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Съзерцанието е най-силниятъ стимулъ за художествено пресr,творяване. Най-го
лrьмит,ь и велики творения на изкуството с;к плодъ на дълго и дълбоко съзерцание • .,Кра
сотата ще спаси свrьта•, казва Достоевски; но това той го казалъ следъ дълги лутания 

по стръмнината на своя тежъкr, жизненъ друмъ. Кж.де е красотата ? Идете въ планината 
и се спрете до оня човrькъ, който подпрrьнъ на дългата си овчарска гега, неотлжчно стои 

загледанъ въ безкрайния низъ високи заснrьжени върхове. Лицето му е изгорrьло omr, слън
цето, о~ит,ь сини като · небето и дълбоки като езерата ще ви загледатъ спокойно, но 
малко очудено и странно. И ако го попитате защо гледа тъй дr,лго, той може-би ще ви 

отговори: .,Колко е хубаво/• Това дете на планината нrьма други думи и ние, които всrьки 

день можемъ да се възхитим~ отъ нп,що, едва ли бихме намrьрили изразъ, който да бж.де 

по-хубавъ отъ оня, чиято велика простота ще бжде изказана съ езика на природата, 

Рrьдко ние можемъ да видимъ истински тая красота, ако нrьмаше художникьтъ, 

който би ни я показал,ь пресътворена презъ приз.мата на неговата поетическа мечта 

съзерцавана дълго и почувствувана чисто и непосрrьдствено. Българскиятъ художникъ не е 

чуждъ на родната планина. Това виждаме omr, многото художествени изложби, които се 
откриха тая година и радостно е да се забележи, че почти всички не бrьха чужди на 

планината. И въ работит,ь всrьки бrьше далъ себе си и своето лично отношение къмъ нея. 

Раздновидностьта и богатството на планинския пейзажъ дава просторъ на ху
дожника и възможность да види богатството на баграта, играта на свrьтлинит,ь и сrьн

китrь, нюансит,ь на отраженията и въ нейната таинственость да нам,ьри размахъ на 

фантазията си. И вrьрно е, че повече отъ всrька година, презъ тази имахме радостьта да 

видимъ, че българскиятъ художникъ е потърсилъ планината повече отъ всrькога и върху 

платната си е пренесълъ съзерцаванитrь мrьстности съ повече любовь, пълнота и разно

образ_ность. Можемъ да кажемъ дори, че всрrьдъ uJ.teнama на бмгарскитп, художници се 

срrьщатъ вече имена на истински планu/./ари-художници, така напр. следъ додре познатия 

вече отъ отдав,j,а Щъркеловъ се наредиха още и по-новит,ь Тричковъ, Францалийски, Гешевъ, 

Димчевски - изключително всички планинари. Не тр,ьбва да се забравя, че и другитrь, 

които правиха изложби тая година, спрrьха по-дълъгъ погледъ върху родната планина. А 

това е наистина похвално! 

ЕВГЕНИЙ НЕМИРОВЪ 



. , 

ХИПСОМЕТРИЧНИ ДАННИ ЗА 

Б1>ЛОМОРИЕТО 

Въ Р о до п_и т -в - масивътъ Мщсония (югоизточно отъ 

с. Марония) е високъ 677.9 м., Чобанъ дагъ има най-го

л-вма височина 627.9 м., Келебекъ (съ едноименъ връхъ) 

достига 873.7 м. надъ морето. По насеверъ с-к върховет-в 

Шапка (Шапъ хане) - 1043.4 м. и Шило - !06t.7 м. Най

високата точка на рида Думанл-к е на старата граница 

- 975 м. Гюмюрджински Карлъкъ (сев.-западно отъ гр. Гю
мюрджина, зап. отъ Малкия Маказъ - 690 м. и малко 

южно отъ старата граница) е високъ 1502 м, а кота 1464 
(на старата граница) е вр. Вейката. Масивътъ Кара Огланъ 

достига 1U70.4 м. височина. Северно отъ rp. Ксанти (на 
старата граница) е вр. Кулата - 1618 м., северно отъ Букъ 
въ Кушларъ е вр. Сар-к яръ - 1709.2 м., а Каинчалъ е 

високъ 1814 м. 

0-въ С а м о т р а к и 

1600 м. 
най-високъ връхъ е Фенrари 

0-въ Та с о с ъ - най-високъ е вр. Ипсарионъ (юга-за

падно отъ с. Потамйа) - 1203.1 м., а сев.-западно отъ него 

е вр, Тумба - 1126.5 м . 

Масивътъ Ч а л ъ (между Места, Кавалския заливъ, 

Правишката раьнина и долината, по която върви ж. п. 

линия за Букъ) достига 1259·6 м. 

К у ш н и ц а пл. (Парнаръ дагъ) най-високъ връхъ 

е Пилафъ тепе - 1956.2 м., а въ срещуположния на нея 

ридъ покрай Кавалския заливъ (. Каршияка ") най-голtмата 
височина има вр . Чал,к - 693.8 м. 

Д р а м с к и Б о з да г ъ - най-високъ връхъ е Вар

д<1на (сев, - северозападъ отъ Драма) - 2,294.3 м., сев.

ззпадно отъ него е вр. Хоросъ - 1807.8 м, а юго-за

падно е вр. Нихтене - 1430.9 м. 

К ала п от ъ - връзката между Дражки и С-врски 
Боздаrъ - е високъ 1763.5 м. (връхъ Сиври) 

С -в р ски Б о з да г ъ е високъ 19J2·8 м. (връхъ Ка
рагьозъ rьолъ). 

Между Бродска ръка отъ изтокъ и р. С-вровица отъ 

западъ е върхътъ Капак ли я (северно отъ rp. Съръ) 

1032 м. 

Ш ар л и я - най-високъ връхъ е Али Баба - 1819.2 м. 

Че р н а го р а (Бродска) е висока 1652.8 м„ а Р у-
п е л с к а п л, (Сенгеловска, Чеиrелъ дагъ) съ най-високъ 

връхъ Св. Петка, достига 1350 м. 

Стърга q ъ (сев. отъ Зърневската котловина) ljMa 

1270.2 м. височина, а Али Ботуш ь достига 2,212.4 м. надъ 

морето. 

АТ АНАСЪ АЛЕКСИЕВЪ • 



КУТО ЧИПЕВЪ 

Сrъnбнтt; _._ Пнрннъ 8 сн . Миронскн 

НА билоrо на Разложки Суходолъ има вtтъръ и снtгътъ е 
твърдъ. Ние сме уморени и почиваме подъ заслона на една мал.ка 
скала. Голъмиятъ Пиринъ, отдалеченъ и потаенъ, се вижда отъ тукъ 
като развълнувано вледенено море, въ леката омара на обtднот о 

слънце. Голъма и силна - планината ни чака. 



Предниятъ день пжтувахме дълго. Въ 
самотната хижа Яворовъ починахме само 

два часа. На утрото по пж тя се бавихме въ 
дълги почивки и правене снимки на гор

скитt поляни, на вtковнитt явори и на хи
жата всрtдъ тtхъ, на Стжлбитt ~ един
ствената черна скала въ тая бtла долина и 

на Рила - простната по цtлия хоризонтъ 
на северъ. 

На това било стигаме по обtдъ съ тежки 
раници, вжжета, пикели и котки ; а нагоре 

трtбва да носимъ и скитt. Пжтьтъ е непоз
натъ и дълъгъ. Бtхме уморени и гладни. А 
назадъ - надолу ·- е леко и приятно : бt
литt поляни и тихата гора ни предлагатъ 

хубаво спускане и дъю·а почивка. Но по
гледнемъ ли нагоре - виждаме само снtж

ни върхове и вериги I Съ · известно колеба
ние измtрваме силитt си и времето за ми

наване прехода до Бъндерица. 
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Пжтьтъ за голtмия Пиринъ е ; единст
венъ : нагоре по гребена надъ Баюва дуп
ка, Кончето и гърба на Кутело до Елъ
Тепе или назадъ. 

Ние тръгваме нагоре. У насъ вече нtма 
колебание. Умората е мина.ТJа. Раницитt пре
ставатъ да бждатъ тежки. Очитt ни тър
сятъ само пжтя напредъ. Скоро Котешкиятъ 

чалъ и цtлиятъ хоризонтъ еж обгърнати 
отъ мъгли. Въ промеждутъцитt на гонени 

отъ силния вtтъръ мъгли, върховетt из
глеждатъ по-високи и отдалечени, а цирку

ситt и казанитt се виждатъ още по-тъмни 

и дълбоки. 
Съ леки стжпки по несигурни козирки 

или съ сигурната опора на пикела по леде

нитt стени,ние минаваме веригата наКончето 
и качваме гърба на Кутело. Нtщо силно ни 
помага - това е вtтърътъ. Той ни подпира 
съ огромнитt си безплътни длани и несъз-



На Рн..ба въ рs змt нr ван е мисли по начъртання маршрутъ 8 сн . Йордановъ 

нателно ни подпомага. Другаритt еж на

предъ: въ бtглитt врати на мъглитt тt се 
виждатъ като сиви силуети и приличатъ на 

онtзи планинари, за които разправя старата 

швейцарска приказка, че били затрупани 
отъ лавина - никой не успtлъ да ги намtри. 
Духоветt имъ неспокойно забродtли низъ 
планината. И когато въ бурна и беззвездна 
нощь ш1анината заревtла, хората поглеждали 

презъ притуленитt прозорчета на хижитt 

си и въ широко отворенитt имъ sеници се 
отразявалъ плахия споменъ и тt си каз

вали : ,, Чувашъ ли, това е водачъть Ивъ и 
неговитt другари. Tt не еж погребани!" ... 
Вървейки, спомнихъ си за тази приказка, 
която чухъ нtкога около огнището на една 
алпийска колиба отъ единъ човtкъ зарt
залъ своя градски рангъ, рангъ съ който 

хората запазватъ ревновесие въ всtкиднев

ния животъ. Htкora си мислtхъ, че плани-

нарството, алпинизмътъ или хималайството 

е даръ само за нtкои хора. Не I пл3нинитt 
пускатъ всtкиго, тt обичатъ еднакво всички 
и не се плашатъ отъ никого. Но тtхнит·в 
тайни, скрити въ почернtлитt и мълчаливи 

камъни, могатъ да видятъ само силнитt и 

блаженъ е оня, чийто духъ не е увлtченъ 
отъ м"' rния потокъ на ежедневието и когото 

борбата оставя съ повече мълчаливи прежи
вtвания. Блаженство е и за оня, който дру

гарува съ истинския планинарь, когото ви

сокитt върхове и студенитt мъгли прие
матъ и пазятъ като свое дете, , . 

Тия що отиватъ на. планината за почивка 
молятъ да бжде хубаво времето, да бжде 
rолtма компанията и се връщатъ назадъ, 
преди да почне да вали. Съ много викове 
и много страхъ тt изкачватъ нtкое било 
или връхъ. Ще направятъ хубави снимки, 
ще запаsятъ спомени отъ бtли облаци и 
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Тодорннъ връхъ 8 Пнµннъ 

мноrо слънце, ще се чувствуватъ здрави 

и блажени, ще разправятъ и ще имъ за

виждатъ. 

Но единъ планинарь, съ свой родъ и 

домъ, създаденъ въ срtдата на свои дtди 
и друrари, миналъ и зиме и лtге въ слънце 

и въ буря по rребенитt на своитt планини, 
е наистина достоенъ за всtка планина и за 
всички времена. Такъвъ планинарь може 

да бжде художникъ или войникъ, орачъ 
или поетъ; може да бжде какъвто щете 

и той навсtкжде ще бжде напълно. За 
единъ създаденъ вtче борецъ нtма ни
какво значение, колко rолtма е планината. 
Необходимо е само да бжде rолtма. Той 
може да бжде на Пиринъ, на Алпитt или 
на Хималаитt едновременно. Той изпитва 
не страхъ, а удоволствие, коrато по нtкоя 
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' 
сн. Жандовъ 

непозната верига ro нападнатъ мъrли и вt
трове. Съ сладъкъ трепетъ си спомня за 
срутенитt козирки подъ краката си. Това 
не е славолюбецътъ, нито е този, който се 
тупа по rърдитt и крещи за това, че нt

коrа е билъ на rърба на слонъ. Това е чо
вtкътъ - който минава и катери само за 
себе си. 

Нима току.така Маrеланъ щtше да до

стигне Филипинитt съ своята армада и 

Линдбергъ да прелети океана за нtколко 

часа, Свенъ Хединъ да достигне Нанга 
Парбатъ, а героичнитt финландци да под
държатъ борбата съ единъ колосъ, ако 
липсваше у тtхъ оня борчески духъ, който 
не познава естественитt възможности на 

човtшкия орrанизъмъ? .•. 
Това е човtкътъ, който гони нони пости-



жения, който не се плаши отъ мог.жщата 

природа, а я търси за да я подчини. 

Следъ 18-часовъ непрек.жснатъ дохъ, 

при силенъ вtтъръ и ло~ъ. снtгъ, въ 
к.жсна вече нощь, ние предпазливо спуска

ме улея надъ Бъндерица. 

Въ голата стая на изоставения за
слонъ, край слабия огънь почиваме само 

нtколко часа и въ зори тръгваме за но

вата хижа. Изненадата е rолtма, когато 

само следъ 40 минути стигаме добре уре
дена и уютна хижа подъ Елъ-Тепе. Тукъ 
ни посрtщатъ познати и единъ боленъ 
другарь. Времето е мъгливо и ние почи

ваме презъ цtлия день. Едва сега усе

тихме удоволствие отъ топлата храна и 

тихата почивка. Мисъльта, че трtбва да 
сваляме надолу падналия другарь ни кара 

да прек.жснемъ по-нататъшнитt преходи 

На следващата сутринь лентяйствувахме 

въ скиорство. Увtрени въ силитt 
си, че ще изпълнимъ другарския 

си дългъ, приготвили импровизи

рана шейна, бавно излизаме до 
превала надъ Василишкитt езера. 

Предъ насъ е цtлиятъ Uентра
ленъ Пиринъ съ Бъндеришката 

чука - верига съ най-обширенъ 

хоризонтъ, огрtна днесъ отъ обил
но слънце. По челото на Елъ-Тепе 
минаватъ свtтли мъгли, но Ку
телътъ, начупената верига на Кон
чето и Котешкиятъ чалъ еж свt

тли и сигурно циркуситt подъ 

тtхъ _ днесъ не изrлеждатъ така 

тайнствени, както вчера въ мъгли

тt. На юrъ Каменица и Момини 
двори еж величествени, а Газей и 

Стражитt еж като вtчни паметни

ци на пирински комити. 

Въ тоя миръ на сила и чистота 

ние се видtхме слаби и бедни. Въ 
зачервенитt лица, въ свtлитt очи 
на тия другари имаше т.жга. Около 
насъ нtма деца, които. отрано да 

почувствуватъ борчески духъ въ 

себе си, за да иматъ време да 

постигнатъ въ постоянството по

вече смtлость. 

ОВИНАТИ ВРЪХЪ 

Сн. Жандовъ 

Часоветt бързо минаватъ въ такова вре

ме и на такова мtсто. Силното слънце раs

меква снtга, но ние бързо спускаме на
долу и нtколко часа само следъ пладне 

теrлимъ вжжетата на шейната съ нашия 

боленъ друrарь. Такова падане е миналъ 

всtки, то е само временно прекарване на 

борбата. 
На третата вечерь ние стигаме късно въ 

Банско. ,. 
Рано сутриньта това хубаво старо бъл

гарско градче е будно, улицитt еж поме

тени и напръскани. Въздухътъ е свежъ и 
плътенъ, ка~то е плътенъ и Пиринъ отъ 
тука. Нашитt люб.ители щракатъ непрек.жс
нато съ апаратитt и то на всички страни, 

но най-rолtмо внимание се обръща на То
доринъ връхъ. Тоя rолtмъ и свtтълъ ко

нусъ стърчи надъ Банско като пръвъ ис
полинъ. А Банско ... 

( ' 
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Старата кжща на площада съ обширния, 

потъмнtлъ отъ времето чардакъ; високата 

камбанария на rолtмата църква и малкитt 
кжщи съ тихи дворове, скрити задъ високи 

каменни зидове, свидетелствуватъ за гор

дото минало на това планинско българско 
градче, издържало коравата борба на дъл
гогодишното робство. 

* 
Банскалии еж усетили нашето присти-

гане въ нощьта и сега бtха ни приготвили 

,, закуска": пиринско агне и банско вино. 
Ние имаме банскалии приятели и въ София 
и тия тамъ и тия тукъ еж много високи и 

силни; това е направилъ Пиринъ и кора
вата борба съ неговата природа, 

Планинарьтъ обича бtлитt облаци и слън-
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цето, обича долинитt и труда, обича децата 
и хлtба, но само за да си почине - и да 
се върне пакъ. 

Малки брички ни откарватъ далече отъ 

Банско. Слънцето топли. Ц ъвнали дръвчета 

и ливади. Пиринъ е пакъ високъ и потаенъ. 
Селяни и коне бързатъ по пжтя, ние се во

зимъ и клатушкаме въ старитt брички и 
усtщаме удоволствието на почивката. 

Една картина нtма да бж.де хубава. 
когато ни се разправя за нея, а когато сами 

я гледаме. 

Нtма да бж.де създателка оная пла

нина, за която четеиъ или гледаме от

далече, а тая, въ която живtемъ, която ни 

радва и умаря. 
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Въ Южна Македония се намиратъ много. 
бройни езера, езера-блата и блата, които 
претърпtха презъ последнитt четири години 
основни пром1;ни, било поради намtсата на 
човtка или пъкъ поради природни причини, 

които ще трtбва да бждатъ установени 
чрезъ проучвания, тъй като и еднитt и 
другитt промtни еж съ неизмtрими сто
пански пос;1едици. 

Антропоrенно предизвиканитt промtни 

се състоятъ било въ промtняне очъртанията 
на езерата (Бутковско езеро) или пъкъ въ 
тtхното пълно изчезване, какъвто е случаятъ 

съ Тахино езеро, Пазарското (Енидже-Вар. 
дарското) езеро-б;1ато и Аматовското и 
Арщканското блата. Характерътъ на тия 
промtни и последицитt отъ тtхъ ще бждатъ 
изложени на друго мtсто. Заслужава само 
да се отбележи, че тия промtни еж засегна
ли само единъ типъ езера: тия които еж 

се образували при долнитt течения на рt
китt като резултатъ отъ скорошни потъва

ния. 

Съвсемъ други промtни ставатъ презъ 
последнитt четири години съ южномаке

донскитt карстови езера и блата безъ по
връшенъ оттокъ. При всички безъ из1,лю
чение се забелязва тенденция къмъ пока

чване на нивото. Тая тенденция е изразена 
най-добре при Островското езеро, поради 
което ще се спра на него малко по-подро

бно. 

Островското езеро показва извънредно 

rолtми периодични колебания въ своето 

ниво, по-голtми отъ колебанията :,э. което 

проф. ДИМИТЪРЪ ЯРАНОВЪ 

и да е друго карството изеро въ Балкан

ския полуостровъ - колебания до 30 ме
тра вжтре въ единъ и половина вtкъ. Осо
бено низко е било нивото на това езеро 
преди началото на 19 вtкъ, само на около 
515 м. Днешното островче, на което се 
вижда едно добре запазено минаре, при 

с. Острово, е било свързано ~ъ сушата и 
селото се е намирало въ сжщность именно 

върху това тогавашно полуостровче. Това 

напустнато селце се нарича сега Старо Ос
трово. По еж.щото време е водилъ удобенъ 

пжть покрай езерото отъ с. Острово (покрай 
западния брtгъ на езерото) до. с. Пжтеле. 
Тоя пжть не се е показалъ при никое отъ 
следващитt низки положения на езерото. 

Въ началото на 19 вtкъ се забелязва 
повишаване на нивото на езерото, къмъ 

тридесеттt години на сжщия вtкъ езерого 
се отдръпва отново, безъ да достигне ста
рото низко ниво, следъ което започва по

степенно повишаване на нивото, косето е 

достигнало своя максимумъ около 1856 до 
1860 r., главно около 1858 година - 545 
метра! Това високо ниво не е било надми
нато при никое по-сетнешно високо състо

яние. Тогава еж били залtти най-низкитt 
кжщи на селото Пжтеле, като „бъчвитt 
~ж плували въ зимницитt", както се изра

зяватъ старитt люде, които помнятъ това 

високо състояние на нивото. Абсолютната 
височина на нивото по онова време може 

да се установи по следитt, които езерото 
е оставило тогава върху нtкои части отъ 
брtга. -, 
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Оrъ края на шестпесеттt години на ми
налия вtкъ започва ново понижаване на 
1:1одитt на езерото, като на 1899 година се 
достига до единъ отдавна незапомненъ 

минимумъ: 525.73 м. Тая височина е уста
новена съ помощыа на лимнометър1--, по

ставенъ отъ дирекцията на линията Солунъ 

- Битоля, която линия минава покрай 
Островското езеро и постоянно се заплашва 
о, ъ наводняване, поради което най-после 

трtбваше да бж.де построена варианта, коя
то да не може да бжде заливана. 

Следъ едно краткотрайно покачване до 
529.61 м. на лtтото на 1902 година, въ края 
на 1903 година нает жпва най-голtмиятъ 
регистриранъ до сега минимумъ - 525. 70 м. 

Оrъ тогава насамъ започва постепенно 
покачване, като около 1920 г. започва ново 
спадане и второстепененъ минимумъ къмъ 

1922 г. Следъ това идва пакъ покачване, 
новъ минимумъ къмъ 1934 г. и отъ тогава 
насамъ постепенно покачване. На означена: 

та година нивото на езерото е било на 

крж.гло 530 м., на края на м. юний 1941 г. 
то бtше на 542,85 м. ! 

Постепенното покачване на езернитt води 
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презъ последнитt 7 години съ около 13 м. 
има за последица основна промtна въ 

очъртанията на езеrото, особено отъ южна 

страна, гдето то допира до една голtма 

алувиална повръхнина, явила се на мtстото 

на езерото като резултатъ отъ наноситt 

на рtкитt, които идватъ отъ Кайлярско. 
Промtна се забелязва и отъ северния край 
на езерото, гдето се наложи измtстването 

на желtзопж.тната линия. Напротивъ, отъ 

западната и отъ източната страна на езерото, 

где1 о брtговетt еж. стръмни варовити от

коси, не се забелязватъ почти никакви про
мtни въ очъртанията на езерото. 

Промtната въ нивото на езерото може 
да се установи не само по даннитt на 

лимнометъра и по разказитt на селянитt, 

но и по видимия ефектъ. Навредъ се виж
датъ дървета, удавени наполовина или из

цtло. Тия които еж. били залtти миналата 

и по-миналата година, еж. вече изсъхнали и 

надъ водата се виждатъ само сухи вейки. 

Тия пъкъ, които еж. били залtти тая година, 
се зеленеятъ още, като въ нtкои случаи 

се намиратъ далеко въ езерото. На много 

мtста, особено около с. Пж.теле, стърчатъ 
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върховетt на удавени лози, а подъ еж.щото 

село се вижда и параклисътъ Св. Панте
леймонъ, чиито основи еж.що еж залtти 
отъ придошлитt води на Островско~о езеро. 

Стопанскиrt последици отъ разливането 
еж. грамадни. Особено зле е пострадало с. 
Нови-градъ (Beropa), при южния край на 
езерото. 60¾ отъ неrовитt нив1:1 еж залtти 
отъ езерото и на жителитt на селото остава 

сега само овцевъдството и малко лозя по 

височинитt, които ограждатъ селото отъ 

западъ. 

Едновременно съ Островското езеро се 
повишава нивото и на съседното нему Пе

тъ рското езеро. Това езеро има срtдно 
ниво около 574 м. Забележително е, при 
това, че нивото му върви почти паралели() 

съ движението на нивото на Островското 

езерq, обаче не винаги. Така напримtръ 
голtмиятъ минимумъ на о~тровското езеро 

сн. Поповъ 

отъ 1903 година не е билъ почувствуванъ 
никакъ отъ · Петърското езеро, а нtзначи
телниятъ минимумъ на Островското езеро 
отъ края на 1908 r. е билъ почувствуванъ 
много осезателно отъ Петърското езеро, 
чието ниво се понижило на 572"20 м. Презъ 
последнитt години нивата на дветt езера 

вървятъ отново задружно, като презъ 1927 
година Петърското езеро е имало ниво нt
колко сантиметра подъ 572 м., а сега има 
ниво 57 4·80 м. Това ниво е било достиг
нато на месецъ май 1941 r., като нtщо из
ключително и незапомнеf!О отъ много го -
дини насамъ. Презъ м. юний нивото бtше 
спаднало отново съ 20 см. и се бtше ста
билизирало на около 57 4·60 м. При това 
положение езерото е залtло по-ниsкитt 
кж.щи на с. Петърско, много ниви и лозя 
на селата Петърско, Пж.теле и Суровичево. 
Полуостровчето, на което се намира пара-
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клисчето Св. Спасъ, се е превърнало на 
островче, което стърчи изолирано срtдъ 

южния край на езерото. Увеличенитt раз

мtри на Петърското езеро се очъртаватъ 
и отъ единъ поясъ отъ тръстика, който 

вмtсто да се намира непосрtдствено до 
бptra, се очъртава като мноrо ясна зелена 
ивица вжтре въ езерото. 

При по-низко ниво водата на Петър
ското езеро се изтича чрезъ единъ сто

ти\Jа метра дълъrъ оттокъ въ единъ "по

ни ръ", т. е. поноръ, като на тоя оттокъ се 

е намирала и една 1:1оденица. Cera тоя но
норъ е залtтъ напълно отъ езерото и мt

стото му се познава само по обстоятел
ството, че тамъ се събиратъ мноrо нечи
стотии, които оставатъ по повърхностыа. 

Повишило е своето ниво и Зазерското 
е зеро, което при минимумъ разположение 

на своето ниво е безотточно, а cera се из
тича въ Врапчинското езеро. Това езеро, 

отъ своя страна, еж.що е пов.ишило своето 

ниво, като се е разлtло върху два пжти 
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по-rолtмо пространство. Рtка Мраморъ, 
чрезъ която това езеро се изтича въ Пе

търското езеро, представя днесъ една го

лtма рtка съ значителна скорость на своя 
воденъ токъ, поради което се използува 

за воденици. 

Къмъ rрупата Саржrьолски езера, за 
които бtше дума до тукъ, може да се при
числи и Кожанското блато, което показва 
еж.що презъ последнитt 4 rодини значи
телно повдигане на своето ниво. Точни 

цифрени данни за него не моrатъ да се да

датъ, но като се сжди по заливането на 

шосето отъ Солунъ за Кожани, може да 
се заключава, че това повдигане на нивото 

възлиза на минимумъ 2 метра. Чрезъ това 
повдигане на нивото се е стигнало, може 

да се каже, до превръщане на блатото въ 

езеро, дилбоко до 4¼ метра, въ което по
ради това на много мtста не може да ви

рtе никаква растителность, закоренена на 

дъното. Хиляди декари ниви еж били за• 
лtти дори презъ пролtтьта на 1941 г ~ 



Сарж.гьолскитt езера се изтичатъ, твър
де вtроятно е, чрезъ голt.митt. карстови 
иввори при с. Гугово, гдето се образува 
върху една карстова заравненость Нисий

ското блато. То еж.що така е повишило 

превъ последнитt. 4 години своето ниво 

съ около 2 метра, тъй че е залt.ло много 

градини и ниви. 

Съ една дума, всички Сарж.rьолски езера 

и свързанитt. съ тt.хъ блата повишаватъ 
своето ниво презъ последнитt. четири

петь години, като максимумътъ изглежда, 

че е билъ достиrнатъ презъ месецъ май 

1941 год. 
В ь връзка съ това не е излишно да се 

отбележи, че се е повишило значително и 
нивото на Преспанското езеро, за което 

нt.мамъ за жалость по-точни данни. За всt.
ки случай заслужава да се отбележи, че еж. 

били валt.ти презъ тая година доста к;ь.щи 

отъ с. Пероао, при северния край на Голt.
мото Пресnанско озеро. 

Не се забелязва нt.каква осезателна про
мt.на само въ нивото на Охридското и Ко
стурстото езера, които, както е известно, 
притежаватъ нормаленъ повръшенъ оттокъ. 

Изтъкнатиятъ синхронизъмъ въ движе

нието на нивата на отдt.лнитt. карстови и 

полукарстови езера, езера-блата и блата 
въ Южна Македония, които не винаги еж. 
хидрографски свързани, показва нt.каква 

обща причина за колебанията, която ще 
трt.бва тепърва да се установи. Твърде въз
можно е тя да е прt.ко или косвено клима
тично обусловена. Тая връзка ще трt.бва 
да бж.де проучена, обаче, щюго основно, 
тъй като привидно тя липсва, специално 

епохитt. на възходяще движение не съвпа

датъ нито най-малко съ епохитt. на по
rолtми валежи. 

Изъ Водно 8 Сн. Поповъ 
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БОЖИДАРЪ 

стоичковъ 

Строежътъ на масщабни макети отъ планински системи 
или части отъ тtхъ, които обикновено се наричатъ "релефи", 
почти винаги има за вжтрешенъ потикъ пакъ любовьта къмъ 
планинитt. Техниката на този видъ строителство носи всtкога 

голtмо удоволствие на строителя, особено когато той е и пла
нинарь, Наблюдательтъ пъкъ често изпитва затрогваща радость 

при вида на завършения ре

лефъ, особено ако въ него еж 
постигнати реалистично,худо

жествени ефекти, редомъ съ 

точностьта и вtрностьта на 

възпроизведенитt. земни фор
ми. 

Съзерцанието на подобни 
пластични пейзажи, пресъз

дадени въ условно умаленъ 

Високнятъ Пнрннъ 1 : 100,000 

Сnоредъ фотограметричната снимка на 
Д-ръ Луиэъ и личнит't изследвания на 

автора на релефа Георги Ст. Георгиевъ 



Цнркъ Паnаз~-гьолъ 1 : 7 .000 8 По оригинална фотографна снимка на автора Г. Ст. Георгневъ 

видъ, не рtдко пробужда живитt спомени 
у наблюдателя отъ минали скж.пи преживt
лици и преди3виква по асоциятивенъ пжть 

тtхното повторно июкивяване. И тъкмо по

ради това психично ВЪ3действие, строежътъ 

на планински релефи, при и3вестни условия, 

по сж.щината си представлява особенъ родъ 
художествено творчество. Както и при жи
вописния пей3ажъ, главната цель и тукъ е 

да се наподоби по-правдиво и съ повече 

синтетични подробности външния обра3ъ на 
часть отъ земната повръхнина, съ присж

щето й богатство на форми и ра3нообра3-
на оцвtтка. И 3атова всtка релефна карта, 

която носи тt3и беле3и, представлява по
вече художествено прои3ведение, отколкото 

картографенъ документъ, макаръ масща

бътъ на умалението и точностьта на фор-· 
митt и тукъ да еж елементи отъ първосте
пенно 3начение. Прочее, отъ това гледище 

става нап1-лно ясно голtмото вначение на 
релефното строителство 3а планинарството, 

въ чиято вжтрешна сж.щность играе срt

дищна роля и естетичния моментъ. 

Подоени 3аключения внушаватъ неи3-

бежно релефитt на нtкои наши планини, 
които еж построен11 отъ почетния членъ на 

Съ103а и добъръ сътрудникъ на нашето 
списание г. Георги Ст. Георгиевъ. Tt на-

. истина носятъ всичкитt беле3и на и3вън
редно ценни художествени творби, нtмащи 
нищо общо съ по3натитt и у насъ обикно
вени релефни карти. Който е ималъ случая 

да види тt3и релефи, нсможе да не се съ
гласи, че тt съ право могатъ да се смtтатъ 
единствени у насъ по своето и3яшество и 

недостигнатъ художественъ реали3ъмъ. 011-
тическата илюзия при наблюдението имъ е 

пълна ; струва ви се, че седите въ самолетъ 
и наблюдавате 3емния просторъ отъ високъ 
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ПЖ ТЕПИСНА КАРТА 

ЗА ИЗЛЕТА КОСТЕНЕЦЪ - ХИЖА К. ПАНАЙОДОВЪ - ХИЖА 
ЗАВРАЧИЦА-ХИЖА ГРЪНЧАРЬ-НАБЛЮДАТЕЛНИUА МУСАЛА

ХИЖА МУСАЛА-ЧАМЪ КОРИЯ, ИЗРАБОТЕНА ОТЪ 

К. САВАДЖИЕВЪ 
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Излетътъ е направенъ иа 3, 4, 5, 6 и 7 априлъ т. r. 

1-ВИ ЕТАПЪ. Костенецъ, Вилитt, Костенски водопадъ, Горския nунктъ -
7·30 часа ходъ. Снtrътъ започва отъ водопада, твърдъ и удобенъ за 
предвижване и безъ ски. Маркировка има, главно значна по камънитt. 
Да се внимава главно за неотклонение въ погрtшенъ пжть при завоя 
на пжтеката при р. Оджовица, кждето условията блаrоприятствуватъ 
твърде много взимане на поrрtшна посока. 

11-РИ Е!ПЪ. Отъ хижа К. Панайодовъ по лtвия скатъ на Равни чалъ до 
Б мекенъ ; по Ржбътъ на Сиври чалъ, Каменити чалъ подъ връхъ 
И ръ, Даутица, Ченrене-чалъ, циркуса на рtка Рополица, презъ 
пр вала между Пtсоклива Вала и Юрушки-чалъ, до хижа Гръпчарь 
- 12 часа ходъ. Снtrътъ твърдъ, удобенъ за ходене и спускане съ 
ски. Ясно време. При мъгливо време, този маршрутъ трtбва да се 
предприема само оrъ опитни, познаващи добре мtстностыа плани
нари, тъй като еднообразниятъ характеръ па чаловетt отъ този 
рилски дtлъ създава великолепни условия за заблуда. 

Ш-ТИ ЕТАПЪ. Оrъ хижа Грънчарь, Юрушки чалъ, Маричинитt върхове, 
двата Близнака, връхъ Мусала, хижа Мусала, Чамь-Кория, Само
ковъ - 1'О часа ходъ. Туръть сравнително лекъ що се отнася до 
ориентировката. 

Проектираниятъ да бе.де въ скоро време иэдаденъ отъ Б. т. с. Нарж.чникъ на пда• 

нинаря ще бжJtе преrледенъ още повече ако посоченитt вжтре различни видове маршрути 
бждатъ илюстрирани по горния начинъ. Б Р. 

'-



Витоша и околностьта 1 : 40.000 8 Сnоредъ осноано реанбулирани отъ автора Г. Ст. Георгневъ сжществуващн карти 

полетъ съ всичкитt му външни подроб

ности и естествени цвtтни преливания. 

Макаръ и едноцвtтни, снимкитt отъ тt
зи релефи говорятъ достатъчно сами за 
себе си. По богатство на земнитt подроб
ности и тоновото разнообразие, тtзи снимки 

почти не правятъ разлика отъ и~тинскитt 

аерофотографни снимки отъ голtма висо
чина, Това реалистично въздействие черпи 
силитt си отъ редица качества на релефитt, 
постигнати по пжтя на личнитt хрумвания 

на автора, като крайно сполучливото ма

тово-кадифено оцвtтяване на земната по~ 
връхнина съ естественото богатство на цвt
_тове и отсtнки, както и остроумното ре
лефно възсъздаване на р11стителностьта съ
ответно на масщаба, раздробенитt скални 
материали и каменни блокове, формата и 
очъртанието на скалитt, отдtлнитt дървета 
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край пжтищата и въ обработенитt площи 
и т. н. Едно твърде щастливо разрешение 

е идеята на автора да изобрази високопла

нинскитt езера (Папазгьолъ и съседнитt 
езера съ масщабъ 1 : 7,000) съ оцвtтени 

въ маслено зеленъ цвtтъ стъкла, кои10 

възпроизвеждатъ твърде реалистично ефек
та на естественитt езерни повръхнини, 

Но голt~ата вжтрешна стойность на 
тtзи релефи не се изчерпава само съ 1tх
ната художествена и въ сжщото време точна 

изработка, Нtкои отъ тtхъ .(Uиркусъ Па
пазгьолъ и циркусъ Белеметор последната 
недовършена още) еж построени изцtло 

възъ основа на собствени топографни сним
ки на автора, извършени по _фототопоrрафни 

и фотограметрични способи, а други спо

редъ основно реамбулирани, изправени и 

допълнени отъ автора сжществуващи карти. 



Вtнецътъ Белемето н Тевното 

езеро 1 : 8.000 

Сnоредъ оригинална снимка на 
автора Г. От. Георгневъ въ 

началото на работата 

По начало, строе
жътъ на планински 

релефи е твърде бавна 

и сложна работа, осо

бено когато къмъ тtхъ 
се предявяватъ строги

тt изисквания на точ
ность и художественъ ' 
ефектъ. Постройката 
по релефа Витоша е 

траяла повече отъ 2500 
часа, съставляващи сво

бодното време на ав
тора презъ течение на 

цtли 5 години. 
Важна проблема въ 

релефното строител

ство е масщаба на ви
сочинитt. Общеприе
тото начало да се уве

личава 3 до 5 пж.ти 

масщаба на височини
тt спрямо масщаба на 

дължинитt е основно отхвърленъ отъ ав
тора, като водещъ къмъ чудовищни дефор

мации на планинскитt форми. Въ нtкои 

построени у насъ релефи на Рила, Витоша 

и други планини, тtзи планински обекти 

еж. добили неузнаваемъ видъ. Tt напомнятъ 
на Хималаитt съ своитt почти отвесни 
склонове, макаръ да еж. сравнително много 

низки планини. Онова, което придава ха
рактерното очъртание на естественитt пла

нински масиви е отношението мужду тtх

ната широчина и височина. Всtки опитъ да 

се измtни това съотношение за масщаби, 
които еж. по-едри отъ 1: 100,000, неиз
бежно води къмъ изопачаване на формитt 
до неузнаваемость. 

Масщабътъ на разглежданитt релефи 
запазва едно нормално съотношение меж

ду дължинитt и височинитt и затова тукъ 

никжде не личи деформация на формата. 

Напротивъ, това нормално съотношение е 
една отъ причинитt за крайно реалистич

ния видъ, съ който тt морфоложки се 
отличаватъ. 
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АННА МОНЕДЖИКОВА 

Скопие е областенъ rрадъ съ 57,000 жи
тели. По мtстоположение и по значение 

той е най-важниятъ rрадъ въ Македония. 

Разположенъ е въ Скопско поле, кждето 
се събиратъ пжтища отъ много посоки. 

Градътъ е най-важната спирка на желtзо

пжтната линия, която свързва Срtдна Ев
ропа съ Солунъ по долината на В3рдаръ. 
Срtдневtковното Скопие е било разполо
жено по лtвия брtrъ на Вардаръ по по

следнитt издънки на Скопска Черна гора. 
Отъ тази планина извира малката рtка Се
рава, която се втича въ Вардаръ въ самия 

г~~;:;ъ. По течението на Серава на цtли два 
километра отъ югъ къмъ северъ се прости

ра стариятъ градъ. Около рtката еж срtд
невtковнитt сгради и споменИ1'Б отъ тур
ското владичество. 

Вардаръ минава презъ Скопие като бър
зотечна рtка. Той дtли града на два еднак

ви дtла, по повръхнина и по брой на насе

лението. Обаче по духъ и култура тtзи два 
дtла толкова се различаватъ, че може да 

се каже тукъ еж събрани два града - срtд

невtковенъ и модеренъ. 

По лtвия брtгъ на Вардара се намира 
старата, турска часть на Скопие. Съ из
ключение кжщитt край Вардара, тя е истин
ски, ориенталски градъ. Тамъ еж много
бройнитt дюкяни на градския безистенъ -
старата скопска чаршия. Тя представя купъ 
отътtсниулички, обкржжени отъ търговско
занаятчийски продавници. Това е чисто ори
енталски срtдневtковенъ пазаръ, съ про

давачи насtдали по турски въ дъното на 
тъмни дюкянчета. Въ нtкои отъ тtхъ любо
знателнитt туристи моrатъ да надзърнатъ, 

обаче нtма да намtрятъ нищо sa продань: 
маrаэинътъ продава на едро, тукъ еж само 

обраэцитt, а стоката се пази нtкжде въ 
града. Но, изобщо, беsистенътъ е отреденъ 
sa продажба на дребно : тукъ се пече и 
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готви, продаватъ се хранителни произведе

ния и произведения на мtстна ржчна инду
стрия наредъ съ европейски стоки. Въ 
вторникъ, пазарния день, отъ тази ориентал
ска чаршия се чува такива викове и rлъчь, 

'каквито не изхождатъ отъ другата часть 

на града. Улицитt на тази rрадска часть, 
съ малки изключения, еж криви и не на

всtкжде постлани. Кжщи и дворове не се 

виждатъ отъ високитt зидове, които ги 

заграждатъ. 

Тукъ и тамъ се виждатъ кжщи въ ви

зантийски сrилъ, съ много прозорци, съ 

издадени напредъ горни етажи. 

На лtвия брtгъ на Вардара се живtе 
по старому. Тукъ духътъ е друrъ : останалъ 
цtлъ вtкъ наэадъ, силно се противопоставя 

на всtко нововъведение. 
Дветt части на Скопие - стариятъ и 

модеренъ градъ - се свърsвать съ rолtмъ 
камененъ мостъ, зиданъ отъ италиански и 
далматински майстори преэъ XV вtкъ. На 
самия мостъ Вардаръ е широкъ 50 метра. 
По надолу огъ него t построенъ новъ 

бетоненъ мостъ. 

Щомъ минете двата моста, вие се на

мирате въ друrъ свtтъ съ друга култура, 

други обичаи. Тукъ е модерниятъ rрадъ съ 

новитt обществени сгради и просвtтни 
институти, съ магазини съ голtми витрини, 
модни кжщи, които моrатъ да задоволятъ и 

най-иэтънченитt вкусове. Кафенета, гостил
ници, кина ..• цtлиятъ начинъ на животъ 

въ тази часть на града напомнятъ rолtмо 
културно срtдище. Отъ общественитt зда
ния въ Скопие по-голtми еж.: гарата, по
щата, народната банка, военниятъ клубъ, 
областното управление и др. Повечето отъ 
улицитt еж прави и настлани. 

Скопие привлича много туристи съ своитt 
хубави околности, съ прекрасния изrледъ 

на околовръстнитt планини, между които 
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Водно и връхъ Люботрънъ, подъ които е 
хижата на скопскитt туристи, надъ която 
се развtва българско знаме. 

Скопие е важенъ търговски градъ. При 
всtко западане на пристанището на Маке

дония - Солунъ - било поради външни 
нападения, било поради загубване на зад
земието, Скопие се издига за негова смtтка 
въ търговско отношение. Градътъ държи 
първенство и въ индустриално отношение. 

Въ Скопие има фабрики за бира, брашна, 
памучни платове и трикотажъ, макарони, 

опиумъ, консерви, тютюневъ складъ и други. 

Градътъ има три гамназии, търговско учи. 

Jшще, народенъ театъръ, муаеt!, радио

предавателна станция, Срtдище е на епар
хия, има петь черкви. 

Скопие е единъ отъ най-старитt градове 
на Балканския п-въ. Наблиау до днешния 
градъ се намиралъ Скупи, Скопиа, главенъ 

Борнсъ Деневъ - Търново 

градъ на племето Дардани, което по-късно 

влtзло въ държавата на Амксандъръ Ве
лики; следъ .това Скупи става римска коло
ния, въ която живtели изсужилитt воен

на служба легионери. Тогава процъвтtлъ 
много : блогоустроилъ се съ канали, бани, 
храмове. Минералнитt богатства въ околно
стьта се използували. Нtкои предполагатъ, 
че Скупи е и:щигнатиятъ отъ императоръ 
Юстиниянъ градъ - Юстинияна Прима. 
Този градъ билъ водоснабденъ, добре благо
устроенъ и държалъ първенство между 

вжтрешнитt градове на полуострова. 
Презъ Първо българско царство Скопие 

е билъ единъ отъ срtдищнитt градове на 

държавата, която се простирала до брt

говетt на Адриатическо море. Презъ време 
на византийското робство скопяни първи 
вдигнали въстание. При Иванъ Асенъ П 
Скопие е билъ български и се споменава 
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Панайотъ ПанаАотовъ 

въ грамотата на дубровнишкигt търговци. 

Турцитt заварватъ като управитель на 
Скопската область Крали Марко, считанъ 
отъ всички за български краль, понеже го
сподарувалъ на българска земя. 

Градътъ билъ значителенъ и презъ тур
ското робство. Пж.тувачитt се възхищаватъ 
отъ него, а нtкои го срэвняватъ съ Прага ... 
Но той пострадалъ извънредно много презъ 
1682 год. по време на австроту~эската война. 
Отстжпващитt австрийски войски запалили 
Скопие, който билъ изцtло опустошенъ, 
поради това че сrрадитt му, като всички 

срtдневtковни частни сгради, били дървени. 
Най-старитt постройки, които се спасили 
отъ пожара, еж около р. Серава. Джамии, 

безистенъ, ханища и бани и сега говорятъ 
за разцвtта на града въ турската епоха. 
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До градския безистенъ е Куршумли ханъ. 

Въ този ханъ дубровнишкитt търговци 
имали работилница и складирали стОК\\тt 
си. Сега е отреденъ за археологически и 

етнографски музей. Въ него еж. събрани 
археологическитt находки, главно около 

древния градъ Стоби, който се намиралъ 
на устието на р. Черна до гара Градско, 

както и гръкоримски находки отъ Битол
ско, Надгробни плочи, саркофази, надписи 

отъ класическо време чакатъ своето про

учване. 

Други граждански постройки отъ онова 
време еж: Сули ханъ и Капанъ ханъ. Меж
ду запазенитt хамами се сочи Даутъ-па

шовъ хамамъ, построенъ отъ разрушената 

черква Св. Димитъръ. Най-значителна хри
стианска старина въ Скопие е черквата Св. 
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Въ ранна сутринь малка

та ни група пое тtсната 

насъ. Тамъ, на юrъ, задъ 

каменния ридъ, еж Кукли

тt. Часътъ е седемь. Ре-nн. течка презъ Калето за 

Синитt камъни-нашитt ка- шаваме да се покачимъ на 

мъни. Сутринната хладина Българка. съ надежда да 
ни гали; тя ни освежава, ободрява. ли се вдигне мъглата. Пн.течката е тt- избtгнемъ мъглата. и отново гру· 

Пж туването е леко, непринудено; теже- сна и като поясъ обтегната по изпък- пата е на лж ть. Преминаваме ле„ 

стьта на раницитt не се чувствува. налия масивъ на върха. При ясно време щака и изкачваме стръмната па.тека 

Отминаваме Маринено градище. Дви- отъ нея се откриватъ чудни, рtдко виж- и възспираме западно отъ Кутелка. Но 

жимъ се по вододtла между Новосел- дани гледки, една отъ друга по-красиви, и тукъ мъглата е rжста. Тамъ, подъ 

ската и Манастирска рtки. Отъ югъ, по-романтични. Тамъ, на изтокъ, еж. дъл- насъ, едва се прозира зелената поляна, 

rжста мъгла, тъмна, непрогледна, на- баки суходолища, обградени съ недо- по която се очъртава Самодивското ХО· 

стж.пва къмъ планината. Тя иде, покри- стжпни скали, а въ дълбокит'h долища рище. Това еж. два концентрични крж.rа, 

ла е полето, града и нървитt й редици блtстятъ поточета и вирове, въ които съ около единъ метъръ разстояние между 

се повличатъ по предrорията на пла- се отразява лазура на небето. На юrъ, имъ. Диаметрътъ на външния крн.rъ 
нината. Звездичкитt като че изплашено долове, ридове, покрити съ храсти и е отъ 10-12 метра. Тоя пръстенъ, пра
затрепериха и бързо изчезватъ задъ скали, се разстилатъ до полето. вилно очъртанъ върху зелената поляна, 

мъглата. Тя настига и насъ, обхваща Свtтло е вече. Деньтъ е настж.пилъ, е известенъ за простолюдието като Са

ни и нощьта става по-тъмна, по-мрачна. но нtма признаци , че мъглата ще се модивско хорш.це. Голtма часть между 

Възспираме при изворчето до Кърча- вдигне. Тишина е въ планината. Само двата кржга, особено южната и часть 

нитt. Мъглата е плътно заседнала около случайно съборенитt въ пропастьта ка. отъ западната и източната, еж почти 

ни, заплашвайки да ни лиши отъ слънце мъни разтревожватъ псетата отъ Омай- безъ трева. Само северната часть е слабо 

и просторъ презъ цtлия день . Наново никовата кашла , които сърдито залай- покрита съ тревица, но и тя е слаба. 

сме на пжть. Бързо се спускаме презъ ватъ, И наново всичко затихва. Скоро Но при все това, кржrоветt ек. пра

цълбокото суходолище и поемаме па.- пжтеката ни отвежда на малко рав,шще, вилно очъртани и оформени. Народътъ 

течката за Куклитt. Тая па.тека е малко покрито съ здравецъ и усtяно съ го- който винаги обяснява явленията по 

позната, но е по-прtка и съ слабъ уклонъ. л ~эми каменни блокове. След ь малъкъ своему, твърди, че при пълнолуние, 

Тя минава по южния скатъ на Кутелка завой къмъ северъ, пресичаме рtкич- презъ нощитt между вторникъ и срtда, 

и е известна nодъ и~1ето Вълчата пж- ката на Лековъдолъ и възспираме лредъ вили и самодиви еж сnо~ождали nолян

тека. Вървимъ единъ следъ другъ. Мъл- изоставената вн.rлищарска колиба. N\ъ- китt, набелязвали ек. билки, цвtтя. и 

чимъ и te мжчимъ да отrатнемъ: ще гла е лредъ и задъ насъ, мъгла е надъ изворчета, поставяли еж тайни, неnо„ 

Спасъ. Тя е значителна не по размtри, а 
като музей, който е крилъ чудни художе

ствени произведения на македонското мжж

ко изкуство. Черквата се намира на източ

ната часть на rрада. Тя е низка, малка и 
мрачна, обградена съ стена. Иконостасътъ 
и владишкиятъ тронъ еж нtщо забележи
телно. Върху орtхово дърво, съ тънка 

рtзба еж изрtзани мотиви отъ стария и но

вия заветъ. Нtколцина художници-дебърча
ни, може би неграмотни, еж слушали подъ 

с-J;нкитt на нtкой манастирски дворъ сло

вото Божие отъ нtкой вдъхновенъ монахъ 
и дошли тукъ да излtятъ богатото си въо

бражение въ чудни образи. 
Скопие се съвзелъ следъ пожара съ 

прииждане на българи отъ съседнитt села, 
които rжсто населили южния край на доли

ната. Tt станали главния занаятчийски 

елементъ въ града и на пазара започналъ 

да преобладава бълrарскиятъ езикъ. Но 

Скопие, поради важното си положение, при

вличалъ погледитt на всички близки и да

лечни съседи. Особено много се стараели 

да го обсебятъ чрезъ пропаганда сърбитt. 
Скопяни, редомъ съ самоковци, първи за
почнали черковната борба въ 1833 r. А на 
26. IX. 18~9 r. съ петиция отъ нtколко 
хиляди подписи заявили, че признаватъ за 

духовенъ началникъ само Илариона Мака

риополски, представитель на народната бъл

гарска черква. 

Въ 1835 година билъ издиrнатъ храмътъ 
„Св. Богородица~, като въ позволителното 
се казва, че се дава за българи. Черквата 

е съ мраморенъ подъ, съ иконостасъ до 

половина мраморенъ, а нагоре съ орtхова 
рtзба. Следъ учредяване на екзархията 
скопяни започнали голtма борба, тъй като 

въ фермана не се споменавало Скопска 
епархия. Следъ голtми настоявания напра
веното преброяване показало не две трети 
българско население, въ какъвто случай се 
предвиждала българска черква, а деветь 

десети. Следъ присъединяването на Скоп
ската епархия къмъ екзархията започва тре

скава просвtтна дейность, която продъ.'!жи 
до Бзлканската воt!на - 1912 година. 
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знатизнаци по пжтеки и кръстопжтища, рабит1; подводни скали. На изтокъ е rони разкн.санит1; мъrJIИ и като непо

правели еж своитt. странни заклинания друrъ по-малъкъ островъ, сжщо така тр1;бни дрипи, rи поиете къмъ И3токъ. 

и въ полунощь, по даденъ знакъ, еж се 

събирали по известни поляни. Разпли

тали еж. буйни, дълги коси„ поставяли 

еж вt.нци отъ билки и цв1;тя по rла

витt. и лудо еж започвали самодив

ското си хоро. Пt.ли, иrрали, кър

шили стройни т1;ла и съ нечути ст жпки 

еж. се носили изъ омагьосания кржгь. 

Но щомъ първи п1;тли проп1;вали, 

хорото се разтурвало и самодивит1; 

се разб1;rвали . . . А тамъ, кждето са
модивитt еж играли, никога трева не 

пониквало. Така твърди повt.рието. 

Хладно е. Потегляме за Българка. 

Наближаваме широкия пжть. Мъглата 

разред1;. Още нt.колко метра иаrоре и 

прозираме тrй мноrо желаното небе. 

Бързо се изкачваме на пжтя и неусетно 

се измъкваме отъ мъrлиrt. Надъ т1;хъ 

сме. Слънцето, св'Бтло, ясно, радостно 

ни обсипва съ топлит1; си лжчи. Подъ 

залесенъ и прошаренъ съ широки слън

чеви поляни. Като rрамаденъ китъ, от

пусналъ тежкото си тtло, той спокойно 

се е обтеrналъ отъ северъ къмъ югь. 

Въ възторrъ и безмълвие поrледътъ се 

rуби и нищо друrо не срt.ща, освенъ 

архипелаrъ отъ острови, островчета, не

обозначени въ никой rеоrрафскн ат

ласъ. И ако тия острови сж.ш,ествуваха, 

то снrурно острова съ Синит1; камъни 

ще е мечтания отъ поетитt. Островъ 

на блаженитt.. 

Мъглата се стеле по хоризонталъ. 

Морето оrъ мъгли е 6-tло, неподвижно, 

мъртво. В1;търъ иедокосва повъvхно

стьта му. Неrоняrъ се по неrо иrриви

т1; вълни. Не виждатъ се лодки край 

брt.rовет1; му. Платноходки не порятъ 

водит't му, нито ята отъ бtлоснtжнн 

чайки не nреследватъ nж.тя имъ. 

Докато се любувахме на рtдко виж-

Изчезнаха мъrлw.тt, изчезна и морето, 

но съ т1;хъ изчезна и прикаsния ос

тровъ на блаженитt. 

Хоризонтътъ, съ изключение на юго

източната страна, е чистъ - просто· 

рътъ е необятенъ. Задъ лабаринтъ отъ 

рцдове и долове, Чумерна е забила ка

менния си връхъ въ синьото небе. Задъ 

нея блестятъ прtспит1; отъ сн1;rъ по 

Юмрукъ-чалъ. На юrъ е широката Тра

кийска равнина, покрита съ nоженати 

ниви и зелени пасбища, презъ които 

Тунджа провира водитt си. А нtкжде 

къмъ Странджа, обиленъ напоителенъ 

дъждъ, като изъ гигантска лейка, за

лива пасбища и черни уrари. 

Слънцето бtше отронило последни

т1; си лжчи по върховет1; на Синит1; 

камъни, когато наближихме града. Ска. 

лит1; искр1;ха като чистъ бронзъ. Ма

сива на камънит1; 61; добил. розово-

насъ мъгли, бtли, 1·.ж.сти нато затих- даната картина, по масива на Нутелка, виолетовъ тенъ. Тъмно-сини с'kнки из

нало море, се стелятъ безъ начало, безъ каменното чело на която е само 3-4 пъплиха отъ предrорията къмъ в1>рХО· 

край. За да можемъ по-добре да обхва- метра 1Jадъ мъrлит1;, един-.. следъ друrъ вет1;, Колкото повече слънцето се при

немъ гледката, която днесъ Синит'k на- изпъкflаха излетници, които, като ближаваше нъмъ хоризонта, толкова по 

мъни ни откриватъ, бързо се покачваме корабокрушенци, застанаха на оrрtния силно заблtстяваха върховет1;. Карти-

на Българка. Около насъ е море. Отъ отъ слънцето връхъ. ната бt приказна, но деньтъ замираше. 

тоя моментъ жители на островъ сме! Неочаквано сла6ъ в1;трецъ поrали Синит1; камъни еж малка часть отъ 

Масива на Българка, Гириша, Синит1; листата на rората. Цвtтята, тревитt, Източна Стара-планина.но величествени 

до Габроа поляна, е островъ, залесенъ, rората, като че се разбудиха и нежно и романтични по красота и настроение. 

изпъстренъ съ цвtтисти поляни и са- зашум1;ха. Мъртвото море се раздви- Синит1; камъни! Това е единъ отъ 

,ютии чукари. Заливи, заливчета и фи- жи - оживt. Б1;ли кжсове отъ мъrли рtдко красивитt кжтове, съ J(Оито при

орди еж обградени съ полуострови и се наддиrнаха, откжсваха отъ неrо. Мо- родата тъй щедро е надарила скжпата 

носове. Не липсуватъ и коварнитt за ко- рето около ни закип1;. Вtтърътъ под- Родна земя. ГЕОРГИ ГЮЛМЕЗОВЪ 
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л~тною ПЛАНИНАРСКО ОБЛ~КЛО 

• Л1пе безъ дреха, а зиме безъ храна на 
"" . пжть не тръrваn казва народната поговорка. 

Много посетители на планината еж провtрили 
щтинностыа на тази нароцна мждрость. Всич
китt JIОШИ изходи въ планината презъ лtтото, 
пъкъ даже и нещастията, иматъ въ основата 

си за причина лошия или недостатъченъ екипъ 

докато презъ зимата бtлата смърть настжпв~ 
главно при указанъ гладъ. И наистина, всички 
случаи на замръзване презъ зимата въ наши

тt планини еж имали за причина гладътъ. 
Лtтното планинарско облtкло заслужава да 

се разгледа въ две групи - носимо и запасно. 

Докато презъ зимния сезонъ първото е по
многочислено, прtзъ лtтнитt месеци ние има
ме повече ~апасни дрехи въ раницата, откол

кото тtзи, съ които сме облtчени. 
Гащетата би трtбвало да бждатъ часть 

отъ лtтната екипировка на всtки туристъ, било 
старъ или младъ, било мжжъ или жена. Уста
нови се напоследъкъ, че едни добре скроени, 
охолно широки гащета, еж много по-удобни, 
пъкъ и естетични за женитt, отколкото т. н. 
поли-панталонъ, а още по-малко обикновенитt 
поли или тиролски рокли. 

Като обща чърта, отъ гледище на удобството, 
туристическитt гащета следва да бждатъ ши
роки въ всички направления, както и да бж
датъ снаб;(ени съ много джобове, впрочемъ не
обходимо за всtка туристическа дреха. 

Най-добре е тt да бждатъ оrъ кожа. Тогава 
имаме здрави и непромокаеми гащета. Такива 
гащета се предаватъ .отъ баща на синъ", тол
кова е голtма тtхната дъ-лrотрайность. 

Този видъ гащета, обаче, еж извънредно 
скжпи, особено днесъ. Затова ние обикновено 
подбираме ~динъ здравъ, плътенъ, непромо
каемъ, съ ззщитенъ цвtтъ платъ. 

Ризата е предпочитително да бжде отъ 
селско платно - известно съ своята здравина. 

Тя трtбва да бжде снабдена съ двойна рамен
на платка, за да устоява по-добре на триенето, 
предизвиквано отъ раничнитt раменни каиши. 
Два джоба на предната платка на туристиче
ската риза никога не ще се укажатъ излишни. 

Както при гащетата, така и тукъ, обаче, всtки 
единъ си подбира кройката и цвtта. 

Съ по-особено внимание ще се спремъ на 
връхната планинска дреха. Тази дреха носи най
разнообразни наименувания у насъ - всичкитt 
чужди. Едни я наричатъ йопе, други виндяке и 
т. н. Всичкитt тtзи видове дрехи еж така устро
ени, че моrатъ да бждатъ използувани както 
презъ зимата, така и презъ лtтото. 

Йопето е малка, . прилична на нашето сетре 
дреха. Тя се скроява отъ дебелъ вълненъ пла1ъ 
или дифтинъ ; подплатява се . 

Виндякето и анораrа еж непромокаеми дрехи. 
Кройкитt имъ еж най-различни. Виндякето е 
лtтна дреха. Както и показва името, първото й 
назначение е било да ни пази отъ вtтъра. Следъ 
това тя добива по-универсаленъ характеръ, като 
служи и при дъждъ и при студъ. При този слу· 
чай нейнитt качества се покриха съ тtзи на 
анораrа, която зимна дреха въ сжщность е една 

риза отъ непромокаемъ платъ и която, при бурно 
време, се навлича надъ всички други връхни 

дрехи. За условията въ нашитt планини се налага 
тоже да носимъ две връхни дрехи. Едно сетре, 
което ще ни послужи при студено време и една 

непромокаема връхна дреха, конто при дъждъ 

или вtтъръ ще обличаме надъ сетрето. По-до
бро разрешение на въпроса виждаме въ ония 
кройки на връхни непромокаеми дрехи, които 
еж дълги, до надъ колtната. При дъждъ, такава 
дреха позволява добро оттичане на водата из
вънъ кржrа на движение на колtната. При 
студъ, еж.щата дреха се вмъква отвжтре панта
лона или полата. B'f> кръста тази дреха е при
хваната съ два-три реда ластикъ за да не се 

допуска събирането й. На преднитt платки е 
хубаво да се поставятъ четири джоба, съ rо
лtми басти-, за да се увеличи обемния имъ ка
пацитетъ. Тази дреха трtбва да има предвпдена 
и качулка, която да се прикачва чрезъ колчета 

подъ яката. Раменнитt платки, както при тури
стическата риза, се налага да бждатъ двойни, 
като горната платка бжде прикрепена къмъ дол
ната само около яката и връзката при ржкава. 

Въ такъвъ случай, при дъждъ, се измокря само 
горната платка, а долната се запазва суха. А 
пъкъ известно е, че чувството да ни е намо

крилъ дъжда идва чакъ когато водата проникне 

презъ раменната часть на дрехата и започне да 

се стича по цtлото ни тtло.За предпочитане е 
всички мtста за затваряне да иматъ, вмtсто 
копчета, металически движещи се заключалки. 

Така устроената връхна дреха служи велико
лепно и презъ зимата. 

Нека разгледаме и голфа или дългия тури
стически панталонъ. Лtте, особено при мноrо
дневнитt излети, се налага да имаме въ рани
цата единъ rолфъ или дълъrъ туристически 
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панталонъ. Всtки знае най-добр~ какъвъ трtбва 
да бжде неговия голфъ. 
Ще направимъ само една забележка мимо

ходомъ. Не е добре голфътъ да бжде много 
широкъ, както често, отъ естетически съобра
жения, си поржчваме тази дреха. При15раниятъ 
въ прасетата rолфъ е много удобенъ при при
движването и то толкова, че всtки който е из
питалъ неговитt предимства, никога не се връща 
къмъ широкия, градски rолфъ-панталонъ. 

Дългиятъ туристически панталонъ е една 
чисто планинарска дреха. Тя не се различава 
много отъ обикновения градски панталонъ, ако 

изключимъ долния край на крачолитt. Тукъ е 
и сжщностьта му. Крачолитt на планинарския 
панталонъ еж безъ маншети; отъ външната имъ 
страна, там9 кждето минава шевътъ, тt. еж раз
цепени до 20 сантиметра нагоре и еж снабдени 
съ копчета и дупки за закопчване. Копчетата 
еж два реда. Единиятъ редъ е на самия край 
на едната ст ранг, а друrиятъ толкова навжтре, . 

че при закопчаването, панталонъть да обхванt 

кракътъ въ глезена, подобно на навои. Тогава 
панталонътъ се вмъква и въ обувкитt.- Този 
панталонъ е много практиченъ - )'добенъ е за 
ходене, скачане, катерене; държи топлr, и за

пазва отъ дъждъ и замърсяване. Евентуално 
може да се използува .и презъ зимата. 

Като шапка за планината мнозина избиратъ 
най-разнообразни модели, създавани отъ спорт· 
нигв магазини. Все nакъ, може да се забележи. 
че за мжжа каскетътъ е по-практиченъ. При 
нужда, ушитt могатъ да бждатъ включени вж
тре, а голi;мата му козирка ни дава добра сtнка 
върху лицето. При дъждъ оттичането по него 
става по-добре, отколкото при която и да било 
друга шапка. 

Да не се забраея, че при rолtмъ неколко
днtвенъ излетъ въ високата планина, трt,бва да 
носимъ още въ раницата nолуверъ, шалъ и рж-

кавици. Б. ст. 

• На 14 априлъ подъ No 203 U. н. е изпра· 
тило окржжно до клоноветt на Съюза съ молба 
всички да се притекатъ на помощь на пострада· 

лото видинско население, главно ония клонове, 

които до сега по една или друга причина не еж 

направили това възъ основа на окржжното № 202. 
• Редакцията на „ Българс~·и туристъ" но

втор1ю явява, че обратно ржкописи и снимки 
не ще връща, както и че не ще дава никакви 

обяснения за непомtстени или съкратени мате
риали. 

• Колитt на настоящата книжка еж нама
лени съгласно влtзлото въ сила законно поста
новление за печатнитt издания. 

• Въ мартенската книжка на сп. Природа, 
г. К. Г. Христовичъ, въ една статия озаглавена 
Спортъ, наука и гора, изказва пожелание на-
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шитt войскови части, спортни организации и 
rорнитt класове на rимназиитt да nрекарватъ 
по два месеца въ годината въ нашата гора въ 

почивка и работа, като заключа\!а, че „за изпъл
нение на тази задача трtбва да си ПОDадатъ 
дружно ржuе Бранникъ, Дирекцията на горигt 
армията и трудовата войска. Инциативата добавя 

той, трtбва да поеме Бранникъ съ съдействието 
на градскитt спортни организации ... • 

Интересно е защо r-нъ Христовичъ, инакъ 
така добре посветенъ върху нашия общественъ 
животъ, е пренебрегналъ Българскитt туристи
чески организации и то за една инициатива, кж

дето тt сигурно ще еж най-вещитt и съ най· 
rолtмъ опитъ. Въпр'l,ки това, обаче, ние поже
лаваме осжшествяването на тази инициатива, като 

не се съмняваме, че въ случай че тя бжде под

ложена на разрешение, споменатигв орrани:!ации 
ще се отнесатъ и до туристически1t съюзи за 
съдействие, както 1ова впрочемъ е ставало на 
нtколко пжти до сега за въпроси, засt.гащи пла
нината и гората. 

• Касиерътъ на Ц. н. на Б. т. с., r. Иванъ 
Ламбовъ, е направилъ обиколка на много съ
юзни клонове по южната ж. п. линия отъ 19. 3. 
ДО J. 4. ВКЛ. И ОТЪ 12. 4. ДО J,5. С. М. ВКЛ. СЪ 
целh да съживи нръзкитt между тъхъ и Цен
тралното настоятелство, както и да уреди всички 

финансови смtтки между Ц. н. и съюзнитt кло
нове. Посетени еж били клононетt въ Стара За
гора, Нова Загора, Ямболъ, Карнобатъ, Бургасъ, 
Айтосъ, Сливенъ, Казанлъкъ, Калоферъ, Карлово, 
Сопотъ, Пловдивъ, Асеновrрадъ, Пазарджикъ, 
Харманли и Хаско~о. 

tZ (}.1(,41'-41J 'o/Jp./xJ.1'1rD 
гр i{AП"llB~T'Ь 

• По инциативата на Иванъ Козловски и 
подъ негово ржководство се откри при д-во Пла
нинецъ „Школа за организиранъ туризъмъ". 
Откриването стана на 6 мартъ т. r. съ речь про
изнесена отъ председателя на Б. т. с., r-нъ д-ръ 
Божко Ковачевски. Курсътъ на Школата се пред
вижда да бжде тримесеченъ, безплатенъ, вече
ренъ, два пжти седмично. 

За лектори на школата еж привлtчени : 
Професоръ Ст. Петковъ - опазване на при

родата; Иванъ Козловски - идеология на ту
ризма, главатарство; Подп. Д-ръ Мирски - то
пография; Георги Драгоевъ - лtтни детски 
игрища и исторически развой на туризма; Д-ръ 
Н. Станчевъ - хигиена, пазене на сърдцето и 
даване на първа медицинска помощь; Д. Пана
йотовъ - връзката на туризма съ останалитt 
видове спортъ; Ал. Бtлковски - алпинизъм1-, 
спасителна служба; Василъ Гърличковъ - ски
орство. За сега школата се радва на много добро 
посещение. Половината отъ сказкитt еж изнесени. 
Тази пробна инциатива цели изготвянето на 
планъ за подобни школи при всички клонове 

на Б. т. с. 



• По случай десетгодишнината си, Софий
скиятъ клонъ отъ Б. т. с. "Планинецъ" изнесе 
rолtма планинска вечерь на 7 февруарий r. r. 
въ салонитt на Военния клубъ. Вечерьта бt 
открита отъ почетния председатель r. Коста 
Николовъ, генералъ отъ запаса. Литературно
музикалната часть се изнесе много издържано, 

предимно отъ дружествени членове. Отлично 
впечатление направиха народнитt пtсни, из
пълнени отъ г. Кирилъ Антоновъ. Вечерыа, 
посетена отъ многобро11нитt почитатели на 
"ilланинецъ", мина при много хубаво туристи
ческо настроение. 

Все въ връзка съ десетгодишнината на 
д-вото на 22 с. м. бt уредено въ кино-театъръ 
"Ба.~;{анъ" и голtмо планинско кино-утро. От
криването . стана съ изсвирването на Шуми 
Мярица, Химна на Н. В. Царя, Балкани, вди
гайте се и маршътъ на д-во "Планинецъ". 
Чрезъ прожектирането на 12 стъкла присжтству
ващитt боха освtтлени напълно върху постиг

натитt резултати въ десетгодишния животъ на 
„ Планинецъ", който сега брои надъ 800 души 
редовно отчетени планинци- и планинки, съзна

телни членове на Държавата и обществото. 
С.1едъ това, въ продъл>hение на два часа, по
сетюелитt се насладиха на отличнитt плани
наро-възпитателни и спортни филми "Зима 
въ Щирия", "Зима въ Германия", "Великденски 
ски-спортъ въ Тиролъ" и „Борба за Хималаитt". 

• По инициативата на русенското туристи
ческо дружество „Приета", .,Бранникъ", д-во 
„Роденъ лесъ" и м-tстното лесничейство, презъ 
днитt отъ 19 до 26 априлъ се проведе празд
ника на гората. За случая се изработи нарочна 
програма за да се даде по голtма тържестве
нос1ь и се запознае русенското общество съ 
ценноститt и благата, които дава гората. Про
веждането на праздника стана по следния редъ: 

Презъ седмицата се извърши залесяване и 
трасиране на горски алеи отъ пристанци и 

бранници въ околностыа на хижа „Надежда", 
подъ ржководството на лесничея г. Б. Димит
ровъ. Въ околностыа на хижата се засади и 
новата алея, която се кръсти съ името „Алея 
на безсмъртнитt герои", засадена въ честь на 
11адна.1итt за родината войници отъ 5-та Ду
навска дивизия, като всtко дърво ще носи 
името на падналъ войникъ. Ц1,лата алея е дълга 
около единъ километъръ. Започва отъ лагера 
на военнитt и свършва при мtстото, кждето 
ще се строи новата хижа на пристанци. Алеята 
е засадена съ канадски тополи. Мtстото между 
тtхъ ще бжде засадено съ рози и други деко
ративни xpacтlf. Тази алея става единственото 
м-tсто за поклонение предъ падналитt за Роди
ната. Тя nтстои отъ града на петь километра. 

Въ недtля, 26 априлъ, се състоя търже
ствено утро въ салона на Народния театъръ. 
Театърътъ б1, препълненъ отъ много рфициал
ни лица, туристи, бранници, гости и учащи. 
Въ · програмата взеха участие туристическия 
жел-tзничарски тамбурашки оркестъръ, ту
ристи, бранници и др. Утрото бt открито съ 
вдъхновена патриотична речь отъ редактора 

на списание • Приета" г. Дим. Драгановъ, следъ 
което се прочете слово за гората отъ лесни

чея г. Ал. Димитровъ. Тържеството премина 
при отлично настроение. 

Следъ пладне, на два часа, при хижа „На
дежда " се състоя втората часть на програ
мата. На официалнит-t лица и гостит1, бtха 
отпустнати отъ r. кмета на Русе два отъ общин
скитt автобуси, които отъ два до шесть часа 
превозваха гоститt къмъ тържеството. При 
аналоя, построенъ отъ пристанци, се отслужи 

панихида за падналит1, войници и се освети и 
кръсти алеята на безсмъртнитt герои отъ 5-та 
Дунавска дивизия. Войници и офицери отъ гар
низона, начело съ военната музика, дойдоха 

подъ строй. Тържеството, единствено по идея 
въ нашата държава, привл-tче хиляди гости, 
които се стичаха въ непрекжсната върволица. 

Следъ божествената служба говориха предста
вителыъ на Н. В. Пр. г. r. Михайлъ, отецъ Ми
невъ, за значеш,ето на този праздникъ; следъ 

него представителыъ на началника на гарни

зона r. подполк. Тодоровъ, командирътъ на 
бранницит1, г. Дюлгеровъ и лесничеятъ г. Б 
Димитровъ. На всички отговори г. Димитъръ 
Драгановъ, който благодари на всички и под
чърта rол·вмото и културно значение на този 
праздникъ и призова всички да следватъ 

ицеализма на русенскитt туристи, които днесъ 
засадиха алеята на безсмъртнитt герои, а пре
ди това засалиха надъ сто и осемдесеть декара 

земя около хижа „Надежда". Следъ това воен
ната музика до късна вечерь свири народни 

хора. 

• Изл-tзълъ е брой 5-ти отъ списанието на 
русенския туристически клонъ "При та", съ 
крайно интересно съдържание, посвtтено из· 
ключително на гората. 

ОРИЕНТИРОВАЧЕНЪ УСЕТЪ 

Водачеството въ организирания туризъмъ се 
изразява по отдtлно или въ комбинация съ 
следнитt пжтеводни елементи: пжтеводна ли
тература, маркировка, служене съ топографна 

карта, разпитъ на хора преди и презъ време 

изпълнение на излета, ориентироваченъ усетъ, 

водачи и rлаватарlf. 

Ориентировачниятъ усетъ лежи въ основата 
на всички горепоменати пжтеводни срtдства, за 
това и на него се спираме на първо време. 

Ориентировачниятъ усетъ, когато се постави 
въ връзка съ науката, туризма, спорта и др., 

спомага твърде много за научни постижения, 

както и за развиването на ловкость, на сржчность, 

предвlfдливость и творчество. Този усетъ си ос
тава като вроденъ даръ у човtка, 1ю той все 

пакъ се култивира и чрезъ знания и опитность. 
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Селянинътъ живtещъ въ планината или въ 
близость до нея, притежава по-силно развитъ 
ориентироваченъ усетъ отъ гражданина относно 

ориентирането въ природата. Селянинътъ още 
отъ дете упражнява своята ориентировачна па· 

метъ всрtдъ природата, като помни всtко по
тинично дърво, камъкъ, бразда, копка и пр. При 
това той се намира почти презъ utлия си жи.
вотъ всрtдъ природата и то при на11-ра3нообраз
нитt фази на денонощието и времето (дене, 
ноще, въ мъгла и пр.). 

За да приравни rражданинътъ своя приро

денъ усетъ къмъ тоя на селянина, особено на 
планинския селянинъ, ясно е че и rражданинътъ 

следва да се постави при тия условия, при които 

селянинътъ култивира своя ориентироваченъ 

усетъ. А това става чрезъ по-чести туристически 
излети, при най-разнообразна обстановка (дене, 
ноще, при мъгла, снtrъ, всрtдъ гора; скиорство, 
алпинизъмъ и пр.). 

Начеващиятъ туристъ трудно се ориентирва, 
затова той търси първоначално само отжпкани 

пжтища. Излtзне ли отъ отжпкаиия п.жть той 
се губи веднага, подобно на неопитния въ жи
воrа младежъ. 

За да 1<ултивираме ориентировачния усетъ 
въ народа ни, нуждно е да се работи още презъ 
ранната възрасть на децата чрезъ организира

ния туризъмъ, като сжщитt се упражняватъ въ 
ориентиране по слънцето. картата, компаса, по

лярната звезда, дъ:>ветата, камънитt, звукътъ 
отъ петлитt, добитъкJ, хижнитt и други камбани, 
диритt на колитt, на добитъка и на хората 
и т. н. 

Децата, още въ ранна възрасть, трtбва да 
се упражняватъ въ търсене на даденъ обектъ 
по непознатъ тtмъ предварително пжть. 

Ориентироваченъ усетъ пря туризма озна
чава способностьта на туриста да опредtля при 
всtко време на денонощието и състоянието на 
времето своята точка на стоене и направлението 

до търсения отъ него обектъ. 
Главното срtдство за култивиране на ориен

тироваченъ усетъ (нюхъ) остава опитностьта, 
тренировката при честитt излети, по непознати 
предварително направления, при най-разрообраз
на обстановка, въ комбиl!ация съ всички други 
поменати 110-rope 11.жтеводни срtдства. 

ИВАНЪ КОЗЛОВСКИ 

БОРИСЪ ДЕНЕВЪ 

Не е само името, което действува на нашата 
културно-обществена публика, не е времето и 
практитата отъ години на r. Деневъ; има нtщо 
по-особено, 110-rолtмо, по-силно и затроrваще 
въ изписанитt картини съ rолtмъ жарь и пла
мъкъ на този отъ rолtма величина художникъ. 
М.жчно би се писало за първенеца на пейзаж
ното изкуство и мжчно би се критикувалъ та-
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къвъ художникъ на · вtчното въ изкуството. Той 
пресъздава виденото не презъ очитt си, а презъ 
голtмото си сърдце, презъ душевния си миръ, 
за да ни го покаже хубаво за винаги, вtчно 
тъй както иска, защото умtе да ни го покаже 
и ни убеди. Той не жали сърдцето си, защото то 
не е само негово, то е и на насъ, ето защо въ 

всtка негова картина ние виждаме частици отъ 
него. Какъвъ праздникъ е за насъ неговата 
изложба, колко скжпъ бt за насъ малкиятъ 
изложбенъ салонъ на ул. Аксаковъ, колко ху
баво бtха накичени в.жтрешнитt му стени, 
които ви rоворятъ за приказната ви отечество, 

за царственитt величави планини, за българската 
стреха, по които вьнаrи се е раждала красотата, 

за кристалното вече завинаги наше охридско 

езеро, за тучнитt ливади и черна уrарь, за 
хлtбородни класове, за облаци и безкрайно небе. 
Нtма въ този салонъ хубава и лоша картина, 
всичкитt еж еднакви, защото винаги еж рису
вани съ голtма сериозность, плюсъ доброто 
майсторство. Вие гледате картинитъ, искате за 
винаги да останатъ въ погледа и въображението 
ви. Деневъ е rолtмъ майсторъ и гранитна скала 
на нашето изкуство. Той разрешава най-трудно10 
безусловно вtрно - свtтлина, въздухъ, материя, 
масивъ и колоритъ. Той е пъвеца, ввчни~тъ и 
ненадминатъ отъ никого пtвецъ на хубавото 
ни Търново. Деневъ е отразитель и пресъздатель 
на с1ария ни престолеН'!, rрадъ. Неrов11тt кар
тини еж картинитt на неговата култура, на не
говото благородство и майсторско виждане. Бо
рисъ Деневъ се е наложилъ въ нашата кул
т.урна общественость по единъ много убедите
ленъ начинъ. Той може да служи и като единъ 
цененъ документъ, отъ който може да се учи 
много. Ние се радваме г. Деневъ на Вашия 
успtхъ, защото той е и нашъ. 

МАРИО ЖЕКОВЪ 

Искате ли да тръпнете предъ бtсуващитъ 
развълнували се вълни? Искате ли да видите 
приказно залtзващето слънце, за което сте 
челц ' само отъ майстщ,итt на перото? Искате 
ли да сте влюбени и романтично сантимен
тални, когато гледате изrрtващето слънце, коеiо 
леко се плъзва по спокойната морска повръх
ность, като че ли иска да я позлати? Искате 
ли да се замислите за бездната, за морското 
дъно, гдето вие мислите и вtрвате, че живtе 
морски царь съ своитt дъщери,сиvенитt, за 
животнитt и преплетенитъ въ вtчна мрежа во
дорасли. Искате ли да чувствувате соления вкусъ 
на водата, красното жилище· на малки и ro· 
лtми риби. Да видите часть отъ рибарския 
животъ, този който толкова много обичате? -
Вижте тогава картинитъ на този морски позна
вачъ Марио Жековъ и вие ще се убедите, вие 
ще разправяте на познати и близки, че позна
вате вече морето, знаете вече напълно какъ 

изглежда развълнувано и какъ е спокойно ; вие 
ще твърдите, че го познавате цtлото по голt
мина и бездъность и то нtколко морета и езе
ра и всичкитt - както бtха събрани заедно 
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