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БЪЛГАРСКИ ТУРИСТЪ 
ОРГ АНЪ НА БЪЛГАРСКИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗЪ 

• ИЗДАНИЕ НА ЦЕНТРАЛНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО 

Редакторъ БОЖИДАРЪ СТОИЧКОВЪ 
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Ние с.ме така безпомощно заплетени въ сложната и безкрайна .мрежа на жи
вота, че не на.мира.ме нито сгода, нито разположение на духа, 1-tито достатъчно 
сили, за да се опита.ме да проникнемъ въ тайната му. При това, свикваме тъй .много 
съ всичко, т(оето е въ насъ и около насr,, тъй силно се механизирва чувството ни за 

н.,ьщата и хората, че не се опитваме да проникнемъ въ Cl(pumama страна дори и на 
наii-обикновениm!Ь вСfЬТ(Uдневни явления, които поне повидимо.му не с;к вr, областьта 
н.а непроницаелtото. Приятелство, любовь, брат(ъ, обществени отношения и колl(о още 
наши прояви и връзтщ, които ни cF11. сюf;nи, уви, не с,11. пощадени отъ форлtално-.меха
ничното отношение на сr,знанието ни. 

Салю l(OZamo видимr, отблизу пораженията omr, безстрастния замахr, на 
с.мъртьта, у насъ се пробужда първичното ни чувство за живота, освободено отъ 
вс!ЬКаf(вu форлtално-.механични напластявания. Тогава предъ съзнанието ни животътъ 
израства властенъ и стихиенъ като една върховна сждба, въ слtисъ.1Jа на която ние 
се чувствувалtе призовани да проникн.емъ. Но, тласнати отъ ужаса и нелепостьта 
на с.мъртьта кълtъ тайната на живота, ние, освободени отъ едно пленничество, по
падаме подъ непреодоли.миm!Ь внушения, идещи отъ суровия образъ на слtъртьта. И 
затуй, ние се хвърлялtе въ буйнитть пламъци на една ненаситна жажда по наслада и 
самозабрава, или пъкъ затъвалtе въ тихиm!Ь води на една прилшрителн.а и Сl(ръбна 
философия. Ризбира се, въ св!Ьmлината на тая философия много блага, радости и 
установени ценности губятъ смисъла и стойностьта си. Каl(вото и да вършимъ и да 
прелtисляме, чувството за краml(отрайностьта на живота не ни напуска. У н.асr, 
эал1Ьга дълбоко склонностьта да философствуваме върху смисъла и безсмисленостьта 
на н,ьщата, страшната участь на чов,ька и въ това наше философствуване ние неу
сетно сн:оваваме и пресушаваме свежото си чувство за жuв()mа. Печатътъ на една 
печална разсждъчность се слага върху ц,ьлия ни емоционалтю-духовенъ животъ. Раз-



бира се, това с1,стояние трае дотогава, до!(ато бн.демъ отново безпомощно заплетени 
въ мрежата на живота и всиЧ!(О си затече nal(Ъ въ коритото на -общоприетото 

условното, формалното. 

Но чувството ни за живота, освободено отъ всtька!(ВU формално-механични 
напластявания, се пробужда у насъ съ ц,ьлия си ръстъ и тогава, !(огато се намtьрилtъ 
предъ простото величие, непоколебимата мощь и заzад~чната непрониt{аемость на 
природата. Който въ тишината на Нtь!(ОЯ звездна нощь, или при дивната музика на 
пробуждащия се день се е вслушвалъ въ непонятния и все пакъ загадъчно познатъ и 
и Cl(.iflflЪ шепотъ на планината, е изпитвалъ чувството на благоговение предъ вели
!(оmо и непостижимото и с,кщевременно е разкн.свалъ въ съзнанието си оная сложна 

и безкрайна мрежа на живота, въ която сме безпомощно заплетени като мухи въ 
паяжина. И у него, у човtька, който се е вслушвалъ въ безмълвния шепотъ на плани
ната, е израствало чистата жажда по единъ животъ. въ ,.ойто да се отразява про
стото величие и непоколебимата мощь на природата и се е nрQбуждала волята да 
утвърди всичкит,ь си положителни сили. 

Смъртьта и природата - два свtьта, отъ съприкосновението съ което се отър
сваме отъ бремето на условносnJ,иm,ь и лъжата и зажив,ьва,ие съ неподравненото 
чувство за живота. Но докато отъ опита си отъ смъртьта излизаме скръбни, при
тихнали и примирителни философи, отъ опита си omr, природата излизаме весело
жизнени, др1,з1(U и дейни утвърдители на великото у насъ. Въ този смисълr,, приро

дата е единъ много по-сигуренъ и стихиенъ катарсисъ отъ Платановия катарсисъ 
на uз!(уството. 

Истинското възраждане на хората и на народuтtь, за l(Oemo тъй често се при
казва и за което се водятъ толкова много борби, не би било трайнр и пълно, al(o въ 
основата му липсва едно истински възродено чувство за живота. А до това възро
дено чувство за живота, освенr, презь дебрит,ь на религията и презъ школата на 
обществено-възпитателнит,ь внушения, се стига сигурно •tрезъ просвtьтленото ни 
общуване съ природата. И като знаелtъ, че природата е източникr, на здраве и сила, 

близостьта ни до нея става вече една повелителна необходимость, както отъ гле
дището на отд,ьлната личность, mal(a и отъ гледището на обществото. 

Винаги близко до природата, винаги въ хармония съ природата! - ето °"iдинъ 
пови!(Ъ, еднакво важенъ за всички времена, но съ UЗ!(Лючително значение за нашето 
време и особено за подрастващит,ь покол,ьния, които ще тр,ьбва да вл,ьятъ жива 
струя въ обществен.ия ни животъ и l(Oumo еж призовани да въплътятъ и утвърдятъ 
новия духъ. 

ПЕТЪРЪ ДРАГОЕВЪ 
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Епъ-тепе 8 Пирннъ ,, 

СТИПЕ МОЗНЕРЪ 
Аташе по печата при 

Хърватската легация въ София 

+n л о нu н u* 
Още въ първитi, дни отъ nребиваването ми 

въ България обикнахъ тази страна като моя 

родина или, по-добре казано, започнахъ да я 

обичамъ опознаваl!ки неl!ната природна красо, 
та и добрит11 й трудолюбиви хора. Веднага 

тр1~бва да прибавя, че за възхищението ми отъ 

бъпгарската земя наl!-мноrо допринесоха неА

вит11 ппанияи и Х'ЬЛмове, иеl!нитi, върхове 11 

рi,чни долини, 11рi,зващи се често като ждрепа 

межцу високитi, скали. 

Не 3ная дали спучаятъ поиска:щото още на 
другия день отъ моето ст&пване на б1,пгар

ската земя АЗ се отзова на Мусапа - едияъ 

прекрасен·ь деяь презъ августъ миналата годи

на. Този МИГ'Ь бtше решителенъ за моит11 по

нататъшни излетувания по българската земя 

Сн. Божннов1а 



..• Рано сутриныа, току-що изrрtло слън· 
цето, бtхъ вече на върха. Презъ златната ут

ринна омвра почувствувахъ цtлото величие на 

бълrарскитt планини. Предъ менъ бt прост

ната цtлата Рила, горда че обладава наll-ви

сокиятъ връхъ на Балканитt. Тя ме rледаще 

приветливо съ своитt планински очи, хранещи 

множество рtки и JJ~»oцlf, Осанката й бt цар· 

ствена, напълно наподобаваща па . планина зае
маща срtдището па българската земя. А тамъ, 

въ далечината, блtстяха на слънцето мрамор

нитt върхове па Пирина, надпрева'рваl!ки се 

' въ красота и височина съ тtзи па Рипа. Ви
дt:хъ И Витоша; эапрtла предъ СТОIIИЧПИЯ rрадъ 
като . тромавъ пжтпикъ, приличаща на квачка 

полегнала надъ своитt малки, Ето и Осогово, 

доскоро пtмъ свидетель на много борби, сте
нания и неправди. Днесъ вече тя не дtли две 
български земи. Изкуственитt граници по вър

ховет1! й изчезнаха. А тихит1! Родопи, съ свои

тt заоблени очъртания, наподобаватъ спокоllяа 

морска ширь. Величествениятъ Балканъ, к_ато 

че ли на пукъ на историческата рtка, следи 

Дунавъ по цtлата българска земя, ~цнакво от· 

далеченъ отъ ржкава му. Ето и македонскит1 

планини съ незабравимата · Шаръ-планина -
ето наl!·после цtла България ..• 

. И Щl'J> J10чувс.т.вувахъ онази особена любовь, 

която българитt питаятъ къмъ своит1! планини. 

За всtка отъ т1!хъ народътъ си има галено 

име, своитt разкази и предания. Никжде, из· 

rлежда, планинитt. не еж играели такава важна 

роля въ историята и борбитt. на единъ народъ 

както при българит'k. Достатъчно е да се спо

мене за легендарния Пиринъ, свещено овtн

чанъ отъ славнитt борби за свободата, или 

пъкъ за Балкана rордъ, бащица старъ, съ свид

нитt му рожби Левски, Ботевъ, Вазовъ. 

Днесъ всички т:J,зи планини еж пантеонъ 

на свt.тли образи, дали живота си за свободата 

на българската земя. Честити еж днесъ тt.зи 

планини, че еж въ границитt. на Обединена 

България. ' 
- Ето че и ние станахме поклонници на тt.зи 

планини, често приличащи на Алпитt, често на 

хърватския дивъ Велебитъ, често на тихитt. 

спокойни Босненски планини. Но има и само

битни, наподобаващи вълшебни каменни приказ

ки. Не вtрвамъ нt.кжде да има такавз игра на 

природата, такива каменни образувания както 

въ Бtлоградчикъ. Подреждамъ ги въ тритt. 

наl!-rолtми знаменитости на България - Ох

ридъ, Търново, Бtлоrрадчикъ. 

Прекрасната природа на Охрида и неговото 

езеро, обградено отъ високи планини, съ прочу

тия манастиръ на св. Климента, съ крепостьта 

на Самуила, съ гроба на Пърличева и съ много 

още български историч~с15и светини, е запад

ната граница на България. Тукъ природата и 

историята еж творили велики дtла. Сжщото е 

и съ Търново. И въ него историята е оставила 

свtтли спомени, но и природата съ щедри ше

пи е надарила града и околноститt му. Ето 

Ржбътъ - Пнрина 8 сН.~Божиновъ 



Орловецъ - Рила 8 сн. д-ръ Телчаровъ 

и Янтра, въ която се отражаватъ скромнитt 

к.жщи, приютили и запазили и до днесъ тайни

тt на величави дни. Бtлоградчикъ съ своитt 

скали несъмнено представлява чудо на приро· 

дата. И тукъ историята е записала юнашки бор

би. И тукъ бълrаритt на свой редъ, както и 

другаде, еж водtли кървави борби и битки. 

Остатъцитt отъ крепостьта надъ града гово

рятъ и днесъ красноречиво за борбитt. При 

това трtбва да се добави, че и природата е 

проявила своеволие: най·различни образи и фор

ми, наподобяващи хора и животни - вкаменt

ли чудеса - се редятъ край височинитt. Въ 

долината, край нжтя, навсtк.жде ни привличатъ 

тtзи каменни чудеса. Ето мадоната, толкова 

години молеща се. Малко по-долу конпикъ, връ

щайки се отъ любимата си. По-далечъ, по едно 

бърдо, изкачватъ се трудно монаси, наказани 

заради немилосъ рдието си спрямо несретна 

двойка, поrрtшила въ 11юбовьта. Тамъ, далечъ 

наюrъ, е Миждуръ, покритъ вече съ снtгъ. 

Есень е, а презъ това време Бtлоrрадчикъ е 

лuекрасенъ. Червеножълтеникави листя, примt

сени съ яркозелени борови елхи, просечени отъ 

чудни каменни форми, придаватъ неловторимъ 

изr11едъ на тази чудесна природа. 

Да се върнемъ на любимитt планини, зиме 

и лtте еднакво 11рив11tкате11ни. · Но мжчно е 

да се каже кога еж ло-хубави . ..Снtrътъ несъм
нено придава нови форми. А напролtть, когато 

гората се наново разлисти, планината приема 

новъ обпикъ - . свежъ и прив11tкате11енъ. 
Онзи, който е видt~ъ и обходилъ Рила, Пи

ринъ, Осогово, Родопитt, Стара планина и Срtд
на !'ора, а накрай и близката Витоша, мжчно 

би решилъ коя е по-хубава и по-привлtкателна 

и кжде, следователно, най-вече би трtбвало да 

отиде, Но ако трtбва да се предпочете и съ 

огледъ на близостьта, то изборътъ ще падне 

върху Пирина. Той ми е все пакъ най-близъкъ 
и най-милъ, защото често съмъ билъ тамъ и 

винаги желая пакъ да го споходя. Има имена 
на планини, които за известни планинари зву

чатъ досадно. За Пирина въ никой случай това 

не би могло да се каже. Всичко тамъ, въпрtки 
пространството, е толкова привпtкателно - без-

брой върхове, езера и долини. Нищо не е ед

накво. Всtки кжть отъ Пирина има свой~об
ликъ, своя красота и очъртание - .своя душа. 

Тази планина, люлка на борци за свободата, е 

съ право легендарна и първа измежду бълr_ар

скитt планини. 

Но за да бждемъ справедливи и спµяыо 
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En'8-Tene съ 1'8зопоменатеnt-1ата nлоча на заrннапнтt германскнтt авиатори въ долината Влахн 8 Сн. Божинов~. 

Rю_бимата и б11изка Витоша би ;rрtбвало да ка
жемъ, че и тя ни предлага велико11епни възмож

ности и посещенията, които често й правимъ, 

яе 'се д·ь11жатъ само на нейната б11изость до 
сто11ицата. Затова тя е и то11кова посещавана -
поради съчетанието на тtзи две качества, кра

сота и б11изость. Едва ли има пжтека изъ нея, 

която да не е стотици пжти обхождана. Едва 

ли има, сжщо така, дърво въ нея, на което да 

не висtла туристическа раница и подъ което да 

не се 11tла чудна планинска пtсень ! Презъ зи· 
мата Витоша е незамtнима. Честитt й хижи 

еж подс11онъ и весело убежище на всички, кои

то обичатъ природата. А такива въ България 
има много. 

Любовьта къмъ планината е ro11tмa и вко

ренена въ народа, 1!'Ь рамичнитt му слоеве. 

Ко11ко пжти съмъ срtщалъ селяни, които из-

ьървяватъ десетки километри само и само да 

прекаратъ часть отъ времето си всрtдъ пла

нината ! А мнозина . отъ тtхъ служатъ за при
мtръ съ трудолюбието си, спомагайки плани· 

нарството по раз11ични начини. 

Мога да кажа, че опознахъ България най

напредъ чрезъ планинитt й. А първнтt впечат

ления еж най-трайни и най-дълбоки. Чувству

вамъ, че тази 11юбовь ще продължава и тогава, 

когато ше бжда далечъ отъ тази близка менъ 

страна, далечъ отъ тtзи величествени планини 

и далечъ отъ рtдкитt приятели, спечелени пакъ 

изъ планивитt, 

Тази JJ.юбовь ще е вtчна, тъй като е осве

тена отъ величието на природата, която така 

богато е обдарила българската земя не само съ 

красоти, но и съ хора. 



БОРИСЪ НЕДЕВЪ 

Като чужденецъ по нашитt планини, до

шъпъ отъ далече, бпtсrи звездата на еделвайса 

и привлича съ своята странна кр!fсота 11юбите-

11итt на високитt масиви. Какво го прави топ

кова търсенъ? Дали не е опасносты11, съ 

кqято е свързано неговото откжсване и което 

всtка година е причина за не малко нещастия? 

И колкото е по-недостжпенъ, толкова е по-тър

сенъ и става по-красивъ и по-примамливъ. Него

вото име е символъ на планинарството и него 

RЗТа звезда краси rжрдитt па планипаритt. 

Българското име на това растение е бап

капската или тревиста звезда, но много по-раз· 

пострапено е нtмското му название еделвайсъ. 

Научното име L е о п t о р о d i u m произлиза отъ 
гръцката дума 1 ео п - лъвъ и р 6 d i on -
краче, т. е. ;1ъвски кракъ, поради това, че съцвt

тията му, заедно съ обкржжаващитt ги около

цвtтпи мъхести листа, паподобяватъ лъвски 

кракъ. По-старитt научни имена на еделвайса 

еж G n а р h а 11 u m L е о п t о р о d i u m, F i· 
1agb Leontopodium и Antennaria 
L е о n., имена, които сега се даватъ на расте

ния близки до еделвайса. Французкото име яз 

еделвайса е р i е d d е 1 i о n, р а s d е I i о n, 
Ь е 11 е е t о i I е, е t о i I е d 'а r g е n t и "е де л
в ай с ъ"; английското - llon's foot, Hon's 
р а w и др.; италианското - L е о n t о р о d I о, 
р I е d е 11 о п е, f 1 о r е d I r о с с а, s t е 11 а 
d е 11 е а I р i, »еделвайсъ" ; словенското -
р 1 а n I с а, t r i g 1 а v s k а r о s , о v с I n о z е-
1 i с е ; ромъпското - а 1 Ь u m е 1 а а 1 р i n а. • 

Името еделва!lсъ не е дадено отъ туристи

тt па това растение, по е безъ съмнение ти

ролско име. Още презъ 1785 rод. се . говори за 

еделвайсъ въ Zillertal. Но тогава това име не е 
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било всеобщо разпространено. Стари цвеl!цар· 
ски автори като монаха Aretius (1560) означа
ватъ еделвайса като .вълнесто цвtте". Въ об· 
ластыа на Берхтесгаденъ (Бавария) растението 
било известно подъ име10 ,биле за коремъ •. 
Презъ 1933 rод. името еделвайсъ е било пред

ложено въ науката отъ ботаника №11. Съ раз

витието на планинарството презъ срtдата на 

XIX вtкъ, растението получава голtма изве

стность. Презъ 1862 год, германското и ав

стрийското алпийско дружество го избиратъ за 

свой символъ. Нtкои отъ германскитt военни 

формации носятъ знака на еделвайса. А у насъ 

емблемата на Юношеския туристически съюзъ 

е пакъ любимото цвtте. 

Географското разпространение на еделвайса 

е обширно и обхваща различни области. Въ 

България то е ограничено на нtколко мtста -
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по скалитt и поляниrt около връхъ Мазалатъ 

въ Uентрална Стара планина, въ Троянския бал

канъ, по скалитt на Козята стена, а най·извест

ното му находище е въ Пирина, по Ба!!ови дупки 

и масива на Вихренъ (Елъ-тепе). Доколко е раз
пространенъ по новоосвободенитt краища не 

ни е известно. По всички изброени мtста у 

насъ той е кра!!но ограниченъ по мtсто и nло

щитt, които обитава, еж крайно малки. 

Отъ европе!!скитt находища ще трtбва да 

сnоменемъ Алnитt, Тиролъ, Каринтия, Крайна, въ 

Чехия - Руднитt планини и др., после Араго

ния, Пиренеи·тt, Юра, Карnатитt, Абруцитt, 

Илирийскитt Алпи, Динарскитt планини, Босна 

и Сърбия. 

Най-източното му находище въ Европа е у 

насъ-Троянскиятъ балканъ. Отъ тамъ започва 

една обширна область - около 46° по паралела 



- напълно лишена отъ това растение. Урал

скитt и Кавказки планини не кичатъ скалитt 
• си ,съ него и едва по-наизтокъ се явява от-

ново въ Туркестанъ и Алатау, по Хималаитt. 

Тибетъ, Китай, Япония до Курилскитt острови 

между Япония и Беринговия протокъ. 

Вертикалното разпостранение на еделвайса 

по всички посочени мtста е твърде различно. 

Докато българскитt · форми се движатъ обикно
вено на значителна височина - между 1700-
2800 м. н. в. - известни еж находищата и то не 

рtдки, гдето разпостранението отива далече 

подъ и надъ описанитt вертикални граници за 

у насъ. Въ Италия, по Талиаменто при Венцони 

се спуска дълбоко надолу и достита незначи

телната надморска височина отъ 230 м. При 

Инсбрукъ, Австрия - 590 м. Но все пакъ 

изглежда, че блаrоприятнитt услови.я .. за това 

Есенни минзухари 8 сн. д-ръ Мнновъ 

растение се увеличаватъ съ надморската висо

чина и затова находищата му надъ 1000:-м. еж 
по-многобройни. Въ Афrанистанъ достига до 

4200, а въ Хималаитt дори до 5400-6000 м. 
Колкото обширно е неговото разпостране~ 

ние, толкова еж и различни теренитt, които 

поселява. Най-често се срtща по варовити 

скали, както е у насъ. Расте по поляни, между 

тревата, но особено предпочитание има къмъ 

цtriнатини по JJисоки и стръмни скали, гдето 

у насъ е останалъ запазевъ. 

Въ.Юженъ Сибиръ той е съставна часть отъ 

растителния свtтъ на степитt и ливадитt. 

Предпочита слънчево изложение и сухи мtста. 

Устройството му въ общи чърти е познато 

на голtма часть отъ планинаритt. Растението 

достига отъ 5-20 (30) см. височина. Стъблото 
му е изправено, нераэклонено, покрито съ 
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плъстъ, Листата, при основата, еж въ видъ на 

розетка, покрити съ мъхъ по-силно отъ долната 

имъ страна. Това което туриститt наричатъ 

цвtтъ на · еделвайса е въ сжщность нtколко 
съцвtтия (подобно на съцвtтията на слънчо
rледа), събрани заедно по 5-6 и образуващи 
по такъвъ начинъ „лъжливия цвtтъ • на едел
вайса. Примамливата му красота се дължи, обаче, 

не на тtзи съцвtтия, но на заобикалящитt ги 

най-връхни стъблени листа, разположени въ 

видъ нз звезда. Тtзи листа, покрити съ бtло

вълнестъ мъхъ, служатъ като примамка на пла

нинскитt насекоми, необходими за опрашва

нето на цвtтоветt. За насекомитt изглежда, 

обаче, че това не е особено добра примамка, 

тъй като еделвайсътъ не се радва особено мно

го на подобни посетители, Мъхътъ по листата 

на еделвайса се състои отъ многобройни пре

плетени кждрави влакна, между и въ които се 

намиратъ въздушни мtхурчета, причиняващи 
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отражение на свtтлината и тази именно отра

зена свtтлина придава онзи мекъ сребъренъ 

изгледъ на еделвайса. Значението на този 

мъхъ е трояко: срtдство за привличане на 

насекомитt, намалява чрезъ отражението за

rрtването на листата и поради това не позво· 

лява силното изпарение на вода- отъ повърх

ностыа на последния. Растението, знаемъ, ви· 

pte по сухи мtста, гдето влагата трtбва да 

бжде пестена. Семената, които се образуватъ 

въ отдtлнитt съцвtтия еж многобройни, дребни, 

снабдени съ хвърчилка, както при глухарчето, 

11 се разнасятъ отъ вtтъра. 

Голtмината на звездата е между 2-6 см., 
но намирани еж екземпляри съ дължина до 12 
см. Това ще еж действително красиви еделвай

си, които за съжаление у насъ не можемъ да 

намtримъ. 

Еделвайсътъ е познатъ съ единъ единственъ 

видъ - Leontopodium alpinum (L) Cass 



съ мноrоброllни вариетети. У насъ еж познати 

два : v а r. с r а s е n s е D е r g а n е - растение 

съ по-пени листа на стжблото и съцвtтие10 и съ 

добре развито листнато надземно стъбло. Срtща 

се по Централния балканъ и Пиринъ. Вториятъ 

видъ . е v а r. n i v а 1 е = v а r. р i r i п i с u m -
дребно, често пжти лишено отъ стъбло, сбито и 

rжсто напластено растение съ l<жси, лопатовидно

ланцетни листа. Срtща се по Пиринъ*). Об
щиятъ брой на вариететитt l(остига около 35, 
по-rопtмата часть отъ които е разпространена 

въ планинитt и степнитt области на Централна 

Азия, отъ гдето презъ ледниковия периодъ на 

земята единъ подвидъ се е приспособилъ къмъ 

планинския свtтъ на Европа и е образувалъ от

дtлна група. 

Нашитt туристи, по-младитt и тtзи, които 

не еж брали или виждали еделваllса, често nжти 

го бъркатъ съ растения, подобни на него. Дell· 

ствително по нашитt планини се срtщатъ не

гови близки сродници, сжщо така мъхнати и 

красиви, но не притежаващи характерната звез

да на еделваllса. Наll-често така смtсванитt ра

стения, пакъ сложноцвtтни като еделваllса, еж 

отъ родоветt С в t щ и ц а (F i 1 а g о), Витошки 
еделвайсъ (А n t е n n а r i а) и Бtлъ смилъ (О n а
р h а 1 i u m). 

Каква употр·hба има еделваllсътъ у насъ, 

освенъ за кичене и хвалене съ опасноститt, 

които еж преодолtни за да се набере, не ми е 

известно. Въ Германия, обаче, тoll намира при· 

*) Флора на България - 1 /. Стояиоnъ II Б. Стефа
нвоъ, 1933 1·. 

ложение въ народната медицина. Въ долината 

ца Ечъ варятъ еделваllса и отварата пиятъ сре

щу диария. Въ Верфенъ и Берхтесrадевъ, nъкъ, 

се употрtбява срещу дезинтерия и коремоболъ. 

Въ Тиролъ го nиятъ като чall противъ тубер

кулоза. Едно повtрие въ Германия казва, че 

димъ отъ еделваllсъ и нtколко коренчеrа отъ 

валерианъ предъ прага, изпъждатъ всички ду· 

хове и привидения отъ обора на добитъка. 

Интересно е да се провtри у насъ, особе· 

но noo нtзи мtста, гдето еделваllсътъ е разпро· 
страненъ, какви повtрия и какво приложение 

има тoll всрtдъ нашия народъ. 

Изглежда, обаче, че еделоаllсътъ ще бжде 

скоро забравенъ отъ това население, ако все 

така продължава неговото унищожение. Струва 
ми се, че въ края на краищата не овчаритt по 

планинитt еж виновни за това. Вината пада на 

онtзи • туристи и курортисти·, които въ жела
нието си да иматъ символа на планинския свtтъ, 

но безъ трудъ, безъ рискъ, го търсятъ и ку

пуватъ отъ сслянитt. 

КАРЛОВСКИЯТЪ 

БАЛКАНЪ 

сн. д- ръ Мнновъ 
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ИВАНЪ п. НИКОЛОВЪ 

Обединението на бълrарскитt земи Ми· 

зия, Тракия и Македония въ една обща ut
лость, води съ себе си и едно прекрояване на 

нашитt схващания относно ролята на земепо

върхнитt форми; които изrраждатъ структурата 

на българската земя. 

Въ предtлитt на създадената въ Ньой Бъл

гария, нейнъ rръбнакъ и защита бt наистина 

Стара-планина, която господствува надъ Горна 

Тракия и Дунавската равнина и която даде по

тоuи отъ кърви, всрtдъ които -:е роди свобо

дата на народа ни. 

Днесъ, обаче, когато Отечеството ни включ

ва земитt на Бtломорска Тракия, Македония и 

Западнитt покрайнини, когато българската речь 

свободно се лtе отъ м.жтния Дунавъ до синитt 

води на Еrея и отъ бурнитt води на Черното 

море до синьото Охридско езеро, стожеръ на 

българската твърдь, дънеръ на бълrарскитt 

земеповръхни форми, върховенъ стражъ на 

Велика и обединена България става Рило-Ро
допскиятъ масивъ. 

Нашето схващане за срtдище иа бълrар

ската земя, въп11ътявано до сега въ гръбнака 

на Стара-планина, трtбва да отмtстимъ много 

по-наюrъ, тамъ к.ждето Рила, Родопитt и Пи

ринъ оrлеждатъ своитt чъртози въ тритt бъл

гарски земи - Мизия, Тракия и Македония. 

Рило-Родопскиятъ масивъ, възникналъ при 

първитt гърчове на земната кора, преминалъ 

катазлизмитt на всички ери отъ историята на 

земята ни, днесъ образува гранитната ось на 

Балканския полуостровъ и сърдцето на нашата 

страна. 

Презъ втората половина на Терциера, този 

масивъ се разпада и става родонача;шикъ на 

• множество ,планини и равнини, които изпъл-

ватъ пространството между Старопланинската 

наrжната земя и Динара-Албанската такава. 
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Най-rолtмъ дtлъ отъ . този разпаднатъ ма

сивъ се пада на най-обширн;па планинска 

земя - на многостраннитt Родопи. 

Изпълвайки едно пространство на длъжъ 

200 клм. и на ширъ 100 клм. Родопитt пред

ставляватъ най-голtмъ откжсъ отъ огромния 

нtкоrашенъ масивъ · и ороrрафско срtднще на 
бълrарскитt земи. 

Така чрезъ Пловдивскитt телета и Срtдна 

Гора, тt стиrатъ гордия Балканъ на северъ ; 
чрезъ Сакаръ и Странджа - водитt на Черно

море, а подвирайки се подъ Бtломорската рав

нина Родолитt показватъ своята снага въ остро

витi\ Тасосъ и Самотраки. На западъ Родопитt 

здраво се свързватъ съ Рила и Пиринъ, а чрезъ 

тtхъ и съ планинитt въ Македония. Тракий

ската и Бtломорска · равнина, както и всички 

полета въ югозападна България и Македония 

еж все отломи отъ този масивъ, тtсно споени 

съ снагата на Род{)nитt. 

Родопитt, които еж така тtсно свързани съ 

Рила, заедно съ нея образуватъ единъ хидро

графски вжзелъ, отъ който се отправятъ водни 

артерии по всички посоки на нашата земя. 

Отъ този вжзелъ тръгва р. Искъръ, която 

следъ като се сбогува съ сестра си р. Марица, 

минава край красивата ни столица, пресича 

гордия Балканъ и отнася синитt води на рил

скитt езера въ Дунавъ. 

ДЖЕНДЕМЪТЪ СТАРА ПЛАНИНА 

СИ. д·РЪ МИИОВЪ 
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Отъ туkъ nоема nжть Марица, която бавно 
преминава презъ златна Тракия и занася своя 

шепотъ въ водитt на Бtлото море. 

Отъ тукъ извира р. Места, която дtли Пи

рина отъ китнитt Родопи и влива водитt си въ 

топлото южно море. 

И р. Арда - любимката на родопското на

селение - отвежда водитt на бtлоснtжния 

Карлъкъ въ Марица при Одринъ. 

Въ климатично отношение Родопитt стоятъ 

на преходната зона между континенталния кли

матъ на северъ и срtдиземноморския на югъ. 

Презъ тtхъ минава така наречената климатична 

ось на Балканския полуостровъ. Следователно, 

тукъ въ Родопитt си подаватъ ржка две кли

матични области. 

Съ своя мекъ климатъ, южно слънце, бо· 

ровъ въздухъ и галещи окото планински форми, 

он. д·РЪ Мнновъ 

Родопитil представляватъ най-хубавитt кжтища 

въ Отечеството ни, оценени още отъ старитt 

траки. Не случайно светилището на тракийския 

богъ Дионисий е възникнало въ омайнитt Ро

ропски чуки и не току т·ьй Орфей е изтръг

налъ най-хубавитt звуци отъ своята арфа тъкмо 

въ родопскитt чъртози. 

Родопитt се явяватъ като естественъ гран· 

диозенъ националенъ паркъ всрtдъ Горна и 

долна Тракия - истинска отмора за обитате

лит1. на тия земи. И до днесъ този красивъ 

планински лабиринтъ е останалъ най-загадъч

ната и най-непознатата земя у насъ. 

Въ стопанско отношение Родопитt се со

чатъ като най-богата планинска земя съ над

земни и подземни богатства. 

Съ своитt подалпийски пасища по широко 

заравненитt си бщ,а, Родопитt еж давали паша 
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на милиони овци, които еж зимували въ Бtло

морието, а лtте еж развеселявали високопла

н инскитt .картоли •. 
Съ своитt обширни борови гори Родолит·I, 

даватъ наl!-доброкачественъ строителенъ мате

риалъ и заедно съ Рила еж източницит·h на 

тъl! нареченото зелено зл310. 

Родолитt еж надарени и съ много рудни 

богатства. Тукъ се срtща олово, бакъръ, циннъ, 

смола, охра, слюда и др. 

Онова, обаче, което най-много отличава Ро· 

допитt отъ Рила и което ги прави много псt

ценни и ло-мноrозначущи въ Обединена Бъл

гария, това е, че Родопитt въ противололож

ность на безлюдната Рила-планина еж с;кще

временно и гж.сто населени. 

Въ гънкитt на тtхнитt безбройно i,,нoro 

хребети и скалисти долини, живtе едно насе

ление отъ около 550,000 души, което образува 

сдинъ своеобразенъ селищен. миръ, затворенъ 

въ широкитt разбити планински вериги. 

Този приказенъ миръ, който представляватъ 

Родопитt като поселищна областьr се дължи 

на широко разпространената планинска земя, 

която създава условия за самобитенъ животъ. 

Такива широко разстлани планини мжчно се • 
заселватъ и овладява_тъ, но веднажъ заселени и 

овладяни, т'h съставляватъ естествена ясна кре

лость за населението, което rи обитава и което 

цени свободата си, дарена до голtма степень 

и отъ самата планина. 

Историята ни говори, че Родопитt съ своя

та обширна планинска ллощь, съ затвореното 

въ тtхъ свободолюбиво население, защитено 

естествено отъ планината и крепоститt изъ 

проломитt, представяватъ най-важната упорна 

точка въ устрема на нашитt владtтели къмъ 

топлото Бъло-море. 

Като прибавимъ къмъ това, че въ Родопитt 

човtкътъ и планината еж. органически свързани 

и нераздtлни едннъ отъ друrъ, а отъ друга 

страна, че Родопитt еж тtсно свързани и вза

имно-зависящи съ приладащитt имъ се равни

ни и морето до т'hхъ, ще ни стане ясно, защо 

византиl!цитt и турцитt еж държали щото Ро

допитt да бж.датъ въ тtхни ржце, като наl!

важно стратегическо мtсто за влад·hние на Гор

на и Долна Тракия, 

Така владtтелитt на Родопската область Де

спотъ Славъ, Иванко, Слиридонаки, Момчилъ 

юнакъ и др. еж бивали не веднажъ примамвани и 
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подкупвани отъ Византия съ цель да държатъ 

Родопската область чужда на Българин. Тия 

владtтели еж минавали ту на една, ту на друга 

страна, но въ края на краищата еж. се обявявяли 

за самовластни и самозвани господари, скрити 

въ непристж.пнитt планини. 

Турцитt още пQвече оценили стратегичес

ката стоl!ность на, Родопитt и имъ опредtлили 

първо мtсто въ владtнията на полуострова. Такn 

масовото потурчване въ Чепино, Тъмрашъ, Ахж.· 

Челеби и Султанъ-Ери, както и заселването на 

анадолски-турци въ Източнитt Родош1 (Кърджа
лиl!ско) еж все въ пълна връзка съ политичес
кото значение на Родопитt въ тогавашната ос

манска империя. Не случайно е и довеждането 

на юруцитt въ Бtломорието, чиито стада лtте 

прекарвали по високитt Родопски пасища. 

Използувани като в а ж е н ъ статеrическн 

пунктъ въ Византийската и после въ Турската 

империя, чрезъ подкупване на владtтел11тt имъ 

или чрезъ · промtна на етническия съставъ на 
населението въ тtхъ, Родопитt еж играли 

твърде 1:олtма роля въ историческото ни мина

ло било за сигурното владtние па Тракия или 
за установяването ни на южното море. Бълrари
тt- сж били сигурни владtтели на rp. Пловдивъ, 
само тогава, когато владtели Родопит1;, казва 

проф. 11ширковъ А който владtе Родопитt, 

тоl! ще владtе и устис!то на Марица и Бtло

морската равнина, защото планинската земя и 

равнината предъ нея еж така взаимно зависещи, 

че владението на едната осигурява това на 

другата. 

ИВ, ВАЗОВЪ 

МУСАЛА 

Високо възвишаваА cet 
О, rоj,дий великанъ, 

f-!адменно устремявай се 

Въ небесниii океанъ ! 

Що rледашъ тамъ отгоре ти, 

Изъ хаосит·~ тамъ? 

Що диришъ въ кржrозорит-t, 

Внимателенъ и н-tмъ? 

Великъ сн, не постиrашъ се, 

Но казалъ би чов-tкъ -
На пръсти ощъ повдиrашъ се, 

Да ВИДИIПЪ ПО•далекъ. 

- Защо ми искашъ тайнит-t? 

Каза rиrантътъ стария, -
Изrлеждаиъ азъ безкрайнит-t 

Граници на България! 



Отъ казаното до тукъ се вижда, че Родо

питt, като планинска система и поселищна об

ласть еж играли много важна роля при устано

вяването на народа ни на юrъ. 

Въ това отношение историята трtбва да ни 

научи и просвiпи, защото до скоро тази бъл· 

гарска земя наричана ,Новитt земи" служеше 
само за изправно срtдство на провинени слу· 

жители. Не 110 добре се гледаше и къмъ етни

ческия обликъ на населението. Нека, обаче, 

признаемъ, че презъ последнитt 5-6 години 

на този колосъ отъ планини, запълнещъ южно 

българската земя, се погледна съ по-дру

го око и се оцени стойностыа на Родопитt, а 

въ връзка съ това се даде и единъ тласъкъ въ 

разрешението на тъй наречения бълrаро-моха

хамедански въпросъ. 

Отъ насъ се иска здраво овладяване на 

тази огромна планинска земя въ стопанско, по

литическо и стратегическо отношение. А това 

ще стане когато на Родопитt се отреди подоба-

Връхъ Амбарица - Стара планина 8 сн. д-ръ Мнновъ 

ващето имъ се мtсто всрtдъ очъртанитt отъ 

нашитt дtди граници на България, за които 

граници Родопитt и Рила създадоха светинитt 

за народа ни: Рилския и Бачковски манастири, 

Перущица и Батакъ. 

Днесъ, когато отъ билото на южнитt Ро

допи е премахната и дълбоко погребана въ дъ

ното на Еrея позорната граница, когато Бtло

морската равнина свободно диша прохладния. 

и свежъ въздухъ, що й изпращатъ хилядитt 

стройни борове отъ високитt чъртози на Мом

чила, когато Родопитt съ Рила ос.жществяватъ 

физико-rеоrрафското срtдище на земитt ни отъ 

тритt области Мизия, Тракия и Македония, 

Родопскиятъ колосъ отново става стражъ за 

топлия юrъ и сиrуренъ заслонъ за горна и 

долна Тракия. Тежестыа на българския народъ 

ще се премtсти по-наюгъ; неrовиятъ духъ, ·сипа 

и велика мощь ще се почувствуватъ не само 

въ Бtпоморска тракия, но и въ широко раз

хвърленитt полета и планини отъ Македония. 
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географията на България е още въ период:~ 
на своето развитие. Не еж ~малко въщ.юсит'h, 

които съ обединенит'h усилия на географи и 

туристи, чакатъ своето разрешение, 

Ще се възползуваме отъ нашето ц1;лостно 

обхождане на България, включително нашит-!; 

планини, за да поставимъ на разрешение н1;

колко географски въпроси. 

На първо мtсто ние поставяме въпроса за 

разчленението на Срtдна гора, 

За разчленяването на Ср'hдна гора въ на

нашит1; училища се преподава следното: • Срtдна 
гора се д'hли на Ихтиманска, Сжшинска и 

Източна. Ихтиманска Ср'hдна гора се дtли на 

два главни дtла: Източенъ и Западенъ. Из

точниятъ дtлъ се простира отъ Момина кли

сура до Гължбецъ, съ забележителенъ връхъ 

Еледжикъ, Западниятъ дtлъ започва отъ Рила, 

съ която е непосрtдствено свързанъ чрезъ 

Шипочанската седловина и Шумнатица, като 

върви въ североизточна посока и презъ Вака

релската седловина, отива до Гължбецъ, Той е 

вододtлъ на Черноморския басеинъ отъ Бtло

морския (на р. Искъръ отъ р. Марица). На за
падъ той изпуска клонъ Лозенска планина до 

рtка Искъръ. Дветt части на Ихтиманска 

Срtдна гора еж съединени помежду си чрезъ 
ридоветt Бtлица и Кара Баиръ. Всички заедно 

обrраждатъ отъ всtкжде Ихтиманското поле. 

(Извл'hчено отъ учебника за VIII кл. на Д, Ко
стовъ, по програмата отъ 1925 г.). 

Нашето мнение по разчленението на Срtдна 

гора е следното : Срtдна гора, подобно на 

Стара планина, има едно праволинейно било, 

отъ р. Искъръ при с. Германъ, до завоя на р. 

Тунджа, при Ямболъ - около 200 клм, При това, 
билото има и своит1; естествени геологически 

граници : р'hкитt Тополница и Стрtма. Следо

вателно ние ще поддtлимъ Срtдна гора на три 

главни д'hла : Западенъ, Ср'hденъ и Източенъ. 

А. ЗАПАДНИЯТЪ Д1;ЛЪ ИЛИ ЗАПАДНА 

СР1,ДНА ГuР А 

Включва се между р. р. Искъръ и Топол

ница. Дължината му е около 50 клм., ширината 
му еж.що около 50 клм. Билото на Западната 

Срtдна гора е праволинейно и не бива да се 

прави разлика между нея и „сжщинската" 
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I 

Царнбродъ 8 сн. д-ръ Миновъ 

(по учебника), както не се прави разлика и между 
поддtлбата на Стара планина, ако и да има из

вестна разлика между поддtленията й. И ако 

ние имаме Източна Срtдна гора, защо да нt

маме Западна Срtдна гора? Не бива да обре

меняваме ученика да помни три различни имена 

отъ поддtлението на Срtдна гора. Не е грtшка, 

к а т о п о я с н и т е л н о им е, да наричаме За

падната Срtдна гора още и Ихтиманска, за 

туй че въ центъра на нейнитt разклонения е 

разположенъ rp. Ихтиманъ, подобно на Твър

дишка, Етрополска и пр. Стара планина. 

Западна Срtдна гора ще разчленимъ както 

следва: 1. Било; 2. Южни предпланински въз

вишения и 3. Северната връзка съ Гължбецъ. 

1. БИЛОТО НА ЗАПАДНА СР1>ДНА ГОРА 
се състои отъ: а. Лозенската планина, б. Ва

карелска Срtдна гора (Вакарелско плато) и 
Арамлийския дtлъ. Лозенската Срtдна гора 
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се простира отъ р. Искъръ при с. Германъ 

(Софийско) до пролома на р. Габровница, при 
спирка • Побитъ Камъкъ •. Вакарелската Срtдна 
гора (Вакарелското плато), следва отъ помена
тото дефиле до седловината между върховетt 

Гараванецъ и Арамлиецъ (иконата). Третата часть 
на Западна Срtдна гора следва отъ поменатата 

седловина до р. Т ополница, Арамлийскиятъ 

дtлъ е най високиятъ по билото на Западна 

Срtдна гора 1221 м. (южната му предпланина 
има по·високи върхове). Арамлийскиятъ дtлъ 
принадлежи на три околии: Ихтиманска, Пир

допека и Новоселска. Арамлиецъ е вжзловъ 

връхъ и наподобява въ това отношение на Мур

rашъ. Той е и най-красивиятъ връхъ на това 

срtдногорие. 

2. ЮЖНИ ПРЕДПЛАНИНСКИ ВЪЗВИШЕ
НИЯ. Ще ги поддtлимъ така : а. Западния на

прtченъ дtлъ (Искърско-Маришкия вододtлъ); 



б. Ихтиманския трижrълникъ и в. Източниятъ 

напрtченъ дtлъ. 

а) Западниятъ напрrь11енъ дrьлъ (Искърско

Маришкия вододrьл&). Този дtлъ отъ южната 

предпланина на Запацната Срtдна гора се 

спуска отвесно (вертикално) отъ Лозенската 
планина на юrъ презъ вжзловия Даутовъ връхъ, 

в. Горното кале (начало на Кара-Баиръ отъ их
тиманския трижrълникъ) още по-наюrъ обра
зува Шипочанската седловина и се свързва по

нататъкъ съ Рила чрезъ U1умнатица Той служи 

за вододtлъ на водитt, които се вливатъ въ 

Черно море (р. Искъръ) и Бtло море (р. Ма
рица). 

, · б) Ихтиманскиятъ трижгмникъ. Тъй на-

ричаме централната часть на южната предпла

нина отъ Западната Срtдна гора, коятъ пълни, 

Ждрелото На Ерма 8 сн. д-ръ Мнновъ 

въ форма на трижrъл1tи1<'Ъ, пространството между 

западната и източна напрtчни вериги. Въ цен

търа на то:~и трижrълникъ се намира rp. Их

тиманъ, за това и го наричаме Ихтимански три

жrълникъ. Тритt страни на този трижrълникъ еж: 

К ар а - Ба и р ъ (Черни-ридъ) отъ в. Горното 
кале до Солу-Дервентъ; Bt ри нско- Венков
ска та в е р и r а (простира се между с. с. Вt
ринско и Венково съ в. Гор. Кале, к. 1060, к. 

977) и И х т и м а н и ц а (Бtлица). Наричаме я 
Ихтиманица, понеже rp. Ихтиманъ е най-близу 

до нея и :-~аема срtдишно положение до ех.щата 

(сегашното й име е Бtлица). Тя се простира отъ 
к. 977 въ ю. и. посока и при к. 890, чрезъ 

Мжтивирското дефиле, се свързва съ Еледжика. 

Ихтиманскиятъ трижrълникъ обгражда и Их

тиманското поле - 640 м. високо н. м. р. 
По-важни върхове отъ Веринско-Венковската 
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верига еж Сараченъ (939 м.) и Сиври бзиръ 
· (1060 м.). 

По-важнитt върхове на Ихтиманица еж : 
Боровица (977, м.), Езерскз чука (986), Крива 
Орница (971), С11авчевъ чукзръ (1054) и Високъ 
(890 м). 

По-взжнитt върхове на Кзра-Бзиръ еж: 

Горното кЗ11е (1267) Ге11чини ниви (1277) - най
високиятъ връхъ на Западна Срtдна гора, Пре

щипъ 0250), Срtдното кале (1216), Чзиръ тепе, 
Чздъръ тепе и др .• 

в) Източниятъ напрrьченъ дrьлъ. Той се 

спуска отъ в. Опоръ, или по-право отъ Шин

дарскзта поляна (връзката съ Гъ11жбецъ) и върви 
въ южна посока, като минава презъ Арам11иецъ 

(Иконата), прtсичз се отъ р. Мжтивиръ, ми· 
нава в. в. Шипка, Е11еджикъ и завършва съ го-

11ашкия дt11ъ при гзритt Сестримо и Б'lшово. 

(при Момина клисура). 

3. ПОСЛЕДНОТО ВАЖНО РАЗКЛОНЕНИЕ, 
единствено въ северната чзсть на западното 

срtдногорие е веригата, която в. Арамлиецъ 

спуска въ северна посока, презъ в. Опоръ до 

Шиндарска поляна, връзката съ Гължбеца (Ста
ра планина), коятъ връзка ние включваме въ 
източния отвесенъ дtлъ на западната Срtдна 

гора. 

Б. ЦЕНТРАЛНА СР'l>ДНА ГОРА 

Както вече споменахме, неудобно е да дt· 

лимъ Ср1щна гора на „сжщинска" и, разбира се, 
на .не с.жщинска •. Цtлзтз Срtдна гора представ
лява единъ ясно опредtленъ цtлостенъ кор

пусъ, отъ една единна геологическа формация. 

За това че централната часть на планината е 

била малко по-висока отъ останалата часть на 

еж.щата, не бива да я дtлимъ тъй рtзко отъ 

другитt й части. Какво не сжщинско има на

примtръ въ Лозенската планина, Арамлийския 
масивъ, Еледжика (Източна Срtдна гора), Само
дивецъ, Братанъ, Руя и др. (Източна Срtднз 
гора). 

д. Костовъ въ спом~натото помагало, нари
ча тази часть на Срtдна гора „Панагюрска ц, 
но и това име не е сполучливо. Панагюрски еж. 

в. в. Лисецъ, Братия, Бичъ, Арбутъ и др., но 

Буная, Богдзнъ, Алексица, Влъкъ и др. не еж 

Панагюрски, а еж Копривщенски. И ако трtбва 
да дадемъ наименувание на тази часть отъ 

Срtдна гора по името на нtкой населенъ пупктъ, 
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то по право би било да я нзречемъ .Коприв

щенска", понеже този градъ държи по цен
трално мtсто въ тая часть яз срtдногорието, 

пъкъ и и-сторическото му значение не отстжпвз 

яз това на гр. Панагюрище. Не бива и да се 

внася антзгонизъмъ между Пирдопъ и Злзтицз. 

Като най-сериозно rеогрзфско нзименувзние на 

тази часть отъ планината, споредъ насъ, е да 

се нарече „Централна Срtднз гора·. Прзволи
неl!нитt планини винаги се дtлятъ на западни, 

централни и източни, подобно на Стара-пла

нина. Ще ни се възрази, може бц, че въ слу

чая имаме тзфтология, понеже Срtднз и Цен

трална еж две имена съ едно и еж.що значение. 

Ние оспорваме това становище, като считаме че 

тукъ тия две имена изрзэяватъ две различни по

нятия. Срtдна гора е добила своето наимену

вание само за това, че тя се простира м еж ду 

Стара планина и Рило-Родопския мзсивъ. Всички 

части на Срtднз гора заематъ едно междинно 

положение между поменатитt две планини - и 

западната. и централната и източната. И когато 

искаме да нзмtримъ центъра на тая планина, 

ще ro търсимъ между Западната и Източната й 

части. 

Смtтамъ, с11едовзтелно, че ние спокойно 

можемъ да нзречемъ Централната чзсть яз 

Срtднз гора .Централна Срtдна ropa ·, което 
нзименувзние ше ни обясни че тая планина 

заема срtдно мtсто (междинно мtсто) между 
две дълги планински веригиt но че и тя си има 

свой центъръ (централна, срtдищнз чзсть). 
Централна Срtдна гора е дълга около 

70 клм. 

В. ИЗТОЧНА СР'l>ДНА ГОРА 

Така се е наричала източната часть на 

Срtднз гора, така и трtбва да си остане ззна

предъ. Рззгледвзнето й ще стане въ отдt11на 

студия. Дължината й е около 132 клм. 

ИЗЪ ГЛУХИЯ РЖКАВЪ НА КАМЧИЯ 

сн. д-ръ МИНОВЪ 





Вечерь надъ Рнла 

.Алпинумътъ е постройка за отглеждане на 

планински растения съ научни цели, напр. въ 

ботан11чески rрад11ни, или съ естетични цели. 

Засаждането на планински растения между ка

мъни е необходимо за изолиране видоветt ра

стения, за предпазването имъ отъ гниене, за 

постигане на сухо заrрtване, ври запазвше поч

вената влага.• 

Така е дадена дефиницията за Алпинума въ 

rолtмата нtмска енциклопедия Майерсъ Jlек

сиконъ. 

I 
1 

И ванъ Трнчковъ 

ПАВЕЛЪ КЕБЪРЛЕ 

Извънъ безсъмнената полза за труженицитt 

на науката и насладата и удовлетворението, 

което изпитва любителътъ при отглеждане на 

планински растения, алпинумътъ има значение 

и като срiщство за популяризиране знания за 
растителния миръ. Туристътъ може да потърси 

въ алпинума имената и др. rJодробности за на

блюnаванитt при излетитt растения. 

Планинскитt и горски uв'hтя се радватъ на 

множество любители. Последнитt чrсто изпит

ватъ желание не само да знаятъ имената, но и 
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Мъгли надъ Демнръ_КаnиА 

да rи пренесатъ въ домашната си градина за 

отглеждане тамъ. 

Заниманието съ тъхъ, ако е увtнчано съ 

успtхъ, увлича и постепенно отдадениятъ лю· 

битель стиrа до редъ откровения, които му от

варятъ вратата за разбиране на растителния 

свtтъ съ неизброимитt му тайни. 

Въ наскоро излtзлия трудъ на бившия рек

торъ на Висшето търговско училище въ Варна, 

прош, Ц. К а л я н д ж и е в ъ, .Учил и ще то 

и но вот о врем е" се казва ; .Ученикътъ 

никога нtма да почувствува сладостыа и благо

творното интелектуално и морално удоволствие 

отъ природознанието и отъ експериментални1t 

науки, докато той не влtзе въ лабораторията, 

въ градината и оранжерията и не получи въ 

ржцетt си микроскопа съ нужднитt за неrо 

приспособления и упж твания за работа•. 

LЦомъ практическитt занятия еж неотмtнно 
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Иванъ Тричковъ 

условие за получаване солидни знания, то ОТ· 

глеждането на планински растения представля

ва сжщо отличенъ обектъ за п е да r о r и ч н о 
изучаване растителната природа, както туриз

мътъ представлява педаrогиченъ способъ за фи

зическо укрепване и основа на физическото 

възпитание. Защо именно ппанинскитt расте

ния, ще се обясни накратко по.долу, а по-под· 

робно въ друга статия. 

Въ А11глия, Япония, Китай отдавна, а въ 

Германия напоследъкъ,.дивитt растения• нами

ратъ все повече приемъ въ домашнитt градини, 

за да замtстятъ банапнитt вече екзотични 

(афр:iкански) бегонии (ябълки), rерании (слtзе

ни) и др. Тамъ отдавна се е наложило схва

щането, че nропtтнитt цвtтя на собствения 

поясъ като кокичета, минзухари, люляка, лале

та и др. и лtтнитt: ралица, самакитка, рози, 

шибой и др., както и европейски смърчове, 



r----::::::::::-1 
I Когато бtха деца невръстни, за т1;хъ бt само тя - майката скромна, мадоната ед11а, 1 

11 само нея тt питаха ••. какво звъни навънъ въ свtта. Въ тихия дворъ на бащината кжща 
за тtхъ бt приказка свtтла на щъркела rнtздото; когато лястовички прелетяваха, отъ тукъ ! видtха малкитt сърдца съ трепетъ най-бързия полетъ въ синия просторъ ; привечерь 1 
съ жалъ се гледатъ съ теленцата гладни, които мучеха докато менцитt се пълнятъ съ топло 

млtко отъ богатата планинска паша на бtлитt крави. Бабитt и снахитt бързать и кжщата ! разтрtбватъ, че може би скоро ще се прибератъ мжжетt. И вечерь щомъ залtзатъ и nосдед. 1 
нитt лжчи, тtхната майка стари ntсни ще имъ nte - така заспиваха малкит1; деца. На 

другия день бабата дава и на децата половинъ отъ оня, ржжения хл1;бъ и с.мо ръзанче сла-

! 
! 

! 

! 

нина, зато пъкъ съ дълбокъ цедилникъ съветва плахо: "Деца, съ мжжетt въ гората за 

дърва ви пращамъ, пазет1; се отъ тежкитt куки, съкири остри като rи събарятъ, хлtбътъ 

яжте до насита, но сланината пестете, отъ извора водата съ малки шепи пийте". Но най

хубавит1; думи чуваха децата отъ чичовцитъ честни, кога за кървави жертви за родината 

свJ;та съ свътнали очи разправяха имъ често. И когато пхниятъ татко - съ години до npe 
етапния градъ съ хиляди овни отвелъ - се само съ кучето върне, децата разбираха колко ~ 

сладка почивката следъ трудъ. 

Чувството на творецъ, че на rолъмия свътъ макаръ и за день храната е далъ, отма 

ряше тоя силенъ мжжъ. А колко мили бъха ония жени, когато радостно потреперваха, по 

стжnкит!; стопанитt-бащи като познаятъ. Въ тая, родната стреха, отрастнаха rол1;мит1; 

борци. 

Тъ станаха юноши буйни и въ ек.щото време работници неуморни. За т1;хъ rоритt 

тъмни и китнит1; поляни б1;ха близко. По камени вериги живtха тt сами и тайни много въ 

самотата чуха. Въ гръмотевичния спусъкъ на съборена ла1шна чуваха ехото на предишнит1; 

борби. Катъ орлит1; на балкана, като т1;хнит1; дъди търсъха да станатъ неудържими и тъ. 

Изпитания много усетиха сър11цата имъ, по стръмнит1; скали надъ каменни бездни свирепа 

буря кога rи изненада. По най-любимата скала паднаха много за слава на самата нея. По 

тебъ, самотната скала, научиха се т1; на съпротива и на борба открита. Безкрайно rи научи 

ти да те обичатъ, като че ли забравили бъха тихия дворъ и майката свещена. Вървейки· по 

nжтя на безспирната борба за тtхъ 61; радость и най-тежкия трудъ накрай свtта. Летятъ 

т1; надъ просторни градове. Летятъ надъ друмища прашни и въ свободния часъ край 

тебъ, самотната ска.1J.а1 ще прелетятъ тия твои деца, сърдцето на които остана влюбено до 

край въ тебъ едната. Може би и ти се влюби въ най-смtлия отъ тия и за да ro эадържишъ 
за нинаги при тебе, увл-Вче го ти съ твоята тайна сила и въ твоя камъкъ разчупи и стопи 

на nрахъ ти него и жел1;эната машина ... Въ тъхъ виждашъ ти своитt, смtлит1; другари. 
По меrданитt рtдко ходятъ, но когато тамъ се събератъ най-хубави девойки при тtхъ ще 

седнатъ. Символ'Ь на вtчна младость е nреrрн.дката на тия мжже и най-нtжната жена пази 

скрито сладкия сnоменъ отъ тия св·Бтли очи, отъ тия топли сърдца, отъ тая тиха n"Всень. У 

тtхъ гори творческиятъ оrънь, който ражда на свъта най-rордит1; деца. 

* 
За брань се rотви младиятъ народъ сега, брань за сждбата на новия човtкъ, эака

ленъ въ urъня на nървичниТБ стихии, пламенни сърдца на свидни жертви блi;стятъ сега въ 

хиля11и очи. Препасана е днесъ русокждрава дружина съ ремъци здрави и вмtсто съ съвети 

плахи, раницата е пълна съ бомби и куршуми. Сега въ свtта звъни честита силната ма

шина. Въ небеснитъ простори rърмятъ стоманени орли. Изпитания велики чакатъ съ rотов

ность rордит1; чела. На много свътъ дtла различни съ новата машина съ опитни ржце ще 

да покажатъ тt. При стотни щурмъ не пускатъ:никой да rи изпревари, по най-рисковани 

эа11ачи доброволцитt еж т1;, очит1; имъ еж св1;тли и съ усминка влиэатъ въ люти бой, надъ 

вражеския станъ непрtклонни знамена разв1;ватъ мишцитt имъ здрави. На родината свята 

стражитt еж т1;, 

* 
... Следъ брань жестока и дълб9ката елена на тtхнит1; д1;ла, при твоя камъкъ че-

ренъ, при твоитъ кичести поля се връщатъ=ут1;ха и почивка да намърятъ тия сжщитt мжже 

и въ хаоса на въчната борба на природата и живота и въ наi!-далечнитt преломи на всемира 

11..1.е видятъ сега и тt, че стремежа е винаги къмъ покоя. Но мълчаливиятъ камъкъ до ламти 

вБка въ своята паметь ще заnОмни тия смtлит'Б ,111„"У..же. 

Вtковt;ченъ споменъ оставRтъ малцината, младитt, смtлитt - планинаритt-летци· 

! 

1 КАМЕНЪ ЧЕРНЕВЪ 1 
,,,..,,...,,..._...,....,,.._...,....,,..,.,,,_,.,,,__...,....,,..~--~--~ 
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тисъ, чемшири и др. декоративни дървета и 

храсти представ~яватъ най-подходящата украса 

за нашитъ градини. 

Дребнитъ и сръдни плътни и въчно зелени 

храстчета и туфи на планинскитъ растения съ 

яркитt имъ и благоуханни цвътове' представля
ватъ ново ценно допълнение на горния укра

сенъ градински инрентаръ. Тъ еж удобни, за

щото еж дълготрайни, обаче, дори и да еж 

аклиматизирани вече, около тъхъ тръбва да се 

полаrатъ по-малко или повече грижи относно 

състоянието на пръстыа, в11а1·ата, изложението 

и пр., което изисква предварително наблюдение, 

изучаване и постоянство. Читателыъ може би 

пъма представа, каква богата гама отъ очарование 

може да донесе такава .естествена• градинка. 

Мисля, че не е нуждно да се доказва, че за 

да имаме успъхъ, трtбва да познаваме расти

телния инвентаръ, съ който боравимъ, да позна

ваме и живота му и условията, при които се 

развива, за да му ги дадемъ при тtхното култи

виране. А тия условия еж твърде разнообразни 

за различиитt видове. 

Свикнали веднажъ да наблюдаваме, изуча

·ваме и съобразяваме при култивирането, създа
ва се навикъ асоциативно да съобразяваме и 

да проявяваме интересъ къмъ домакинската, 

земед, стопанска и индустриална растителность. 

Ако се помисли, че растите11ния1ъ миръ е осно-

вата на цtлата човъшка и животинска храна и 

хранителна индустрия, че бидкитt съ тъхнитъ 

а.1калоиди, ароматни вещества, витамини и др. 

цtчебни свойства представляватъ източника на 

иtлата фармакопея, че предивнигt вещества 

(нишки и пухове), масла, смоли (къмъ които 
спада каучукътъ), джбилни вещества, растителни 

бои, химикали, сокове, дървени строителни ма

териали даватъ суровинитъ за твърде значи

телни индустрии, ще стане ясно, колко умtстно 

е да се поддържа и поощрява ч р е з ъ в с t
к а к в а практика интереса и изучаването на 

растителния свtтъ. 

По-rоре казахъ, че тия занимания не само 

разширяватъ кржгозора, но довеждатъ до кон

статации съ стойность на откровения. 

Бждещиятъ гражданинъ, особено стопан

скиятъ дtецъ, администраторътъ, обществени

кътъ, учителыъ (не само агрономътъ и уче

ниятъ) ще бждаrъ длъжни да разбиратъ добре 

отъ практика процеситъ въ растителната при

рода. Иначе тъ не биха билк подготвени за 

службата въ държавата ни, която по своята 

структура е предимно земедълска. 

Ние канимъ онtзи естественици, любители, 

туристи и специалисти, които биха искали да 

сътрудничатъ за алпинума на практика или съ 

перо, да се обадятъ на Софийския клонъ Алеко 

Константиновъ. 

сн. д-ръ Мнновъ 



МИНИСТЕРСТВОТО НА НАРОДНОТО ПРОС81iЩЕНИЕ 

ЗАПОВ1iДЬ 
№ 2588 

Въ 11.опълнение на заповtдь № 2186 отъ 
15 юли!! 1942 година, обнародвана въ .Държа
венъ вестникъ•, брой 139 отъ 29 юний 1942 r., 
и на заповtдь № 2191 отъ 18 юни!! 1942 rод., 
обнародвана въ .Държавевъ вествикъ •, брой 138 
отъ 27 юни!! 1942 година, нареждамъ да се по
правятъ следнитt rрtшки : 

1 .• Дели орманъ• (гора въ Източна Бълга
рия) да не се преименува въ .Полесие•, както 
е обнародвано, а да остане въ досегашното 1! 
наименувание - .Дели орманъ". 

2 .• Сакаръ планина• (ш1анина въ Югоиз
точна България) да не се преименува на .Бран
ница •, както е обнародвано, а да остане въ до
сегашното 1! наименувание - .Сакаръ пла
нина•. 

3 .• Белмекенъ" (връхъ въ източна Рила) да 
не се преименува на .Бtли връхъ•, както е 
обнародвано, а да остане въ досегашното му 

наименувание - .Белмекенъ". 
4. ,.Овата• (мtстность по горното течение на 

Провадиl!ската рtка) напечатано .Овчо поле", 
да се чете "Овче поле". 

5 .• Папазъ чаиръ" (седловина надъ Невро
копъ), напечатано .Пресланъ", да се чете .Пре
слапъ1'. 

6. с. Арабаджий, Добришка околия, напеча
тано с. Бозари, да се чете с. Возарци. 

7. с. Ези бей, Добришка околия, напечатано 
с. Поручикъ Лимоновъ, да се чете с. Поручикъ 
Лимоново. 
-. 8. с. Енидже, Добришка околия, напечатано 

с. Краrулево, да се чете с. Крагуево, 
9. Хасж Кьоселеръ, Добришка околия, напе

чатано с. Телерикъ, да се чете с. Телеригъ. 
10. с. Краешкьоl!, Балчишка околия, напеча

тано с. Великово, да се чете с. Велково. 
11. с. Салихлеръ, Тутраканска околия, напе

чатано с. Братомиръ, да се чете с. Братимиръ. 
12. с. Голtмъ караачъ, Куртбунарска околия, 

напечатано с. Брtстница, да се чете с. Брt
стица, 

13. с. Чифутъ коюсу, Касъмска околия, на
печатано с. Иовковъ, да се чете с. Йовково. 

14. Курсово, Касъмска околия, напечатано с 
Крусово, да се чете с. Крушово. 

15. с. Бейлеркьой, Аккадънларска околия, на
печатано с. Колобъръ, да се чете с. Колобаръ. 

16. Каракочъ, Аккадънларска околия, напе
чатано с. Овенъ, да се чете с. Овечъ. 

17. с. Хасанъ факж, Аккадънларска околия, 
напечатано с. Димитъръ Петковъ, да се чете с. 
Димитъръ Петкова. 

18. с, Кютуклиl!, Силистренска околия, напе
чатано с. Генерзлъ Недtлковъ, да се чете с. 
Ге11ералъ Недtлково. 

19. с. Кочина, Силистренска околия, напеча
тано с. Иширково, да се чете с. Професоръ 
Иширково. 

20. с. Фандаклиl!, Добришка околия, напе·ча
тано с. Лъскаво, да се чете с. Лесково. 

21 . с. Карабашлж, Добришка околия, напеча
тано с. Воисилъ, да се чете с. Войсилъ. 

22. с. Малко Ботево, Добришка околия, на
печатано с. Ново Ботьово, да се чете с. Ново 
Ботева. 

23. с. Касъмларъ, Тутраканска околия, напе
чатано с. Осънъ, да се чете с. Осенъ. 

24. с. Сърджиларъ, Тутраканска околия, на
печатано с. Подлъсъ, да се чете с. Подлесъ. 

25. Канара махле, Тутраканска околия, напе
чатано с. Скаленъ-долъ, да се чете с. Скаленъ 
долъ. 

26. с. Вискьоl!, Тутраканска околия, напеча
тано с. Царевъ-долъ, да се чете с. Царевъ 
долъ. 

27. с. Кадъръ Ашикъ, Куртбунарска околия 
напечатано с. Гусларъ, да се чете с. Гусларь. 

28. с. Пандакклиl!, Куртбунарска околия, на
печатано с. Лъсковникъ, да се чете Лесковикъ. 

29. Голъма Кайнарджа, Куртбунарска око
лия, напечатано с. Свътославъ, да се чете с. 
Светославъ. 

30. с. Мусу бей, Касъмска околия, напеча
тано с. Горенъ-Изворъ, да се чете с. Горенъ 
изворъ. 

31. Бъжаново, Касъмска околия, напечатано 
с. Бежаново, да се чете с. Бъжаново. 

София, 15 •. юний 1942 

МИНИl1ЪРЪ Б. ЙОЦОВЪ 
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• На 13 септемврий т. г. се навършиха две 
години :·отъ смъртьта на Любенъ Генчевъ, единъ 
отъ съградителитt на хижа .Кумата• и основа
телитt на Планинската спасителна служба. 

• Бившиятъ редакторъ на списанието ни г. 
Стефанъ Поповъ е премtстенъ въ Българската 
царска легация въ Будапеща въ чинъ редакторъ 
втора степень. 

• Съ писмо № 4680 отъ 8 юлий т. г. Ми
нистерството на народното просвtщение, от
дtление за висше образование и народна кул
тура ни с1.общава, че органътъ ни • Български 
туристъ• е наново препоржчанъ съ окржжно 

№ 4164 отъ 18 юний т. г. до всички областни 
училищни инспектори, директоритt на учител
скитt институти, rимназиитt и гимназиални 
клонове, околийскитt училишни инепектори и 
читалищни съюзи. 

• На 18 октомвриt! г. Тодоръ Добруджан
ски откри художествената си изложба съ около 
50 платна съ мотиви изъ Добруджа и брtгове-
тt на Черно море. -

• По сжщото време известниятъ нашъ пла
нинистъ г. Иванъ Тричковъ устрои изложбата 
си въ малкия самонъ на България, кждето бt
ха изложени картини съ сюжети предимно отъ 

Рила. Още въ самото начало . на изложбата 
всички картини бtха откупени. Откупена кар
тина имаше и за Поrлавника на Хърватската 
държава. 

• На 16 юний т. г. - µождениятъ день 
Н. Ц. В. князъ Симеонъ Търновски - тури
ститt отъ Варненското дружество .девненски 
извори" отпразднуваха патронния праздникъ на 

хижата си съ участието на rолtмъ брой свои 
членове и гости. Въ надвечерието на праз,:ши
ка пристигнаха 25 души туристи отъ д-во .Ар
ковна" - Провадия. Сжщата вечерь варнен
ски и провадийски туристи заминаха за хижата. 

На сутриньта пристигна отъ Варна покане
ниятъ свещеникъ Хр. П. Михайловъ, който от
служи молебенъ, поръси туриститt и хижата. 
Той произнесе слово, въ което изтъкна благо
роднитt задачи на туризма и пожела на тури
ститt да следватъ неуклонно поставенитt въз
вишени нравствени и възпитателни цели на 

своята организация. 
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Следъ неговата благословия говори под· 
председательтъ на дружеството Димо Миневъ. 
Той благодари на многобройнитt гости, дошли 
за праздника на хижата и изтъкна постижения, 

та на дружеството. Той спомена, че хижата 
празднува своята първа юбилейна дата - пет
годишнината отъ нейното съграждане - и по 

тоя случай изказа блаrодарность къмъ всички 
туристи и външни лица, които еж заслужили 
за намиране срtдства и еж вложили личенъ 
трудъ, за да доизкаратъ хижата до този си за

вършенъ видъ, Остава само една още задача за 
осжществяване - водоснабдяването, за което 
досега е получена парична помощь отъ Мини
стерство на благоустройството и Българския 
туристически съюзъ и се очаква друга отъ вар

ненскитt власти и общество. 

Между гоститt личеха туристи отъ Варнен
ското д-во .Родни балкани• и работници отъ 
организацията • Трудъ и радость ", заедно съ 
тtхнитt инспектори. 

• В.-Търновскиятъ клонъ • Трапезица•, по
край своитt образцови чисто туристически и 
културни начинания, презъ последнитt нtколко 
години проявява особено у.сърдна дейность и 

въ полето на общественитt грижи за бълrар
скитt деца. 

Още презъ 1939 rод. заnасниятъ rенералъ 
Рашо Георгиевъ подари на клона една вила съ 
около 23 декара полски имотъ въ близката 
околность на старопрестолния rрадъ. Клонътъ 
положи усилия и прибави къмъ завещането 
мtсто съ свои срtдства още 5.5 декара, така 
че то:~и цененъ имотъ, предназначенъ сnоредъ 

волята на дарителя за устройване на детско 
лtтовище, се окржrли на 28 декара. Усилията 
на клона uревърнаха този цененъ имотъ въ 

едно образцuво детско лtтовище на името на 
блаrодетелитt .Мара и Генералъ Рашо Геор
гиеви". 

Тази година nрезъ цtлия месецъ августъ 
клонътъ е издържалъ на свои разноски въ 

лtтовището 11 бедни деца. Въ кра11 на лtту
ването добититt резултати еж били особено 
насърдчителни. Срtдното наддадено тегло отъ 
децата е било 3.155 кr., най-високо - 4.700 кrр., 
а най-малкото 1.900 кrр. 

За храна на деuата-лtтовници клонътъ е из
разходвалъ 19.489 лв. и за rотвачъ 1,500 или 
общо за издръжка на .,tтовището nрезъ това 
лtто - 20,989 лева. -

Старанията на нашитt другари туристи, 
вложени въ това високо благородно дъло еж 
били и тази година заслужено възнаградени съ 
признателностьта и блаrодарностьта не само на 
родителитъ на малкитt лtтовници, но и на 
цtлото просвtтено в.-търновско гражданство. 

Това похвално дtло на клона „ Трапезица '' 
сочимъ като активъ на организирания българ
ски туризъмъ и като примtръ, който заслужа
ва да бжде последванъ и отъ други съюзни 
клонове. 



• На 9 авуrустъ орrанизиранитъ туристи 
отъ клона на Б.т.с .• Иванъ Вазовъ" въ Сопотъ 
еж положили основния камъкъ на хижа .до· 
брила" въ едноименната мtстность, югозапад
но отъ в. Амбарица. 

На тържеството еж присжтствували едно 
войсково отд1шение, кмета на rp. Сопотъ, мно
жество граждани и селяни отъ околностьта и 

туристи отъ Сопотъ и Троянъ. 

Отъ страна н& Ц. и. на Съюза е произнесъ11ъ 
слово r. Иванъ Хр. Ламбовъ, Говорили еж сжщо 
така представитель на войската, кметътъ и вид

ниятъ деятель отъ Съюза на популярнитt банки 
r. Андрей Шипковенски, който отъ името на 
Троянската популярна банка е подари11ъ 5,000 
11ева за изграждането на хижата. Кооперация 

· .Шперплатъ" отъ Троянъ е подарила материа
ли за строежа. 

Хижата ще бжде изградена и годна за из
ползуване още тази година. 

• На старопланинския първенецъ Фердинан
довъ връхъ (2374 м.) се издигна хижа-наблю
дателница. 

Освещаването на хижата наблюдателница на 
Фердинандовъ връхъ и поставянето на баре
лефа на царя-отецъ Фердинандъ се извърши на 
15. VIII. 1942 rод. въ присжтствието на надъ 
,шляда туристи и гости отъ Северна и Южна 
България. 

~~ Следъ водосвета и отчета на председателя 
на комитета по постройката, министрътъ на 
земедtлието r. Христо Петровъ съ силни думи 
обяви набл.юдате11ницата открита, · сжщо и бю· 
ста на Царя-Отецъ. Бtха наградени 19 души 
отъ Н. В. Царя съ ордена за тtхнитt заслуги. 

На тържеството присжтствуваха хърват
скиятъ пъ11номощенъ министъръ г. Жидовецъ, 
аташето по печата при Хърватската легация 
r. Мознеръ, народнитt- представители Колчевъ 
и Минковъ, директорътъ на rоритt Стояновъ 
и други. 

• На 2 Vl/1 - Илиндень се чествува два• 
десетrодишщшата отъ изграждането на пър

вата хижа въ България - ,,Скакавица •, постро
на въ пазвитв на величествената Рила. По то
зи повод'l? се състоя скромно тържество въ 

присжтствието на група софийски и дупнишки 

туристи. 

Презъ този кратъкъ периодъ отъ време 
десетки красиви хижи изникнаха изъ всички 

родни балкани. Tt особено много улесниха бъл
п1рския туризъмъ, като създадоха възможность 

на хиляди любители на природата да се любу
ватъ на красотитt на нашитt планини. Този 
фактъ иде да покаже, чд бълrарскиятъ туристъ 
макаръ и младъ, бодро крачи напредъ, след
вайки заветитt на първия вдъхновитель на ту
ризма Алеко, и съ трудъ и несъкрушима воля 
гради хижа следъ хижа, заслонъ следъ заслонъ, 

и така работи за благополучието и величието 
на обединеното ни отечество. 

/ 

• По почивъ на Вл. Георrиевъ учреденъ е 
въ rp. Ксанти клонъ отъ Българския туристи
чески съюзъ подъ наименувание .Момчилови 
кули". 

• На 25 октомврий, 10 часа преди обtдъ, 
стана освещаването на хижата на столичнитt 
общински служители .Срtдецъ• въ Витоша. 

• Централното настоятелство е отпустна110 
3.000 лв. за подпомагане построяването на 
параклиса въ Витоша на мtстото на заслона 
• Танrането" до хижа .Кумата". 

ОТЧЕТЪ НА ШКОЛАТА ЗА ОРГАНИЗИРАНЪ 

ТУРИЗЪМЪ ПРИ ТУРИСТИЧЕСКОТО Д-80 
,ПЛАНИНЕЦЪ" 

Творческата дейность на организирания ту
ризъмъ е двояка: материална и духовна. 

Когато се говори за цtлостенъ орrавизиранъ 
туризъмъ, не може да дtлимъ тая творческа 
деt!ность. Безъ духовното творчество на туриз
ма, материалното му творчество е мъртво. 

Нашето туристическо движение бележи ма
териално творчество, изразено главно въ строежъ 

на хижи, заслони, туристически домове, наблю
дателници, маркировка и пр. 

Стотици хиляди, а въ близко време и милио
ни туристи ще бродятъ изъ красивитt наши 
планини и други кжтове на страната ни. Край
но време е, обачr, да се заrрижимъ за тtхиото 
организиране въ туристическо движение, за да 

се приучи тая неорганизирана или полуоргани

зирана маса, да пази здравето си при излетитt, 
да пази природата сжщо, да придобие всичко 
онова, което природата заедно съ разнообраз
ната туристическа срtда тъй щедро ни дава : 
здраве, наука, култура, дисциплина, сплотеность, 

другарство, единомислие, воля, дълrъ къмъ об
щество, държава и пр. Вътова именно се състои 
и духовното творчество на туризма, къмъ което 

следва да насочимъ нашата дейность, паралелно 
съ материалното творчество. 

Една отъ главнитt цели на упражнявания 
отъ менъ 40 години туризъмъ, особено въ по
следната му фаза, изразена въ системно и пла

номtрно обхождане на България, бt да допри
неса и азъ за родния ни туризъмъ, въ область
та на духовното му творчество, и11и по-кон

кретно, въ изяснение идеологията на туризма 

и провеждането и чрезъ здравитt основи на 
организирания туризъмъ. 

Тая моя цель намtрихъ за най-целесъобразно 
да постигна чрезъ основаването на .Школи за 
организиранъ туризъмъ", при всtко едно тури
стическо дружество. 

Още презъ 1936 rод., за пръвъ пжть пов
диrнахъ въпроса за нуждата отъ такава школа. 

Презъ 1940 rод, повторно повдиrнахъ сжщия 
въпросъ, въ брошурата .Водачеството въ орга
низирания туризъмъ •. Най-после, на 14 януа
рий т. r. съ ,мотивирано писмо, предложихъ на 
туристическото д-во .Планинецъ• да даде съr-
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лаенето си да основа и ржководя, при еж.щото 

д-во, .Школа за орrанизиранъ турнзъмъ •. На 
13 февруари!! т. r., поменатото д·ВО прие моето 
предложение и ми възложи образуването на 
въпросната школа. 

На 6 мартъ т. r., председательтъ на Ц. н. 
отъ Б. т. с., r. д-ръ Божко Ковачевски, откри 
школата съ подходяща насърдчителна речь. 

Курсътъ на школата бt тримесеченъ, без
платенъ, вечеренъ, срtда и петъкъ, отъ 3 до 9 
часа. 

Освенъ д-во Плаиинецъ, за следване курса 
на школата бtха поканени следиитt д-ва: Але
ко, Хемусъ, Ю. т. с. и Софийското желtзничар
ско туристическо д-во. 

Отзоваха се на поканата д·во Планинецъ -
40 души; секц1tя Пиринъ отъ д-во Планинецъ 
- 5 души; секция Соколъ (отъ д-во Алеко)-
4 души; д-во Хемусъ 1 лице и Соф. желtзн. 
д-во - 1 лице. 

Записали се всичко 55 души. 
Изнесоха се следнитt лекции отъ следнитt 

лектори: 

1. И в а н ъ К о зло в с к и 

1. Програмна де!!ность на Школата-какво 
ще се изучава и кои ще бждатъ лекторитt. 
2. Видове водачески срtдства: пжтеводна ли
тература, маркировка, ползуване отъ топограф
ска карта, разпитъ на мtстното население, ори
ентироваченъ усtтъ; хижитt като пжтеводна 
централа, водачи, г11аватари. 3. Какви качества 
трtбва да притежава главатарьтъ: здравъ, из
държливъ, съобразиrеленъ, опитенъ туристъ, 
любознателенъ, мораленъ, тактиченъ, услужливъ, 
смtлъ, веселъ, дисциплиниранъ и пр. 4. Изборъ 
на кандидати за главатари: да не е по-младъ 

отъ 30 год., да е водилъ туристически групи 
въ Рила, Пиринъ, Родопитъ и Стара планина и 
да е служилъ войникъ. Изборътъ му да става 
чреэъ балотажъ. 5. Ролята на главатаря въ ор
ганизирания туриэъмъ: а) Организиране на из
летитt, изборъ и проучване на излета; докладъ 
и пропаганда по и:tлета; подборъ на излетната 
група; предварителни грижи за пжтуване, но

щуване, храна и пр.; опредtляне началния 
пунктъ и часъ, провtрка раницитt, обувкитt, 
облtкло10 и пр. (особено при дълговременни 
излети): б) Изпълнение на излета - тръгване 
и регулиране на крачката; поддържане връзка 

при ходенето ; почивки и хигиена при ходене

то; наблюдения, проучвания, забавления и пр. 
презъ време на излета или въ хижитt; дисци
плина въ туризма, ролята на жената въ туризма. 

6. Категоризиране на излетитъ: по цель на из
лета, по сезонъ, по възрасть на излетницитt, 
по трудность на терена, по численость на гру

пата и пр. 7. Красотитt на България - общъ 
погле.J.ъ на на!!-известнитt красоти въ Бълга
рия, особено на разнитt планини. 8. Какво мо
же да се види и научи при обхождането на 
България: красоти, битътъ на българина - не
rовитt нрави, обичаи, легенди, пtсни, хора, 
носии, езикъ 1:1 пр., а сжщо и географията, 

156 

историsrта, геологията, археологията, стопан

ството, индустрията, флората и фауната на Бъл
гария и пр. 9, Планъ за обхождането на Бъл
гария - колко време е необходимо за обхо
ждането на България, при нормално обхождане, 
при съкратено обхождане и при научно обхо
ждане, а сжщо и системата за обхождането на 
страната. 1 О. Стануване (лагеруване) - изборъ 
на мtсто за стана ; устройство на стана ; как
ви качества и добродетели развива стануването. 
11. Игрищата и туризмътъ - природата предста
влява най-разнообразни и идеални игрища (или 
условия за такива), при чистъ въадухъ, красота, 
слънце, хубава вода и np. 12. Отношението на 
туризма къмъ другитt видове тtлесно възпи
тание и сnортъ. При туризма има благоприят
ни условия да се упражняватъ почти всички 

видове тtлесни упражнения и сnортъ. Не липсва 
на туризма и спортенъ елементъ, особено при 
мпинизма. Туризмътъ и спортътъ се взаимно 
nодnомаrатъ. Обаче не трtбва да се гледа на 
туризма като на спортъ. При него нtма рекорди 
и награди за бързина. 13. Училищната мла
дежь и туризмътъ - общи упжтвания за упраж
няване на туризма въ основнитt училища, про
rимназиалнитt, гимназиални и университетски 
курсове ; кои обекти трtбва да се посещаватъ 
отъ ученициrt ежегодно, по колко часа и дни 
се nравятъ излетитt, какви качества и добро
детели да се развиватъ въ ученика - любозна
телность, водачески способности и пр. 14. Какъ 
да се прекарва свободното време nрезъ време 
на излетитt. 15. О rношението на стопанския 
туризъмъ къмъ общия такъвъ - стопанскиятъ 
туризъмъ е клонъ от ь общия туризъмъ (спе
циална категория туризъмъ), следователно то!! 
не бива да се развива сепаративно отъ по
следния. При стопанския туризъмъ тр'.;бва да 
се уреждатъ излети подъ ржководството на 

школувани главатари. 16. Идеология на орга
низирания туризъмъ - идеологията на туризма 

се разширява или обогатява, въ зависимость 
отъ 11родължителното упражняване на туризма 

и отъ неговото дирижиране, а сжщо и въ за

висимость отъ личнитъ качества на туриста. При 
туризма се изпитва не само естетичнитt насла
ди, спокойствие, безгрижие, отмора отъ еже
дневнитt грижи и трудъ, не само здраве и бод
рость, но и много ценни дсбр:>детели и каче
стпа на тtлото и духъп-, много знания, култура 
и пр. Туризмътъ представлява на!! добрата 
школа за всестранно образование и възпитание, 
стига то!! да е орrанизиранъ, дирижиранъ. 

17. Критически ана11изъ на nроведенитt отъ 
шко11ата излети. Изтъкнаха се всички положи
телни и отрицателни страни на rлаватаритt
школници и се посочи голtмото значение на 
главатаря, като възпитатель и носитель на кул

тура чрезъ излетната де!!ность. 18. Админи
страция на туризма. Изтъкна се необходимость
та отъ тtсната връзка ме,кду туристическата 
идеология и нейната администрация, като се 

посочи каква трtбва да бжде администрацията 
на едно туристическо д-во : съставътъ на ynpa-



вителния му съветъ, избора му, задачитъ му, 
отношението на службата му къмъ насокитъ на 
школата за организиранъ туризъмъ и пр. По
сочиха се функциитъ на помощнитъ му органи 
- стопанския, главатарския и дамски комитети, 

а така сжщо се дадоха общи насоки за съста
вяне на правилници за хижния режимъ, за rла

ватаритt и излетната деl!ность, за детскитt из
лети, за защита на природата, за спасителната 

служба и пр. 

11. П р о ф е с о р ъ С т. П е т к о в ъ 

1. Въ една лекция успъ да обрисува необ
димостыа отъ грижи за защита на природата 

и да напомни дълга на орrанизиранитъ туристи 
къмъ защитата на еж.щата. 

111. П о д п о л к о в н и к ъ д - р ъ К р. М и р с к и 
1. Четене на топографна карта. Мtстность 

и елементи на мъсrностьта, предметъ на топо
графията, численъ и линеенъ масщабъ, изобра
зяване на мtстнитъ предмети съ условни зна
ци ; изобразяв;ше на мъстнит'h форми съ хо
ризонтали ; опредtляне на коя да е точка по 
картата, а сжщо и наклона и обзора. 2. Слу
жене съ картата - ориентиране съ компаса, 

по слънцето, по други признаци, по картата. 

Опред'hляне по картата точката на стоенето ; 
намиране на картата указаниятъ ни по мъстно
стыа предметъ и обратното; ориентиране при 
движение. 3. Общи понятия за аерофотосним
ка и окомtрна снимка; правене на маршрутна 
скица, по която можемъ да се движимъ по не

познати намъ предварително пжтища. 

IV. Д - р ъ Н и кол а С та н ч е в ъ 
1. Обща и специална хигиена. 2. Болеститъ 

на сърдцето и пазенето му презъ време на из

лета. Наl!-rолъмата опасность за туриста пред
ставлява небр'hжното му отнасяне къмъ сърд 
цето. Даде се пълна представа за неговитъ бо
лести и указания за запазването му при изле

тИ1t. 3. Даване първа медицинска помощь при 
злополука въ туризма. 

V. Георги Драrоевъ 

1. Исторически развой и идеология на ту
ризма. 

VI. Ал ек с а н д ъ р ъ Б ъ л к о в с ки 

1. Алпинизмътъ. Даде се пълна и ясна пред
става за алпинизма (техника, постижения и цель). 

VII. В а с и л ъ Гърли ч к о в ъ 

1. Ски-туризъмъ - цель, техника и пости
жения. По липса на достатъчно време, препо
даваха се и по две лекции въ единъ и сжщи 

часъ. Всички лекции се свързваха съ ролята 
на главатаря въ организирания туризъмъ. 

Практическа деllность на школата 

За практическото приложение на rорюн'h 
лекции, школата уреди н изпълни следнитt из

лети: 

22 Ш т. r. - до Люлинъ .Царството на ко, 
lшчетата•. 

29. JJl т. r. - до Кремиковския монастиръ 
5. 6 и 7. IV. т. r. - до в. Баба (Стара пла

нина). 
12. IV - до Драгоманъ, Петровъ кръстъ (го

лъмъ Чепанъ), Три уши, Драгоманъ. 
19. IV. т. г. - Своге в. Церве. 
26. IV. т. r, - до в. Еледжикъ, Траянови 

врата, Ихrиманъ. 
3. V. т. r, - детски из.~етъ до Люлинъ. 
6. V. т. r. - до с. Лакатникъ, в. Изремецъ, 

гара Бовъ. 
10. V. т. r. - до rp, Радомиръ, сръща съ 

радомирското туристическо д-во .Орлит'h", хижа 
.ОрJ!И1'Б", Голо бърдо (в. Червена ябълка), хи-
жа Голо бърдо. . 

14. V. т. г. -:-- до хижа Планинецъ (Витоша). 
17. V. т. r. - до хижа Планинецъ (Витоша) 

специаленъ детски излетъ, 

24. и 25. V. т. r. - (св. св. Кирилъ и Ме
тодиА), втори излетъ до в Баба (Стара планина). 

31. V. т. r. - до в. Куминит'h (Витоша) -
катерачна демонстрация. 

Макаръ да преживяваме изключителни вре
мена - трудно доставяне на храна, подметки 

и пр., излетит'h бъха задоволително посещавани 
отъ курсиститъ. Курсиститъ следваха съ осо
бенъ интересъ и лекциитъ. 

Накрай, дължа да изкажа отъ мое име и отъ 
името на курсистит11 най-с ьрдечната си блаrо
дарность на председателя на Б. т. с. r., д-ръ 
Божко Ковачевски, за гдето подкрепи д'hлото за 
основаването на Школата за организиранъ ту
ризъмъ, като я откри съ съответна поощри-

те.ша речь. ив. козловски 

t ПРОФ. Д-РЪ ГОЧО С. МОСКОВЪ 
Роденъ на 8. III. 1891 г. Починалъ на 24. 

IX. 1942 r. въ Германия. 
Голъмъ лъкарь. Голъмъ чов'hкъ. ГоJitмъ ту

ристъ. r. Пенчевъ въ в •• Джrа" пише за него: 
навс'hкжде, кждето е би.11ъ напоследъкъ, въ своя 
роденъ rрадъ Севлиево, въ Варна и пр. се е 
унасялъ въ мис.1и, шш гледки, като че ли нека 

да погълне съ своитъ широки очи природнит'h 
красоти .• Какво се замисли?· - го пита братъ 
му. ,,Нищо". - отговаря тоl! лаконично. 

Задъ този отrоворъ, обаче, се крие цtлиятъ 
смисълъ на живота му. Съ красотитъ на при
родата, отъ най-ранна младость го свързва 

съкровено приятелство. Той бпагоговtе предъ 
нейната хубость и истински обиква най-съвър
шеното й творение-чов'hкътъ. Като последица 
отъ това, той се посвещава въ служба на чо
в'hка, неспособенъ да понася безучастно чо
въmкит'h болки и страдания. 

Така жив'h д-ръ Московъ - въ непрестан
на борба за щастието на друrит'h и тоl! склог1и 
ная'hки очи съ съзнанието за добре изпълненъ 
нравственъ дъпrъ. 

Гол'hмиятъ покоllникъ бt членъ на софий
ския клонъ .Планинецъ и редовенъ посетитель 
на едноименната хижа въ Витоша. 

Боrъ да го прости! дим. п. ТАЛЕВЪ 
-~---------- - ----·----
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ОСВЕЩАВАНЕ НА ХИЖА „МОМЧИЛЪ 

ЮНАКЪ" 
• 

Слънцето бавно прибра пурпурно-червенитъ 
си нишки, които така щедро бъ разпустнало по 
nросторнит1; чалове около политъ на импозант
ния „ Чилъ-тепе• и потъна нъкжде въ безкрая. 
Западъ сякашъ е въ пожаръ. · Hиtt дръзко от
мърваме едри крачки по стройната снага на 
родопския великанъ, мълчаливъ и rордъ, мощ

но разтърсилъ плещитъ си, недостжnенъ и за 
най-драгитъ си гости - младитъ nланиRари. 
Наблюдавали ли сте „ Чилъ-тепе •, този власте
линъ, заrърнатъ въ тъмно-зеленото си намета

ло, привечерь, когато отда,1ече се сили сякашь 

да ви внуши за минали дни, каквито малко не

r·ови други братя еж преживtли. . . Любопитни 
ли сте да узнаете нъщо за робския rнетъ въ 
който родопци живъли отвждъ старата граница? 
Тогава чуйте какво ще ви разкаже Чилъ-тепе, 
койrо не веднажъ е давалъ убежище на смtли 
хайдути, съ чутовни подвизи. Когато синкавия 
здрачъ раздипли коприненитъ си воали надъ 
мистичното и прика,зно .Имареrъ дере", мълчали
виятъ родопски гигантъ говори.. . Вие ще потъ
нете всрtдъ тайнственъ вtковенъ лесъ, а ти
хиятъ вечерникъ надъ rлавитt 11и ще разказва •.. 
за Момчилъ юнака I Трепетенъ унесъ ви носи 
далече къмъ минало славно ... Нъжниятъ ромщ1ъ 
иа тихия п11ан11нски потокъ приглася. . • Ми
стична родопска приказка! •. , 

Ние сме на самия връхъ. Приказно та11н
ствена гледка завладява очитt ни! Безбрtженъ 
родопски океанъ ! Далече нtкжде самотенъ 
планински чъртогъ е забилъ смугло чело въ 
ясната небесна ширь. Бледата луна разгони 
тъмата, кояrо пълзtше вече около насъ, и свtн
ливо се огледа 11ъ сребриститъ води на рtюпа 
- сякашъ сърменъ коланъ бъ преnасалъ сна
гата на моята дивна планина. 

Долу под'Ь погледа ни е новата туристичес
ка хижа " Момчилъ юнакъ" - свидно дtло на 
туриститt организирани при едноименъ клонъ. 

Разположена е на 1650 м. надморска висо
чина. Отстои на 2 ч. отъ Момчиловци, на 3 ч. 
отъ Чепеларе, на 2 ч. отъ Прогледъ. Отъ Асе
новградъ презJ> Югово-манастиръ до хижата, 
разстоянието се взема за единъ день. Утре е 
нейното освещаване и ние бързаме да се вър· 
немъ - считаме се домакини на утрешното 

малко тържество. Катъ призрачни с1;нки отъ 
вси страни rоститt nристиrатъ. Въздухътъ треп
ти отъ викове и свежъ планински смtхъ. По
вече отъ двадесеть огньове сочатъ пж тя въ 

нощыа на закжснъли туристи. 
Отдавна сме будни. Въ четиритt стаи на 

хижата, натъркаляни по пода, доизкарваха по

следния си най-сладъкъ сънь гоститt на днеш-
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нота тържество. Очаквахме още. И не се из
лъгахме. Следъ часъ-два околнитъ върхове се 
оrласяватъ отъ нескончаеми тиролски възгласи 

на туристи и любители на природата отъ цълия 
срtднородопски край. Не закъснъха и асенов
rрадчани - една група надъ стотина дущи пред

стави достойно себе си и родната туристика. 
Неописуемъ възторrъ извика въ сърдцата ни 
появата на ветерз на на нашето туристическо 

движение r. Ив. Ламбовъ, съ бойния ходъ 
на изпеченъ туристъ. 

,,Имаретъ дере" 61; слушалъ въ захласъ въл
шебниrt струни на Орфеевата лира. Той бъ 
свидетель нtмъ на славно хайдушко минало, но 
никога . , Имаретъ дере" не бъ виждалъ такова 
11ъстро множество, събрало се тукъ да даде 
изразъ на своя култъ къмъ неземнитъ му кра
соти. За това, когато тримата свещеници по
ръсиха съ светена вода неговия зеленъ rумеръ 

и гиздавата му сграда то тръпнъше въ възторrъ. 
"Многая лtта" плавно се разстила на ширъ -
" Имаретъ дере" отговори сякашъ съ ехо, а по
сле цtлиятъ Божественъ химнъ се понесе къмъ 
небето .за да се слtе съ него .' 

Кольката, заслужилиятъ за клона ни туристъ, 
дава отчетъ около построяване на х11жата -
едно дtло спонтанно, резултатъ на чистъ ту
ристически идеализъмъ съ ценната подкрепа на 

почти цълото население отъ Момчиловци. Този 
свиденъ домъ на организирани туристи при 

Б.т.с. коствува на клона 1Vlомчилъ юнакъ надъ 
150,000 лева. 

Първияrъ етажъ се състои отъ четири про
сторни слънчеви стаи направени съ оrледъ на 

най-новитt изисквания на хижест17оителството. 
Строежътъ на хижата е започналъ преди две 

години. Вторияrъ етажъ ще бжде привършенъ 
идното лъто. 

Кръстникъ на хижата е r. Петъръ Марковъ 
родоnчанинъ, щедъръ даритель на клона ни. 

„Момчилъ Юf!акъ• - именувамъ хижата 
за да напомня на младитt туристи за славни и 
исторически дни, когато сжщото това мъсто да
ваше приютъ на смtли родопски бунтовници ... • 

Туристическиятъ флаrъ се поема отъ пред
седателя на д-вото Георги Бакларовъ, съ под
ходящи думи. 

Вд.хновено силно прочувствено с;юво про
изнася представителыъ на Ц. н-во на Б. т. с. 
r. Ив. Ламбовъ. Поздравява момчиловскитt 
туристи за rолъмото, полезното д1;ло. Взривъ 
отъ ржкоплtскания заглушава последнитъ му 
думи. 

Отъ името на пловдивскитъ туристи поздра
влява председателыъ на клона "Калояновъ 
връхъ•, Стоянъ Атанасовъ. 

Много още славословия и похвали се изказ
ватъ по адресъ па момчиловскитъ туристи. 
Младъ туристъ благодари отъ името на Мом
чилъ юнакъ. Тукъ ние препращаме дълъ 
отъ похвалитt които чухме къмъ бившия 
председатель на д-вото ни r. инж. Нъмски. 

САВА ПОПСАВОВЪ 

.. 



ОСВЕЩАВАНЕ ПАМЕТНАТА ПЛОЧА ВЪ ПИ-

РИНА ЗА ПАДНАЛИТ'Ь ГЕРМАНЦИ 

'· :презъ м. май 1941 r. при аеропланна ката
строфа загинаха деветь души германци въ Пи
рина. Останкитt отъ аероп~ана се намtриха при 
Влахинскитt езера. Остана и до сега неизяснено . 
на какво се дължи тази , катастрофа. 

да обозре далечнитt простори на морето, всички 
източни околности на гр. Варна, както и да 
хвърли широкъ поrледъ къмъ равната и богата 
цобруджанска земя. 

По инициативата на народния представитель 
отъ Разлоrъ Д-ръ Никола Минковъ и при ro
ntмoтo съдействие на туристическото друже
ство въ Банско, особено на нашитt отлични 
приятели - туриститt Лазаръ и Борисъ Ико
номови, биде издигната една паметна плоча на 
два часа отъ хижа Елъ-Тепе, въ самото подно
жие на в. Елъ-Тепе. 

На 1 октомври!! стана освещаването на та
зи паметна п11!>ча. За тържеството замиааха 
отъ София и еж били тържествено посрещнати 
и приветствувани въ Якору да и rp. Банско 
представите11ьтъ на германския пълномощенъ 

министъръ поручикъ Бекеръ, фе11дфебе11ътъ отъ 
въздухоп11авателнитt войски Рид11ъ, председа
те11ьтъ на Туристическия съюзъ Д-ръ Божко 
Ковачески, народниятъ представите11ь отъ Раз-
11оrъ Д-ръ Никола Минковъ и др. Освещава
нето на паметната плоча е било извършено 
отъ архиерейския намtстникъ на Раз11оrъ све
щеникъ Девизовъ. Той е отслужи11ъ панихида 
за заrиналитt и с11едъ това мо11ебенъ за успtха 
на германското оржжие. При освещаването на 
плочата сжщиятъ произнесе прочувствено слово. 

Поднесли еж вtнци и еж говорили rерманскиятъ 
поручикъ Бекеръ, капитанъ Кантард,киевъ отъ 
името на българската войска, народниятъ пред
ставите11ь Д-ръ Б. Ковачевски, председатель на 
Българския туристически съюзъ, раз11ожкиятъ 
око11ийски управите11ь г. Томовъ, кметоветъ на 
Банско и Раз11оrъ r. r. Антоновъ и Мариновъ, 
бранническиятъ команднръ Витановъ, г-ца Бисева 
отъ женското дружество и народниятъ пред

ставитель Д-ръ Никола Минковъ. На търже
ството присжтствуваха освенъ това по единъ 

взводъ войници и бранници. Туриститъ отъ 
Банско взеха сжщо така участие. 

ЯПОНСКИЯТЪ ПЪЛНОМОЩЕНЪ МИНИ

СТЪРЪ r. АКИРА ЯМАДЖИ ГОСТУВА НА 
ВАРНЕНСКИТ't:> ТУРИСТИ ОТЪ Д-ВО ,ДЕВ

НЕНСКИ ИЗВОРИ" НА ХИЖАТА ИМЪ , 
.КНЯЗЪ СИМЕОНЪ ТЪРНОВСКИ• 

Японскиятъ пъ11номощенъ министъръ въ Со
фия Негово Превъзходителство r. Акира Ямаджи, 
който бtше на обиколка изъ новоосвободенитъ 
източни български земи, на връщане за София 
посети на 7. юни!! и градъ Варна. Въ нарочно 
съставената програма по неговото пребиваване 
въ Варна бъ предвидс:но и гостуване въ хижата 
на варненското туристическо д-во .Девненски 
извори•. Хижата "Князъ Симеонъ Търновски", 
която се намира въ мtстностыа на .А11аджа 
манастщ~ък, има едно чудно мъстоположение, 
което дава възможность на всtки посетите11ь 

Още отъ рано следъ обtдъ на хижата се бъ 
събрало цъ11ото настоятс:лi:тво на дружеството, 
наедно съ една го11tма група туристи. Самата 
постройка бъ украсена съ зеленина и японски 
и български знамена. Въ приемния салонъ на 
хижата бt сложена маса за малка закуска. 

Малко по-късно.по новото шосе, което свързва 
крайморския бръгъ съ хижата, се зададе една 
върволица отъ автомобили, които спръха близу 
до туристическия домъ. Между официа11нитt 
11ица, които се упжтиха къмъ хижата, на първо 

мtсто личеха ЯП()нскиятъ пълномощенъ мини

стъръ въ София г. Акира Ямаджи, наедно съ 
двамата· легационни секретари и частниятъ се
кретарь на г. министра, председательтъ на Бъ11-
гаро-японското д-во въ София ген. о. з. Т. Ра
девъ, кметътъ на rрадъ Варна г. инж. Янко 
Мустаковъ, наедно съ пом. кметоветt на Варна, 
членоветt отъ настоятелството на Бълrаро-япон
ското д-во въ Варна, както и тия на академич
ното Бъ11rаро-японско д-во въ Варна, както и 
rолtма група придружаващи г. министра лица, 

журналисти и фоторепортери. Предъ входа на 
хижата присжтствуващитt туристи начело съ 
настоятелството на д-вото посрtщнаха видния 
rостъ. 

Председателыъ на д·вото r. Асенъ Петровъ 
приветствува съ вдъхновено слово господинъ 

Пълномощния министъръ. 

Господинъ Министрътъ благоволи да се раз
пише въ почетната книга на хижата. Той напи
са на японски езикъ : 

„Зарадвахъ се, че видtхъ въ вашата хижа 

японското знаме. · 
Пожелавамъ напредъкъ на бъ11rарскитъ ту

оисти". 
Трогнатъ и отъ топлия приемъ оказанъ му 

отъ .Девненци" r. Ямаджи подари за касата на 
д-вото сумата 2.000 лева. 

ДВЕ КНИГИ ЗА МОРЕТО И ЗА БЪЛГ АР

СКИТ1:~ МОРЯЦИ 

Живъемъ дни на възходъ и величие, дни на 
сбжднати народностни въжщ:11ения, когато отъ 

Черно море до Охридското езеро и отъ ръка 
Дунавъ до Бълото море, земята на българитt 
е свободна и въ нея се говори звучна родна 

речь и се пъе волната българска ntсень. Тая 
звучна речь и во11на~пtсень, която е нашиятъ 
беэсмъртенъ и непобедимъ стражъ, както въ 
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свородата, така и въ робството, възпtва черния, 
но блаrословенъ отъ природата трудъ на бъл
гарина, чрезъ който той кове своята сждба. 
Рисува неговата свидна родна земя и неrовиятъ 
буренъ исторически животъ, а така сжщо обез
смъртява въ химни, написани съ кръвь отъ 

сърдцето, епохалнитt му борби за свободата 
и обединението. Но много малко еж възпtти 
отъ тя речь и тая пtсень морето и rолtмата 
рtка или езерото, въпрtки че тt еж естестве
ниrt граници на нашата родина, осветени съ 
кръвьта на редица поколtния отъ времето на 
царь Борисъ I до царь Борисъ 111. 

И наистина, доволно много е възпtта бъл
гарската планина, съ нейнитt гори тилилейски 
и Оrнянъ змей, или съ нейнитt безсмъртни 
хайдути и тtхната кървава пtс~нь за свобода 
или смърть. А българската равнина - съ зной
ното лtто по жътва и сtнокосъ ; съ тихия звънъ 
на стадата и медения rласъ на кавала, или съ 

морния повикъ на орача, приведенъ надъ чер

ната угарь. Само българското родно море и мо
рето въобще, е още малко познато за нашиrt 
майстори на словото, звука и баграта, защото 
повечето тtхни творби иматъ за предметъ из
ключително почти родната земя съ нейнитt 
прелести и величава история или бита на бъл
гарския народъ съ неговиtt селски и градски 
идилии, напоени съ дъха на здравецъ н ropo• 
цвtтъ, но не и съ соления въздухъ на морето. 
А ние имаме две приказно красиви морета и 
една легендарна рtка, които въ сжщность не 
еж край, а началото на нашата страна въ до

пиръ съ външния свtтъ, чрезъ родното ни ко
рабоплаване. 

Тия морета и това корабоплаване, обаче, еж 
удостоени само съ вниманието на малцина ху

дожници-маринисти, ·които рисуватъ живия пей
зажъ на морето или суровия моряшки животъ 

въ борба съ морската стихия. Освенъ тtхнитt 
творби, напоследъкъ се явиха на бtлъ свtтъ 
и творбитt на нtколцина наши морски писатели, 
повечето отъ които еж чада на приморската 

земя. Единъ отъ тия нtколцина писатели е r. 
Крумъ Кънчевъ, който съ дветt си нови книги 
.При нашитt морски вълци" и .Отъ палубата• 
зае челно мtсто. Въ първата книга, която пред
ставя разговори съ български моряци, той за 
пръвъ пжть въ нашата книжнина зactra редица 
злободневни въпроси, свързани съ нашето ко
рабоплаване, съ дtлото на нашето морячество 
и неговата моряшка сждба, а така сжщо и съ 
морската идея въ нашата общественость. И тия 
въпроси, съ едно рtдко ум1шие и съ една без
спорна убедителность еж намtрили своето пра
вилно разрешение въ страницитt на тази първа 
по рода си българска книга, зашото еж плодъ 
на живия опитъ, изнесенъ отъ застжпенитt 
морски вълци. 

Редомъ съ това, r. Кънчевъ ни запознава 
съ родното морячество по такъвъ начинъ, че то 

изпъква предъ насъ живо, правдиво съ своята 

беэпредtляа J1юбовь къмъ морето и съ своята 
всtкидневна победоносна борба съ морската 
стихия. Съ вещината на всестраненъ познавачъ 
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въ тая непозната область за мнозина иначе да
ровити и плодовити наши писатели, той ни обри· 

сува и нашето морско възраждане, което те

първа започва, но което има всичкитt предпо• 
ставки за единъ все по-rолtмъ и бръзъ въз
ходъ. Тая книга е жива история на живи люде, 
извърщени дtла и бележити събития, на умtстни 
въпроси и мждри отговори, отъ които, за жа

лость, съвсемъ малко се интересува нашето об
щество и които въ много отношения еж му не

познати и чужди или пъкъ недостатъчно раз

брани. 
Въ другата си книга .Отъ палубата" r. Кън

чевъ ни описва свои презморски плавания съ 

езика на вещъ и увлtкателеяъ разказвачъ. Осо
бено живо и художествено е предадена бурята 
и победата на кораба въ ржцетt на опитнитt 
и безстрашни български моряци, която достига 
до светостьта на подвиrъ. И тукъ, както въ „ При 
нашитt морски вълци• всtка страница, дори 
всtки редъ, еж една изповtдь, едно откровение 
на всtко моряшко сърдце ведно съ сърдцето 
на писателя, Тия сърдца любещи пламенно мо
рето и моряшкия животъ, еж белезани и избра· 
ни отъ сждбата да му служатъ вtрно и пре
данно, защото тъ еж обречени за него да жи
вtятъ, за него да умратъ. .,Отъ палубата" е 
малка, но съдържателна и издържана въ всtко 
отношение книга, както е издържана и „При 
нашитt морски вълци"., която за разлика отъ 
първата е обемиста и изчерпателна. Всичко това 
говори за едно завидно богатство отъ знания и 
наблюдения у г. Кънчевъ, които, съчетани съ 
майсторството на единъ писатель съ сърдце на 

морски вълкъ, намиратъ своето художествено 

претворяване въ разrлежданитt творби. 
Всtка отъ тия книги поотдtлно или взети 

заедно, както и предишнитt творби на Крумъ 
Кънчевъ, особено „Нашето Чернсморие", еж 
ясно и неопровержимо доказателство, че той 

все по-твърдо се налага всрtдъ нашия читаещъ 
свtтъ като пръвъ по постижение нвшъ морски 
писатель. Защото въ тия усилни и изключи
телно тежки времена, които преживяваме, на

писването и издаването на две такива книги 

едновременно е сжщински мораленъ и мате

риаленъ подвигъ, който заслужава не само ис

крена похвала и признателность, но и дълбока 
б11агодарность, че занапредъ иднИit български 
поколtния ще бждатъ правилно насочени въ 
опознаването и завладtването на морето, както 
и въ създаването и изграждането на мощно род

но корабоплаване и българско морячество по 
наследство, духъ и призвание, а не случайно. 

Накрай, позволявамъ си вмtсто да отправя 
обичайната препоржка за заслуженъ и широкъ 
приемъ на яовитt две книги на нашия даро· 
витъ морски писатель, да подчъртая че родо

любски дълrъ е за всtки добъръ бълrаринъ да 
притежава тtзи две книги и да внедри въ ду
шата си вложената въ тtхъ истина за дtлото 
на морска България. 

КОСТА ТРАЯНОВЪ 

Б. Р. За сжщитt книги получихме допълни
телно рецензия и отъ д-ръ Гюлеметовъ. 
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