаемъ, че всtки отъ 

насъ отмtрва стжпкитt си къмъ приобла

чнитt висини по свой собственъ, индивиду· 
аленъ, неприсжщъ на другитt пж.ть. Всtки 

r1ланинарь се устремява къмъ онtзи съкро

нища на планината, къмъ които спонтанно го 

11.1tче неговата индивидуална природа. И до 
като за материалната ни сж.щность отж.п

канитt пжтеки и маркировачнитt табелки 

еж една необходимость, духовниятъ ни въз

ходъ к·lмъ върховетt не се нуждае отъ 
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ИВ. ВАЗОВЪ 

ВИТОША 

Колчнмъ на югъ изъ прозореца погледна -
Витоша тамъ въ кржгозора застава: 

Снмволъ на снажность и мощь всепабедна, 
Царствена, горда, незиблема. права. 

См'tй ли се, оtiлакъ ли лоба Н завива 
Руменъ ли вечерь е той отъ зарнт't ' 
Снtжна ли мантия съ блt.съкъ я за~нва -
се ме плени, приковава очнтt . 

Около всичко дребнаво н т"tсно -
Мисли н хора, д-tлата, сърдцата; 
Чувство на сила полъхва ме np'tcнo 
Само отъ Витоша тамъ въ небесата. 

МАСИВЪТЪ ПОПОВА ШАПКА -
ШАРЪ -_вдъното :UEPEfiAiiiиHA 

сн. поповъ 

маркировка. Но духовниятъ афинитеrъ ~ъмъ 
отдtлнитt преображения на планинското 

битие не бива да бж.де тълкуванъ като нt
какво изключително достояние на богоиз
бранитt, нито пъкъ различнитt пж.тища 
къмъ едно висше востижение, каквото е 

сродяването ни съ планината, могатъ да 

иматъ нtкакво решително значение за него

вата духовна стойность. Разумно е само, 
степеньта на една висша духовна проява да 

не мtримъ съ външната форма, въ която я 
долавяме, а съ дълбочината и значимостьта 

й всрtдъ мира на идеитt. Отъ тукъ и осно
ванието нида приемемъ, че „величината" или 

качеството „истински" планинарь не се оп

редtля отъ метража надъ морското равнище, 

нито отъ стрелкитt на часовника следъ из· 
минатитt разстояния, нито даже отъ съвър
шенството въ техниката на овлацяване ма

териалнитt форми на планината. Въ необя· 
тнря планински храмъ всtки планинарь има 
свой собственъ олтаръ, къмъ когото го от

вежда неговото вж.трешно призвание и само 

презъ неrовитt двери той може да получи 

висшитt дарове на планината. Точно тази 
самобитность на устремения къмъ просто

ритt на безсмъртието, точно неговитt са
мотни стж.пки, отекващи въ безкрая, из
рtзватъ профила на истинския планинарь 

надъ безличната маса, която оцвtтява си

витt си дни съ пищната наслада отъ вън

шнитt форми на планинското битие. 
И тъкмо поради рtзката граница между 

тtзи два свtта и поради невъзможностьта 

да сведемъ онова, което е сжщина на ду

ховното ни общуване съ планината къмъ 

нtкаква проста формула, добива признание 

една планинарска психология като перспе

ктива на необозримото множество отъ осо, 

бени душевни преживявания на човtка, 

който търси от~ровенията на планината. 

Голtмиятъ проблемъ на планинарската 

психология е да ни даде смътния образъ на 
крайнитt очъртания на тази перспектива въ 
фокуса на положителното познание. 





Д-РЪ ЕМАНУИЛЪ ШАРАНl<ОВЪ 

Шl№IillIPJlQJЖ~Cfrli 

":J"'"' if (J 

@с@JяJ~шш: 
Коя е тази неповторима сила, 1<Ое (това 

неотразимо влияние, 1<оито срtщатъ човtка 

и го изпълватъ, когато той блуждае всрtдъ 

природата, коrато прескача стръмни долини, 

1<оrато понася погледа си по недостиr ае

митt ширини ? 
Въ неподправената природа, гдето пър

вичнитt стихии естествено и необуздано 
изразяватъ своята дива сила, човtкъ намира 

първоизточни1<а на всички дремещи у него 

сили. 

При това, съ цената на много и много време, 
той е постигналъ, въ борбата за отстояване 
самия себе, не само да избира, настръхналъ 
отъ ужасъ, положението на бtгство или напа
дение, но и да отправя върху събитията, 

които градятъ собствената му сждба, още 

и погледъ на преценитель отъ другъ родъ 

- да се възхищава заплененъ, да се раз

топява въ непосрtдственостьта на изживя

ването, да издирва, да познава, да предпо

чита. Гладътъ престава да бжде само ве
щественъ; съ радостна тръпка човtкъ от

крива у себе си и жажда къмъ далечното, 

невидимото, неуловимото, това . което:~се 
понася надъ земнитt радости и блага, 

Сн. Поповъ 

Това е пжть на плашене и престраша
ване, това е пжть на опознаване свt1а 

чрезъ скжпи жертви и лишения ; ·това е 

пжть на земното развитие на човtшкото 

сжщество. 

Човtкъ е твърде много земенъ и той съ 

дива вжтрешна радость потъва въ про

сторитt на природата. Но той е и доста-
1ъчно надземенъ; затова върхътъ крие за 

него значение и притегателната сила, в ь

прtки излишната заплаха предъ стръмни

нитt, каквато сила равнината не му открива 

Малцина подозиратъ, вървейки по този 
пжть на вжтрешно просвtтление, колко 

щедра е ржката на природата когато ги 

облива съ потоци слънчеви лжчи, когато 
имъ поднася глътка влага, когато ги дарява 

съ плодоветt на земята. Малцина долавятъ 
- и то може би най-често смътно - между 
наситата и доволството, какъ се освежава 

жизнения сокъ въ тtхното тtло, какъ от
бtгва и блtднtе чрезъ това сtнката на 

тлението. Вредъ се таи голtма сила, вредъ 

е затихнала грамадна мощь за въздействие, 

съ чувствително отражение върху тtлото 

и душата на този, който по една или друга 
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Плочата 8 Шаръ 

случайность усети докоса на това негласно 

влияние на природнитt сили. 

И все пакъ, повече или по-малко, човt

кътъ успtва да разJ1ожи и овладtе по КО· · 

свени пжтеки тtзи сили, да ги опита единъ 

видъ чрезъ свои уреди, чрезъ безкрайно 

малки и безкрайно голtми величини. И отъ 
тукъ натамъ постига не само да ги поднася 

въ разбираемъ видъ на другитt, но и да 

ги впрегне въ работа, да ги използува, ко

г-ато и колкото иска - като пи1ие, или 

храна, като свtтла или топлинна лжчистость 

- за да въздействува възродително върху 

цtлото тtло или върху опредtлена часть 

отъ него. 

И докато необятното, идващето и оти

ващето въ неизве.;:тность, широкиятъ свtтъ 

въ отдtлни негови прояви - всичко това 
е познато, е здраво заловено, стиснато съ 

жилави пръсти, човtкъ трудно може да се 
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Сн . По п овъ 

похвали за една много по-близу до него 

лежаща възможность за победа - тази за 

овладяването тъмнитt сили, които бошуватъ 
въ самия него. 

Дми преходното тtло на човtка все 

още не смогва да отвори пжтя на запрtния 

у него духъ къмъ надземнитt простори 

или, може би, въздигащиятъ се · духъ все 

още не успtва да разкрие взора на едва 

възправящето с~ тtло къмъ недосегаемитt 

за тленната обвивка висини? Този първи
ченъ и основенъ въпросъ, кое въ човtка 

е човtшко,о азъ, единствено или двой

ствено е то, има ли спойка съ отвъдното 

и кое въ човtка ни отвежда тамъ -- всtки 

отъ насъ, улисанъ въ всtкидневната умора, 

предпочита да оставя на страна. Но смътно 

всtки единъ за себе си реди живота си 
споредъ това свое незнание. И докато тt
лото бодрtе и закрепва, обилно за-



грабваще плодоветt, коитJ разлива при
родата, духътъ знае, че за него никжде 

нtма даденъ още отговоръ, дори да от

крие вънъ отъ себе си поне едно отраже

ние на идеята, която дреме по начало въ 

него. И намира това отражение въ върха: 
въ това отражение мъл,1аливо може да се 

прочете едно безкрайно малко засищане въ 

пжтя на изгарящ~то дирене. 

И това е богатата храна, която цtло

лостниятъ човtкъ почерпва всрtдъ плани

ната. Ето богатата храна за тtлото - не
изброимитt дарове за тtлото, които от
вредъ се струлватъ и, неусtтно извличайки 

умората, влаrатъ крепкость. Ето и малката 
хапка за душата - надмогване преградитt, 
за да се разкрие следъ застрашително из

питание кржrозоръ, водещъ къмъ неиз

вестното, къмъ безкрая. Това влива упо

вание. 

И ето че радостьта отъ равновесието, 

постигнато въ взаимното уравняване на си

литt, пожеланията и възможноститt, които 
вълнуватъ и тtлото и духа, е най-приятната 

пtсень, която може да зазвучи въ цtло

стната личность. 

Това непосрtдно отношение къмъ при

родата, безъ умуване и съ искрено отзова-

ване на вжтрешния повикъ, крие тайната 

на здравето въ планината. 

То тласка хилядит t, съ възторженъ викъ 
въ душата нагоре. 

АМБАРИЦА 

На твойть модри небеса 

бtлье облакътъ на юга 

в слънцето - небесенъ плуrъ -
раздира твоята коса. 

Единъ овчарь е спрьлъ въ полит1; ти, 

заr леданъ къмъ върха наrоре1 

К.кдето вьтърътъ говори 

съ тревить и съ орлить ти. 

Надъ тия букови гори rол1;ми, 

напълнили долинит'В съ таинство, 

назр'tва твоето моминство 

по папрати и во~реми. 

И сутринь като бльсне слънцето. 

скалата ти гори до Дунава, 

к.кдето хора ранобудни 

засьватъ хлМа си по зрънце, 

Тогава ти 6111;стишъ надъ Тракия, 

хато сърна въ росата утринна 

и хората съсъ своето добрутро 

разнасятъ скърбить си по нивята. 

Ламаръ 

Сн. Поnовъ 
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РАНИЦАТА 

Какво значение има раницата за посетителя 
на п.~анината е излишно да се споменава. Тукъ 
ше изтъкнемъ само какви видове раници разл~,

чаваме и какви качества трtбва да обладава 
всtки единъ видъ. 

Туристическата рапица, както зимната, така 
и лtтната и катераческата, трtбва да б.жде напра
вена отъ здрава, непромокаема материя. Кон
цитt трtбва да б.ждатъ здрави, непроrнили, а 
коженитъ части - гъвкави и добре омазнени. 

Всъка раница тръбва да б.жде така устроена, 
че тежсстыа й равномърно да се разпредъля 
върху гърба, върху раменетъ и вратнитъ мус
кули. Това се постига само когато раницата е на
правена по мърка. Въ противенъ случай rолъ
мата за дадено лице раница увисва и цълата 
й тежесть се пренася само върху раменетъ и 
вратнитъ мускули. Тогава се явява и характер
ната болка въ rорнитъ прешлени на гръбначния 
стълбъ, неправилното дишане и, следователно, 
преждевременна умора. Външнитъ джобове не 
бива да б.ждатъ много издадени нав,нъ, защото 
такива джобове нарушаватъ общото равновесие 
на раницата и се получава едно пrстоянно тег

лене назадъ. Раменнитt каиши тръбна да б.жаатъ 
по възможность по-широки въ връхната имъ 

часть; тогава тежестыа на раницата се раз

предъля много добре върху раменетъ и се из
ключва неприятното "убиване" върху ключи- , 
ци1ъ . Тази ширина, обаче, постепенно тръбва 
да се стъснява къмъ долния край за да не пръ· 
чатъ каишитъ на р.жцетt при тtхното естест
вено движение. С.жщитъ каиши тръбва да бж.
датъ захванати въ горната имъ крайна часть 
въ една обша дuижима халка, което придава на 
раницата възможность за по-rолtма приспособи
мость къмъ гърба въ зависимость отъ положе
нието, което и се налага вследствие условията 
на мъстностьта и движенията ни. 

r·ърбътъ на раницата тръбна да б.жде очър
танъ въ единъ равнобедренъ три.жrълникъ чрезъ 
самаръ, устроенъ чрезъ широки ширити, а не 

чрез"' алуминиеви или тръстикови пр.жчки. 

"Мtрката• на раницата се налага тукъ да 
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б.жде особено внимателно взета. Въ случай, че 
самарътъ е по-малъкъ отколкото широчината 

на кръста, явява се триене на крайнитъ му дол
ни части о тълото, което често довежда до раз

ранявания. 

За самара ще споменемъ само за неговата 
необходимость. За устройството му не ще ка
жемъ нищо, тъй като нашитъ занаятчии с.ж по · 
стигнали въ това отношение форми и разреше
ния, които по нищо не се различаватъ отъ приз

натитt чуждестранни самари. 
Самарътъ, казахме, е необходимъ при всъка 

планинска раница, тъй като посръдствомъ него 
се изключва запотяването, благодарение с.жщест
вуващата постоянна празднина между гърба и ра 
ницата, а главно, извънредно много се доприна

с.ж за правилното разпредъление тежестыа на 
последната. 

Що се отнася до коженитъ части, тъ тръбва 
да б.ждатъ зашити къмъ платното, а не прико

вани съ капсули. 

Външнюt джобове на раницата трtбва да 
бждатъ по·възможность по-малки, за смътка нз 
утробата и. 

В.жтрешностьта й е предпочитително да б.жде 
разпредtлена съ тънъкъ платъ на две части -
едната за дрехи, а другата за храна. 

Капакътъ тръбва да б.жде голъмъ и широкъ, 
за да може добре да прихлупва отвора па ра
ницата, даже когато последната е пръкомtрно 
напълнена. В.жтрешната tтрана на капака може 
да б.жде пригодена за джобъ, въ коllто най·J!О· 
бре се съхраняватъ личната и географическата 
карти, бележника и др. Тукъ вмъсто копчета, 
добре е да се постави ципова затворка. 

Всички токи тръбва да б.ждатъ солидни за 
да се избъrне тъхното разкривяне и разтваряне 
11ри пристъrането. 

Най-после нека добавимъ, че раницата тръб
ва да б.жде безъ излишни украшения и добавки, 
за да се намали по-възможность повече нейнат,1 
тежесть. 

Скиорската раница се различава отъ пътната. 
Първата трtбва да б.жде по-плитка и по-широка. 
Въ такъвъ случай, тя попада само върху гор
ната часть на гърба. Тогава, при мноrостраннитъ 
движения съ скитъ раницата е nодъ заповъдитъ 
на тълото ни-тъй като тя е добре прилепнала, 
о плещитъ ни, а не обратното, което води до 
чести падания. За смътка на това, тази раница 
е по-. тежка" върху раменетъ. Ето защо нейното 
носене nрезъ лtтото е неоправдано. 

Не е лошо въ раницата да имаме и едно 
малко торбе-раница, което да се носи съ каиш-



ка презъ рамо, по подобие на войнишкитi; торби 
за хлъбъ. При мноrодневни излети, при които 
изходна точка за мноl'о турове ще бжде дадена 
хижа, раницата остава въ хижата, като въ мал

кото торбе се взема само най-необходимото за 
презъ деня. 

Има и катерачески - малки и леки ра· 
ници -които нуждаещиятъ си поржчва споредъ 

с1:1оето разбиране. 
За „постоянния инвентаръ" на раницата, както 

и за това кое предимствено тръбва да се носи 
презъ разнитi; видове излети, ще се повърнемъ 
въ друга книжка. 

Б. Ст. 

• Централното настоятелство е поздравило 
Негово Величество Царя по случай именния му 
день. Въ отговоръ Негово Величество е блаrо
волилъ да отговори съ следната телеграма: 

Д-ръ Ковачевски - председатель на 
организиранитъ български туристи, тукъ 

Вамъ и на чJ1еноветi; на дружеството благо
даря искрено за изпратеюпi; ми поздрави и 
блаrоположения по случай рождения ми день. 

• Съюзниятъ подпредссдатель г-нъ Г. Дра
гоевъ е назначенъ за директоръ на Съюза за 
закрила на децата въ България, кждето той отъ 
7 години заемаше поста секретарь. 

• 1-ia 16. II. 9!2 г. Ц. н. е имало заседан1-1е 
на което е присжтствувалъ председателыъ на 

Ю. т. с. На това заседание е разгледанъ въ
проса за съвмi;сrна дейность въ планината. 

Въ последното си заседание Ц. н. е разгле
дало и приело плана за планинскитt строежи и 
маркировка презъ 1942 година. 

• Почетниятъ членъ на Съюза r. Георги Ст. 
Георrиевъ - почетенъ председатель на фото
клуба въ София, е изнесълъ на 12. II. т. r. въ 
салона на „ Славянска Беседа• рефератъ върху 
• Uвtтната фотография въ Ьълrария ". 

Рефератътъ е билъ отлич110 посетенъ. 

• Представителыъ отъ страна на Б. т. с. въ 
Комитета за промъняваве наименуванията на се
лища, върхове и др. при Софийския универси
тетъ, почетниятъ членъ на Съюза г-нъ Георги 
Ст. Георгиевъ, е направилъ въ едно отъ заседа
нията на Централното настоятелство докладъ за 
извършената отъ сжщия комитетъ работа. 

• Предъ Нова година наблюдателыъ на 
Фердинандовъ връхъ, r. Тодоръ Божковъ 
Тарзанъ, на връщане отъ хижа .Рай• къмъ върха, 

вследствие силната мъгла и виелица, се бt за
блудилъ между скалитi; около. Пръскалото• гдето 
е билъ щшнуденъ да остане ц1;ли 24 часа. Съ 
грамадни усилия, съ измръзнали пръсти на рж

цетъ и краката, той бt успълъ едва на другия 
день да се върне въ хижата „Рай", гдето му е 
била дадена първа помощь отъ семейството на 
пазача. Още сжщат11 нощь, следъ голtми усилия 
и препятствия пострадалиятъ наблюдатель бt 
сваленъ въ Карловската държавна t:олница. 

Сега г. Тодоръ Божковъ се намира въ Алек
сандровата болница, кждето е на лtкуване. Пръс
титi; на ржцетi; еж му отпаднали. Сжществува 
известно опасение и за единия му кракъ. 

Въ тукашната болница изглежда, въ случай 
че не ще има усложения, че ще тръбва да пре
стои още около 3 месеца, следъ което по всt.ка 
вt.роятность Ц. м. и. ще го изпрати въ Германия 
за по-нататъшни операции. 

Приятелитt. на Тодоръ Божковъ еж замислили 
откриването на една подписка, приходътъ отъ 

която да бжде предназначенъ за постройката на 
една хижа на Витоша, която да бжде отдадена 
нему за лично стопанисване следъ окончател

ното му оздравяване. 

• На 7 февруарий т.r. Габровскиятъ клонъ -
.,Узана" е далъ своята традиционна вечеринка, 
приходътъ отъ която е предназначенъ за фондъ 
,.хижа Узана". 

• По случай 10 годишнината отъ основава
нето си, Софийскиятъ клонъ • Планинецъ • е далъ 
въ Военния клубъ на 7.11 rолъиа планинска ве
черь. Приходътъ е за хижестроене. 

Сжщи<~тъ клонъ на 22. 11. т. r. е изнесълъ 
въ кино • Балканъ • rолt.мо джазово утро, на 
което е прожектиранъ филма • Борба за Хима
лайтt •. Приходътъ е за строежъ на хижа 
• Планинецъ •. 

На 15. 11. Клонътъ е произвелъ ски състеза
нията си на Витоша въ мt.стностыа .Офелиитt." . 

Презъ м. мартъ т. r. Клонътъ открива 
., Школа за организиранъ туризъм1, и главатар
ство". Курсътъ на школата е тримесеченъ, 2 
пжти седмично, безплатенъ и достжпенъ за всички 
желаеши членове на .Планинсцъ" и на другитъ 
членове отъ Б. т. с. 

Кnонътъ „Трапезица" - В. Търново е ималъ 
на 15 февруарий т. r. XXXIV-тo общо годишно 
събрание, на което е билъ избранъ управите
ленъ съветъ въ следния съставъ: 

Председатель : Цоню С. Гирrановъ 
Подпредседатель : Стоянъ А. иrнатовъ 

Секретарь : Мичо Ц. Мичевъ 

57 



Касиерь 
Пом. Касиеръ 

Домакинъ 
Библиотекарь 

Съветници 

Стоянъ Н. Бояджиевъ 
Маринъ Д. Гжбенски 
Борисъ Т. Коларовъ 
Иванъ Н. п. Ивановъ 
Йор. К. Додевъ 
Панталей Д. Матевъ 
Петъръ Г. Макавеевъ 
Иванъ Н. Ивановъ 

Контролна комисия 

Председатель: Стефанъ Ив. Киселовъ 
Секретарь: Илия В. Илиевъ 

Членъ: Ганчо А. Станевъ 

• Филмътъ .Борба за Хималаитъ• е билъ 
прожектиранъ 0тъ клоноветъ „Черни връхъ• -
Красно село; .Висока поляна• - Шуменъ и .Бел
мекенъ" - Пазарджикъ. 

• Изнесени еж туристически вечери, чийто 
приходъ да служи за хижестроене и обзавеждане 
на вече построени хижи отъ следнитъ клонове на 

Б. т. с.: Белмекенъ - Пазарджикъ, Ив. Вазовъ 
Сопотъ; Калояновъ връхъ - Пловдивъ. 

• Клонътъ .Родни Балкани" - Варна е из
несълъ предъ варненското гражданство презъ 

м. декември!! 1941 г. следнитъ сказки: 
\ .• Географски названия по Българското чер

номорие". говорилъ г. К. Кънчевъ, преподава
тель въ Морското на Н. В. училище. 

2 . .,На гости въ Охридъ" говорилъ г. Ем. Му-

тафовъ, преподаватель въ Търговската гимназия. 
3 .• Едно пж.туване отъ Видинъ до Русе•, го

ворилъ Димитъръ Стояновъ, преподавателъ въ 
Търговската гимназия. 

4. "Дунавъ и морето· - говорилъ r. Коста 
Траяновъ. 

• 1 /резъ м. януари!! клоноветъ въ Перникъ 
и Банско еж. прожектирали съюзния филмъ 
.,Борба за Хималаитъ". 

• По починъ на съюзния касиеръ г. Ив. Хр. 
Ламбовъ, е възобновенъ клона „Черни Връхъ· 
въ кв. Красно-село - Голъма София. 

Същиятъ въ общото си събрание отъ 18 яну
ари!! 1942 r. е избралъ упр. съветъ въ съставъ 

Председатель: Иванъ Хр. Ламбовъ 
Подпредседатель: В. Кръстевъ и Н. Константинонъ 

Секретарь: Л. Д. Кожухаровъ 
Кнсиеръ : П. Н. Чернаевъ 

Домакинъ: Д. Атанасовъ 
Зав. излетит1;: Д. Здравковъ 

Съветникъ: Д. Звездовъ 

Контролна комисия 

Председатель: Стефанъ Бидиковъ 

{ Ив. Шарлаrановъ 
Членове : Ст. Xr. Стояновъ 

Въ еж.щото събрание е опредълена излетната 
деl!ность до 8 априлъ 19-!2 г. 

Желъзничарскиятъ домъ - Витоша 
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НОВА ХИЖА „АЛЕКО• НА ВИТОША 

Нуждата отъ изграждане на една rолъма 
хижа въ Витоша, която да отговаря въ всъко 
отношение на ръста на организирания тури

зъмъ въ България и специално на столицата, 
се чувствува отдавна, а напоследъкъ живо за

нимава туристическитъ сръди въ София. Идеята 
за построяването на една нова, монументална 

хижа .Алеко" въ Витоша е назръла достатъчно 
и предстои да се ваправятъ първитъ ст.жпки 
къмъ нейното реализиране. 

Учреденъ е вече при Б. т. с. комитетъ подъ 
почетното представителство на столичния кметъ 

r. инж. Ив. Шановъ и съ участието на съюзния 
председатель, r-нъ д-ръ Б. Ковачевски, който 
комитетъ е прист.жпилъ къмъ подготвителната 

работа по изграждането на тази нова хижа. 

ЖЕЛ1:>ЗНИЧАРСКИЯТЪ ДОМЪ ВЪ ВИТОША 
Софийското желъзничарско туристическо 

дружество, клонъ отъ Б. т. с., подпомогнато отъ 
Организацията на Бъ.,rарскитt желtзничари и 
моряци, успъ да завърши започнатата отъ 
него хижа на Витоша, за ползуване отъ всички 
туристи, като съ това вложиха .своята дань въ 

съкровищницата на българския туризъмъ. Хи
жата е триетажно здание, върху застрqена 

площь отъ 285 кв. м. Състои се отъ 24 стаи и 
два салона, отъ които единиятъ ще служи за 

столова. Обзаведена е съ пружинени лег11а и 
две общи спални съ нарове. При този видъ тя 
може да. послони 150 души. С.жщата е снабдена 
съ електрическо освtт11ение и прокарана кана
лизация и водопроводъ. Презъ настоящата го
дина ще започне направата на паркъ около хи

жата, планътъ за който е вече tотовъ. Проек
тира се направата на басеинъ и игрище. 

НАДСТРОЯВАНЕТО НА ХИЖА 
.МАЛЬОВИUА" 

Ръдко красивата Мальовишка долина въ Ри
ла nривлъче презъ последнитt години голtмъ 
брой поклонници и нейната хижа се оказа твър
де недостатъчна за така нарастналитъ посеше
ния. Наложи се, следователно, едно разширя
ване на хижата, което се ос.жществи съ успъхъ 
отъ Самоковския клонъ на Б. т. с. Cera хижата 
може да подслони повече. отъ 100 души. 

Пристрояването е направено твърде уыtло, 
що се отнася до външностьта - заслонътъ си е 

запази,ъ своя хармониченъ видъ. Не може да 
се каже, обаче, с.жщото и за в.жтрешностыа, 
кждето една отъ стаитt е станала сега два п.жти 

по-висока и си е загубила всичката уютность. 
Тукъ като че ли ще се наложи една корекция 

въ смисълъ .да се направятъ два етажа, каквото 

впрочемъ разрешение е дадено на останалата 

часть отъ постройката. 

Въ противенъ случай стаята ще ос1;ане крайно 
неприветлива и нехигиенична, пъкъ даже и опас

но съ горния наръ, издиrнатъ на близу 5 метра 
височина. 

ЗАСЛОНЪ ,ИВ. ВАЗОВЪ• 

Построи се презъ 1940 rод. по случай че
ти ридесетrодишнина та на Българския туристи
чески съюзъ въ мъстностьта Пазаръ-дере, Се
верозападна Рила. Наименува се .Ив. Вазовъ" 
въ знакъ на почить къмъ еъзторжения пtвецъ 
на .Великата Рилска пустиня•, така много за
служилъ за обикване на родната земя. 

Заслонътъ бъ построенъ на Пазаръ-дере 
отъ чисто туристическо съображение; съвпаде
нието, обаче, поиска избраното мъсто да б.жде 
и едно отъ любиыитъ к.жтчета на народния 

ни поетъ. 

Сградата е по образеца на заслонитъ Ма
льовица, Заврачица, Грънчарь. Стопанисва се 
отъ Дупнишкия клонъ на Б. т. с., както презъ 
лътото, така и презъ зиыата. 

Заслонътъ .Ив, Вазовъ" е разположенъ въ 
великолепното, обширно плато, затворено меж
ду Додовъ връхъ - Калининъ връхъ - Поли
чит1;. Името си Пазаръ-дере платото носи 
отъ това, че навремето, преди и около Осво
бождението на България, тамъ е ставалъ голtмъ 
пазаръ на едъръ роrатъ добитъкъ, на който па
заръ се е стичало за продажби и покупки населе
нието отъ всичкитъ подрилски села изъ този край. 

За разлика отъ друrит1; наши високопла
нински заслони, съ изключение може би само 
на Грънчарь, мtстополо,кението на заслона 
Ив. Вазовъ е такова, че дава обзоръ еъ 
всички направления. И като че ли такова 
едно мъстоположение е по начало по-добро раз
решение на вънроса за избора на мъсто за хи
жа, отколкото практикуваното у насъ застроя
чане само изъ долинитt, кждето извънъ до

минирашитъ върхове поrледътъ остава пре

пр1;ченъ. 
Построяването на заслона .Ив. Вазовъ" въ 

мtстностыа Пазаръ-дере 61; наложителн~ Въ 
противенъ случай, цълата горна часть на 1....еве

розападна Рила, съ Калининъ връхъ, Поличитt, 
Сейменски ридъ, Кабулъ, Градинскит1, езера, 
долинит1; на Бистрица и Отовиц~. и мноrо дру
ги оше забележителности на този рилски дtлъ, 
шъха да uстанатъ достжпни само за нъколцина 
изl'iранниuи. · 

А тъзи м1;ста еж изключителни обекти, ед
накво за лътното и за зимното планинарство. 

Заслонътъ на Пазаръ-дере ще служи и ка
то етапенъ пунктъ при излетитъ отъ хижа Ска
кавица - заслона Мальовица или зас.1она "Риб
нитъ езера"; и отъ Заслона Мальовица - Рш1ския 
монастиръ - Хижа Македония на Ай-Гидикъ. 

Осжществяваниятъ навр~мето напръченъ 
разр1;зъ отъ Костенецъ до Дувница на Рила 
планина съ непосилни дневни преходи и съ 

л1;тно и зимно стануване на открито, днесъ се 

улеснява извънредно много, -главно благодаре
ние на заслонитъ .Св. Иванъ Рилски· и .Ив. 
Вазовъ". Б. Ст. 
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ХИЖЕСТРОИТЕЛЕНЪ И МАРКИ РОВА ЧЕНЪ 

ПЛАНЪ ЗА 1942 ГОД. 

Въ началото и на тази година Ц. н. на Б. т. с., 
трtбваше да изготви плана за материалното 
творчество презъ 1942 год. Въ едно отъ послед
нит11 заседания U. н. изслуша доклада на за
веждащия материалното творчество, следъ което 

изработи плана за материалното творчество 
презъ 1942 год. Въ този планъ се обгръща след
ната дейность: 

1. Строежъ на съюзни хижи. 
2. Строежъ на клонови хижи. 
3. Строежъ на съюзната маркировка. 

Преди да се разгледа изработения ш1анъ за 
настоящата година необходимо е съ нtколко 
думи да се направи една равносмtтка на това, 

което бtще предвидено презъ миналата година 
и това, което е завършено, 

Тукъ ще споменемъ само за маркировката, 
тъй като за построенитt хижи се даде отчетъ 
въ книжка първа. 

Пµезъ миналата година бtше предвидено да 
се маркира пжтя : Дупница, Сепарева баня, хижа 
Скакав1ща, вр. Дамга, заслона Ив. Вазовъ, До
довъ връхъ, вр. Мальовица, заслона Мальовица. 
Този етапъ не можа да се довърши, поради лип
сата на материали, съ които се извършва съюз

ната маркировка. 

Отъ завършената работа трtбваше да се из
вадятъ нtкои заключения, които да легнатъ въ 
изготвянето на новия планъ за 1942 rод. Пър
вото и по-важно заключение е това, че и презъ 

настоящата rоuина обективнит-t условия не еж. 
така добри, за да се предприема една по-гол-tма 
дейность. Намалялата дейность на клоновет-t и 
малкит-t постж.пления, които има Б. т. с. не поз
воляватъ на последния да издържиедна по-голtма 

строителна програма. Поради това се налага да 
ограничимъ плана за строежъ, като предвидимъ 

презъ 1942 r. само ония строежи, които еж. 
най-належащи. 

Второто заключение е това, че следъ завършва. 
нето на строителната дейность презъ 1941 год. 

почти всички по-важни обекти за планинска 

деl!ность у насъ еж. снабдени съ хижи, необхо
дими за посещението на тия обекти . Нtма пла
нина посещавана у насъ, въ която да не еж. по

строени необходимИ1t хижи. Трето заключение 
е това, че нtкои отъ нашитt хижи, поради раз
витието на туризма, еж станали недостатъчни 

и трtбва да бждатъ разширени. Относно мар-

60 

кировката, въпросътъ стои малко по-другояче. 

Следъ маркирането на Мусаленския д'hлъ въ 
Рила, Централния Ба.Jiканъ и Пирина, налага се 
все повече тя да бжде разширена. Това, обаче , 
не може да стане въ едно .кжсо време, защото 

Б. т. с. не може да намtри такива срi;дства . 
Маркирането съ желtзни стълбове и табели е 
доста скжпо и затова изцtло маркирането на 
нашитt планини, безъ подкрепа на държавата, 
не може да стане по-рано отъ петь години и то, 

ако условията не еж. като днешнитt. Четвър· 
тото заключение е, че поради все сжщитt обек
тивни условия посещенията въ нашит'!; хижи 
презъ 1940 и 1941 rод. чувствително е нама
лtло. 

Изхождайки отъ тия заключения завежда
щиятъ материалното творчество при Ц. н. под
държаше, че презъ 1942, г.од., въ отдi;ла строежъ 
на хижи съ срtдствата на Б. т. с. и клоноветt, 
трtбва да бж.де предприетъ строежа на една 
нова хижа Алеко въ Витоша, поради това, че 
въ Витоша еж започнати и построени вече нt, 
колко модерни хижи отъ различни други орга

низации, които не трtбва да бждатъ пустнати 
да надминатъ т'llзи на Б. т. с., която организация 
трtбва да си запази предимство въ това отно
шение. Сегашната хижа Алеко не може въ ни
кой случай да изпълни предназначението си и 
трtбва да бж.де замi;стена съ една нова, удобна 
хижа. Това построяване на нова хижа не може 
да легне само като зздължение на клона Алеко 
Константиновъ, а трtбва да се поеме като общо 
съюзно дtло, заедно съ клона Алеко. 

Въ отдtла строежъ хижи отъ клоновет11, 
Ц. н. не трtбва да се ангажирва да педкрепя 
всички тия хижи, защото повечето отъ тtхъ за
доволяватъ м-tстнитt нужди и поради това кло
новетt-строители трtбва да търсятъ подкрепата 
отъ м-tстното гражданство и официални власти. 
Само ония отъ т'hхъ, "оито ще задоволятъ не 
само мtстни, но и общи туристически нужди, да 
бж.датъ подкрепявани отъ Съюза. 

Обстойно разглеждано това предложение не 
биде прието изцtло отъ Ц. н. 

Ц . н. реши 11резъ 1942 rод. да се маркира 
предвидения миналата година етапъ въ Рила, а 
именно: Дупница, Сепарева баня, хижа Скака
вица, вр. Дамга, заслона Ив. Вазовъ, Додовъ 
връвъ, вр. Мальовица, заслона Мальовица. 
Освенъ това, да се поправи маркировката въ 
Мусаленския дtлъ на Рила и да се отпустнатъ 
10,000 лв. за маркировката на Витоша, която 
маркировка да се извърши, ако дадатъ подкрепа 

съюзнитt клонове въ София и орrанизациитt, 
които притежаватъ хижи въ Витоша. Относно 
строежа на нова хижа • Алеко", да се ттредприе
матъ общи действия на клона и Б. т. с. за по
строяването и. 

Отъ така изложения планъ се вижда, че въ
прtки лошит11 условия, при които живtемъ, 
Ц. н. на Б. т. с. не забравя своя дългъ по от· 
ношение съюзното материално творчество. 

ТОДОРЪ ТОДОРОВЪ 



• ALPENBLUMEN VON D-R С. KLEJN, 
BD. !. 11., HEIDELBERG, CARL WINТERS UNI
BERSJТ ATSBUCHHANDLUNG - ПЛАНИНСКИ 
ЦВъТЯ ОТЪ Д-РЪ КЛАЙНЪ, 110-150 СТР. 
ЦЕНА RM. 5. 

Двата тома отъ тази книга еж отъ Sammlung 
naturwissenschaftlicher Taschenblicher (Сбирка отъ 
природонаучни наржчници), въ която библиотека 
учительтъ-естественикъ, туристътъ и любительтъ 
на природата ще намtрятъ извънредно полезни 
сведения за срtщанип отъ тъхъ растения и 
животни изъ нашитъ планини. Особено харак
терно за книrитt на тази сбирка еж великолеп
нитt илюстрацииtвърху цtла страница, дадени 
съ акварелъ, на всички описвани въ книrип ра
стения и животни . .,Планинскит1; цвtтя•, които 
имаме на ржка, еж едно прекрасно помагало за 

нашия естественикъ, обикалящъ планинитt. 
Колко много растения биватъ отминавани, като 
най-много поrледътъ се спира за да се радва 11а 
красотата имъ, безъ обаче да се знае нtщо за 
пхната биология или въ рtдки случаи. се про
изнася само тtхното латинско название. Така 
напр., ние всички познаваме еделвайса. Знаемъ, 
че това растение се срtща по високитt мра
морни дtлове на Пиринъ, нtкой знаятъ · още, 
че по Козята стена на Троянския балканъ сжщо 
го има, рtдко други знаятъ, че се срtша и по 
скалитъ на вр. Мазалатъ на Капоферския бал
канъ. Въ книгата на Клайнъ ще намъримъ за 
него още следното: Leontopodium alpinum Cass., 
еделвайсъ, чието познато име, не е така старо, 
както би се помиспило. Въ научната литература 
е вмъкнато презъ 1785 rод., като име на рас
тението отъ долината Ziller и презъ 1792 rод, 
като такова отъ долината Pulster и дължи своето 
rontмo разпространение главно на туристиката ... 
Разнообразниятъ видъ L. alp. е трайно, образу
ваше розетки растение, предпочитаще варовика, 

сухи мtста и свtтлина . . . съ подалпийско и 
алпиийско вертикално разпространение ... единъ 
мноrоформенъ видъ отъ видово богатъ родъ 
съ най-силно развитие въ Центр. Азия, гдето се 
срtща въ многобройни подвидове, отъ които 
единъ единственъ се е затвърдилъ като особена 
група по европейскигt планини предъ леднико

вата епоха. Родътъ ·обхваща 36 различни вида, 
разпространени въ централната и изт. азиатска 

степна область, гдето се изкачва до 6000 м. 
Или за насекомоядното растение петлуга 

(Pinguicula vulgaris), гдето покрай морфологи
чното опистние е дадено екология, физиология 
(насекомоядно растение) и пр. Подобни еж всички 
статии за растенията. 
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,,ТОПЛИЯТЪ ВЪТЪРЪ ЗАДУХА" 

ПЖТЕПИСИ ОТЪ ХРИСТО МИНДОВЪ 

Христо Миндевъ е пропжтувалъ и видtлъ, 
въ продължение на много дни много и различни 
мtста отъ нашата прекрасна българска природа 
- неизчерпаемъ източникъ на впечатления и 

поетическо вдъхновение, които той до висока 

степень майсторски е предалъ, 

Съ бодро и топло човtшко сърдце, което 
може да се радва; съ очи, които ясно могатъ да 

виждатъ ; съ умъ, който добре прониква и пре
ценява ; съ духъ, който може да се унася въ 

висинитt на великото и непостижимото, взема 
туристическата тояга, нарамва раница, тръгва и 

обхожда въ часове на творчески копнежъ пле
нителнитъ наши планини, селища, старини, ма
настири и живописни краища. 

Тъй както простото, естественото и свtтлото 
чувство го повлича къмъ планината, така про

сто и естествено разказва той впечатленията на 

своята будна наблюдатепность. .,Една нощ~., 
като на шега, завалt дъждъ", Като на шега за
читате и вие книгата му, но ето, че не искате 

да я оставите. ,,Цtлъ часъ дъждътъ рополи по 
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nокрив1пt на кжщитt, utлъ часъ чука no про
зорuитt съ дългитt си бtли пръсти, а сетне 
кой знае, изведнажъ спрt и небето се очисти". 
Четете ли, или самитt наблюдавате картината 
на дъжда? Поетично описание и жива действи
телность съ окончателность се nокриватъ, ,,На 
другия день духна вtтъръ, дървесата отър
сиха клонетt си, земята почна да шуми, ули
цитt почнаха да димятъ и ето че nролtтьта 
прист.11гна". 

Още отъ самото начало е ясенъ смисълътъ 
на заглавиесо на тая книга: ,.Топлиятъ вtтъръ 
задуха !" Писательтъ не иска да стои повече 
въ голtмия, понt.кога уморителекъ и задушенъ 
градъ. Къмъ планината, къмъ просторитt. ! -
зове го топлиятъ вtтъръ, 

,.Обичамъ тия утрини, пълни съ свежесть, 
копнежъ и бtла мъгла. Обичзмъ утринитt., ко
гато СJ1ънцето изгрtва и цtлата планина по
тръпва - сияеща, възбудена, възродена. Оби
чамъ тоя разнtженъ зовъ на скалитt, по чиито 
снаги тече утринното слънце". 

Хубоститt на българската природа не еж 
били никога чужди за българското сърдuе. Го
лtмо е тt.хното участие въ народната ntсень . 
Нt.кога и първитt наши мечтатели и романтици 
Раковски, Любенъ Каравеловъ, Василъ Дру
мевъ и други, не забравяха, макаръ съ горесть 
на душата, да даватъ изразъ на възторга си 

отъ тtхъ, срt4ъ тежката участь на тtхното 
време. Не е ли любовьта къмъ родината и лю
бовь къмъ нейната природа? Но свободата раз
кри тоя възторгъ, Вазовъ, Кирилъ Христовъ 
и други по-нови български поети създадоха ве
ликолепна лирика, вдъхновявана отъ любовьта 
къмъ България. Създадоха се все по това време 
и първитt хубави пжтеnиси, като видъ отъ 
описателната проза съ най-разнообразни задачи : 
исторически, битоописателни, етнографски, гео
графски, природонаучни, културни и np. (Ире
чекъ, Вазовъ, К. Величковъ, В. Кънчевъ и др.) 

Но съ напредъка на нашата художествена 
проза и поезия, съ културното и духовно изди

гане на нашия животъ, поетичното описание и 

лиричното настроение станаха значителни еле

менти въ новитt пжтеписи. Паралелно съ това 
яви се разцвt.тъ и на пейзажа въ художестве
ната живопись. И докато художникътъ ви по
казва едновременно въ една изложба багреното 
богатство на своитt впечатления, писательтъ ги 
затваря въ книгата си и чака читателя да раз

крие самъ тая съкровищница, за да изпълни 

сърдцето си и ума си съ неrовитt поетични 
слова и видения. Едно 'Изкуство, което по-мжчно 
отива до душата на хората. 

Такъвъ типъ, изпълнени съ поетични опи
сания и лирични преживявания, еж пжтеписитt 
„Топлиятъ вtтъръ задуха". Писательтъ е билъ 
на много мtста, пжтува въ избрани часове, 
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смt.е се, иронизира, става загриженъ, размишля

ва, съзерцава. 

Витоша, Рила съ Мусала, Банско, Панагю
рище, Пиринъ, Люлинъ, Мелникъ, Видинъ, До
бруджа, Петроханския проход.ъ, по течението 
на Чая, Мальовица, при тихитt люде, Вкаме
ненитt обра,ш (Бtлоградчишки скали), Лу
догорие (Дели-орманъ) - навсt.кжде. гдето ,:е 
отзовава, отбелязва любопитното, характерното, 
чудното, великолепното и онова вьзвишено, 

което откжсва човtка отъ земното и го издига 
до върховетt на вt.чното. И всичко това пре
дава съ топлота, сърдечность и съ неугасвашия 

стремежъ да славослови свtтлината на духа. 
Слънчевитt и радостни настроения, пробудени 
оrъ чистотата на девствената природа, преобла
даватъ срt.дъ голtмия брой случки, срещи съ 
хора, неочаквани сцени, занимателни наблюде
ния, разкази на предания, исторически сведения 

и оригинални размишления и сжждения върху 

видени и чути нtща. 

Очевидно авторътъ не пжтува, безъ да има 
представа за мtстото, което ще посети, предва
рител:-ю прочелъ е, изучилъ е онова, което се 

писало или зnае за него. Но на свой редъ си 
поставя задада, да открие и опише онова, което 

неговитt. очи виждатъ. Тукъ иде неговата дарба 
- да ви пренесе мислено, да ви сроди съ мt
стото, гдето е поnадналъ. Съ своя ясенъ, то
пълъ, образенъ и въ известна степень стилъ на 
цвtтна багра, той завладява читателя. 

„Чуденъ е Мусала сутринь, преди изгрtвъ 
слънце ... Като музика е разсъмването в"" пла
нината, бавна и тържествена, като симфония 
отъ багри и звуци. То почва съ тихитt моле
ния на виоли и виолончели, засилва се посте

пенно - и има единъ миrъ, когато зазвучатъ 

фанфари и тромбони, като предвестници на 
слънцето, което иде. Сега планината е неземно
нtжна и акварелно чиста, и върховетt. поематъ 
тихия си с11ънчевъ говоръ. Струва ти се, че тия 
изправени въ небето върхове ей сега ще за
пtятъ - тъй много свt.тлина ги багри, идеща 
отвсtкжде, усилваща се, ясна и пълнозвучна, 
жива и непорочна свtтлина •. 

Често описателниятъ и разказвзтелниятъ 
елементъ отстжпватъ мtсто на силно лириче
ския. Предъ дивнитt гледки на Пиринъ, той 
казва: ,.0, Боже, погледни ме, азъ вървя въ 
планината, вървя въ най-хубавата наша пла
нина, вървя самъ - сърдцето ми е пълно съ 

радость. Една птичка пве въ клонака. Една 
птичка пtе въ сърдцето ми". 

Почти всички работи въ тая книга завла
дяватъ вниманието. Нtкои отъ тtхъ се четатъ 
като поеми. Писательтъ е поетъ по душа. За 
поетичнитt му дарби говори и самиятъ сти11ъ : 
ху дожествено-образенъ и топ110-затрогващъ. 

Тая книга заслужава една щастлива сждба ! 
ИВАНЪ КАРАНОВСКИ 

. 



ЕДНА КРАСИВА ПF.ЩЕРА ВЪ ЦА

РИБРОДСКО 

(КАМЕННА ГОРА, ПОДЗЕМНА РЪКА) 

Северозападно отъ с. Власи - Царибродско, 
на около 15 мин., се намира пещерата „Вtтрена 
дупка", посетена за първи пжти преди 27 rо
гини, отъ учителя въ селото Г. Анrеловъ и едно 
овчарче, днешния кметъ на село10 Р. Михай
ловъ. 

Входътъ на пещерата гледа на изтокъ, толкова . 
тtсенъ и така добре ззмаскиранъ съ камъни, че 
не е забелязанъ и откритъ презъ цtлото време 
на чуждата власть. Съ провирания и изкачвания, 
едва къмъ 120 м. ходътъ i;e разширява значи
телно и нървитt подземни красоти разцъвватъ. 

Посоката на галерията не се измtня, само още 
повече се разширява, издига се на височина 

дори до 15 м. и разгъва тежки мраморни за
веси, задъ които величествено и гордо се из

дига „Колоната на Свободата", висока къмъ 15 
метра. 

Колкото по-дълбоко влизаме въ пещерата, 
толкова разкоша е подчъртанъ, като къмъ 500 м. 
преминава въ богато драпирана зала, украсена 
съ колони, полюлеи, кристални кандила, красиво 

нагънати драперии, спокойно потекли листо

видни и обли сталактити. Въ срtдата на тази 
единствена зала се издига „Влацишки тронъ". 
Една божествена тишина забулва този тронъ, 
една библейска мистичность навява крайчеца на 
всtка падаща завеса. 

Га11ерия1а на пещерата продължава, но вече 
всички форми еж спокойни, отмtрени, прели

ващи се едни въ други, едва ли не се израв

няватъ въ гладко скокойно поле, въ дъното на 

което прозиратъ върховетt на „Усамотената 
камена гора". 

Следъ „Камената гора" пещерата продъл
жава притрупана съ повече разкошъ, разлtнъ 
така оби,шо и превъзплотенъ въ бtлоснtжни 
форми : ситни данте~и, едро изплетени мрежи, 
фино вазжбени мечове, едро изпилени бозду
гани, припокрити всички отъ силноизмити, висо

козаоблени сводове. Въ тази часть на пещерата 
къмъ 1050 м. дълбочина, по продължение на 
старитt счупени сталактити еж се образували 
нови тънки и дълги, като моливи сталактитни 

форми (12-15 см.), които еж създадени най вt
роятно за около 25-27 години, т. е. времето, 
когато за първи пжти е била посетена пещерата, 
Подъ тtзи ново образувани сталактити пре
чупватъ свtтлинитt бtлоснtжнитt. дипли на 
.,Фонтана". 

Отъ „Фонтана" пещерата се навежда надолу 
докато се изравни съ общото ниво, като от
крива съ това амфитеатрално наредени. вли
вайки се едно въ друго красиви изваяни 
корита. Градивниятъ варовникъ е измитъ 
видно, а коритата иматъ мрежовидна структура, 

което говори за периодическо движение на во

дата. Когато стиrнемъ и височината на послед
нитt корита, предъ насъ се открива леглото на 
подземната рt.ка, широко 5- 6 м. и съ измита 
дълбочина до 12 м. Най-вtроятно рtката тече 
презъ 11ролtтьта и лtтото, за което говорятъ 
отбелязанитt височини по стенигв въ основата 
на леглото й. Къмъ 1350 м. коритото на ръката 
е значително низко, наново се разширява и 

дава просторъ на нови по-чудни образувания. 
Една тераса, свободно плувнала всръдъ подзем
ния просторъ, носи дребно чудновати форми, 

прилични едва ли не на приказни дворци, на 

дребни джуджета или райско мъсто на нtкои 

лилипути. Почти неусtтно, едва оставили този 
лилипутки свtтъ, ние сме вече предъ края на 
пещерата, която ни показва своитt. последни 
хубости почти на 1500 метра отъ началото на 
входа, дето се разклонява въ лt.во и дt.сно. 
Дtсниятъ клонъ завършва въ самата твърдъ на 
скалата, а лt.виятъ продължава още 100 м., но 
мжчно проходима и завършва съ една пукна

тина, чрезъ която може би, пещерата е въ 
връзка съ други подземия, данащи началото на 

подземната подвижна рtка, която залива тази 

честь на пещерата, 

На самия край на пещерата намt.рихме една 
малка дъска, на която преди 27 години пър
витt посетители- българи еж отбелязали имената 
и датата на своето посещение. Въ самото на
чало на тази пещера открихме, за първи пжть 

въ България, пещерни скакалци, неизвестни до• 
сега въ други наши пещери. 

Д-РЪ НЕНО АТ АНАСОВЪ 

ВИТОШКОТО ЗЛАТО 

Добивътъ на злато изъ витошкитt недра е 
започнатъ отъ незапомнени времена и, следъ 

голt.ми или малки интервали отъ време, про
дължава и до день-днешенъ. Добиването му е 
ставало не само поср1щствомъ промиване на 
рt.чнитt наноси, но и на самитt. златоносни 
легла. Главнитъ златоносни находища по Вито
ша еж леглата на нейнитt. ръки съ непосрt.д
ственъ контактъ съ старата еруптивна и квар

цитна зона: р. р. Палакария, Струма, Владайска, 
Бистришка и пр. 

Че добиването на злато и др. метали отъ 
Витоша е било доста усилено презъ римско 
време, · за това имаме достатъчно убедителни 
доказателства. Споредъ К. Иречехъ, въ Софий
ската область е имало особени държавни чи
новници надъ рудницитt., наричани „procuratores 
metallorum •. Сеченето на пари въ тоrавашнитt. 
софийски монетарници е ставало отъ метали, 

добивани въ самата область. Вънъ отъ това въ 
подвитошкото население има запазени спомени 
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за мt,стното рударство отъ онt,зи времена. Ста
рото население на Княжево, така нареченитt 
клисурчене разправятъ, че въ латинско време 

се добивало много злато отъ Витоша и Люлинъ. 
За промиване на златоноснитt находища на 
Люлинъ, по южнитi; скатове надъ ж. п. линия, 
латинянитt, ужъ били прехвърляли водитt, на 
витошката рtка !Jланиница посрtцствомъ една 
висеща платнена тржба. Естествениятъ резер
вуаръ, кждето е събирана тази вода и откждето 
е отправяна по промивнитt мtста, се нарича и 

досега .Пио•, както се наричатъ малкиrt резер
вуари и въ желt,зодобивнитt, канални системи. 

Дру1·0 едно доказателство за непосрt,стве
ното участие на римлянитъ въ добиването на 
витошкото злато е запазеното и досега наимену

вание на една мt,стность при Чупетлова, която 
още съхранява всички белези на важна зJ1ато
носна площь. Вододtлътъ, който се образува 
отъ Купена (2173 м.) и служи за мостова връзка 
между Витоша и Верила, е осtянъ съ rолъми 
кварцитни блокове и скални конгломерати съ 
кварцитенъ материалъ. Седловината, изтоqно отъ 
Чупетлова, между Купена и в. Чукара (1516 м.) 
представлява една доста широка платформа съ 
кварцитни rрамадаци, наре'!ени .Грамадака". 
t:дна стара и едва личаща вада е схващала ви
соко водата на купенския притокъ на Струма и 
я отвеждала къмъ тази мtсrность за промива
нето на кварцититt и разположенитt надолу 
къмъ Струма подобни грамадаци. Тази именно 
мtстность се нарича и досега ,Кайо". Какво 
то значи, никой отъ разпитапитt, по-събудени 
селяни отъ Чупетлова не можа да ни разясни. 
• Отъ старо време така си го казваме 1 • - бt, 
всичко, което можаха да ни кажатъ. Наричането 
именно на тази мt,стность съ това име показва, 
че тукъ нt,маме работа съ единъ номенклату
ренъ куриозъ, а съ единъ съхраненъ езиковъ 

исторически паметникъ отъ латинското експлоа

тиране на витошкитt, златоносни богатства. Ни
какъвъ споменъ въ самото население за тази 

епоха не можахме да откриемъ. 

Доказателство за добива на злато презъ от
давнашното минало ни сJJужи и самото наиме

нувание на р. Палакария, чиито пt,съци еж 
промивани най-основно и най-дълготрайно за 
добива на благородния металъ, за което вече 
говорихме въ отдtла за витошкитt, рt,ки. 

Материални документи за ек.щата планинска 
добивна индустрия еж и кварцитнитt, rрамадаци 
надъ Боснекъ и подъ Кладница. Много интерес
ни еж находищата въ подковообразната котло
вина въ Поповското землище (подъ с. Кладница). 
И тукъ преданието, съхранено въ мtстното на
селение, сочи вадата, запазена и до сега, съ 

чиято вода е ставало промиването на кварцит

ния теренъ. Вадата води своето начало оть 
кладнишка Сива,rрамада, минава подъ водод'hл
ното било между рt,китt, Матница и Кладнишка 
и на южния склонъ на Ракевецъ била отведена 
съ нtкакви си съоржжения (казватъ съ плат
нени тржби) надъ дола на Кладнишката рt,ка 
до кварцитната область, наричана и досега 
• Грамаге•. 

Спорецъ съхраненото още предание, злато 
се е добивало и около с. Gистрица. Цtлата ди
лувиална мt,стность отъ Богдана и Капралитt, 
до полип на Витоша се нарича и досега Руди
щата. Съ дълбоки nрорtзи е разорана цt,лата 
мt,стность. Селянитt, отричатъ тукъ да е доби
вано желъзо. Желt,знитt, промивни рудища еж 
високо изъ рt,чнитt, корита на Стара-рt,ка и 
Янчевска. Опити да се добива злато еж правени 
и въ турско време. Тукъ, твърди преданието, 
турцитt, намt,рили кюлче злато, голt,мо колкото 
заешка глава, и по този случай устроили тър

жество, но по-нататъшната и~:ъ работа не дала 
резултатъ и тt я преустановили. Добиването, 
значи, на злато по Витоша е продължило и 
презъ срtднитt, вt,кове, но съ прекжсвания. 
За това свидетелствува и пжтешественикътъ 
Люзинянъ, който е отбелнзалъ въ пжтнитt, си 
бележки за Витоша: • Тукъ има и една златна 
рудница, която обаче не се обработяа 1). 

Наименуванието .Златнит,ь мостове· е 
тоже въ нt,каква връзка съ златодобива. 

ЗJ1атосъбирателитt,, наречени златари, гrрезъ 
време на турското владичество еж били пре
димно македонци. Добиваното чрезъ промиване 
злато се е продавало подъ името • су алт жнж" 
(водно злато). Златаритt, се ползвали съ н-tкакви 
данъчни привилегии, подарени отъ незапомнени 

времена. Промиването на златоносния пt,съкъ е 
ставало по единъ примитивенъ, но практиченъ 

и до днесъ запазенъ начинъ, отъ който можемъ 

най-добре да сждимъ и за миналото. 

За него ето какво ни казва проф. Г. Бончевъ: 

.Миенето на златото е доста примитивно и 
орждията прости: панакида и дълга дъска съ 

напрt,чни наръзи, обкована отъ страни съ други 
две по-плитки за да образува улей, и малки ко
панки. Дъската се е поставяла полегато. На из
дигнатия и край се насипва пръстыа, относно 

пt,съка, и се полива съ вода. Той всичкиятъ съ 
водата заедно минава надлъжъ по нея и ако 

съдържа зJ1атни частици, като по-тежки, ше се 

задържатъ по нарt,зит1, и. За едно промиване 
се насипватъ около 30 копанки (по 10-12 оки) 
пръсть, или пi,съкъ, и се промива добре съ 
вода. Следъ това дъсчениятъ улей се оставя 
леrналъ по дължината си и се измива добре по 
нарtзитt,, като водата и пt,съкътъ отъ тt,хъ се 
оставятъ да nадатъ въ панакидата. Тамъ се 
събира черниятъ магнетитовъ пt,съкъ, а заедно 
съ него и другиятъ тежъкъ пtсъкъ и златото, 
ако го е имало. Панакидата съ тоя п1,съкъ се 
поставя на слабо ръчно или поточно течение да 
се промие, като се слабо движи, за да се измие 
всичкиятъ пt,съкъ и останатъ на плитко издъл
баното и дъно само златнитъ частици, които се 
отличаватъ по боята си. Тъй промитото злато 
се изсипва въ говежди роrъ, който рударътъ 

носи об1,сенъ на пои са си• 2). (Следва) 
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