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Какво ыоже да б~де настроението на 
трима души заминаващ"' за иэлетъ и то эа 

десетина дни, когато, въпрtки всичкитt 

предвиждания, времето се е развалило точно 

въ момента на тръгването. Тогава носоветt 

еж овесени, раницитt тежатъ двойно, а на• 

деждата едва проблtсва. Al(O къмъ това 

прибавите и претъпкания влакъ, в1, ко/,lто 

тtзи сродни души се загубиха като игли 

въ слама , всtки въ различенъ ваrонъ, безъ 

български турнстъ - 1943-XXXV rод, - книжна З4 
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3АХАРИЙ ЖАНДОВЪ 

да моrатъ веднага да сnодtлятъ мжката си, 

ще имате вече пълна представа эа нашето 

заминаване. 

Всичко следъ това се развива въ стилъ 

съ предишното. Спрt,1кваме се съ единъ 

второкласенъ пж.тникъ, понеже отъ Сара

ньово се 61,хме промъкнали, вече тримата 

заедно, въ второкласното куnенче на тtсно

линейката; ядосваме се на невъэможностьта 

да видимъ нtщо отъ този така живописенъ 



пжть и най-сетне се намираме въ 6 ½ часа 
стоварени на поредъчно затъмнената гара 

Бtлица, безъ да имаме представа какъ ще 
се дотътримъ до Банско съ тия кюлчета на 

гърбоветt ни, които въ по-малки излети на
ричаме раници. 

Обърнали малко по цигански, кждето 
обръщението ~ чичо" бtше на дневенъ редъ, 
ето че се докопахме до единъ камионъ. Съ 

акробации успtхме да се понастанимъ върху 
човалитt и продължихме акробациитt до 
Банско, :за да не изхвр ькнем ь отъ „удобно
то", но единствено превозно срt.дство. 

Въ Банско, намt.рили председателя и се
кретаря на туристическото дружество, уре

дили подробности по настаняването ни въ 
хижитt, ударили му по чашка, лtгаме кой 

съ повече, кой съ по-малко надежди, за да 

б.ждемъ всички еднакво обеэсърдчени, виж
дайки на другата сутринь нtколко чадъра 

да се движатъ иэъ улицитt. 

Отъ тукъ нататъкъ сж.дбата почна да 
става по-снизходителна къмъ насъ. 

Дъждътъ бt спрt11ъ. При прехвърчащъ 
cнtr ь, потегляме за хижа Елъ-Тепе. 

Минали почивния домъ и юзината, вър
вtли отначало по течението на р. Дамяницз , 
хващаме новото шосе и следъ много завои, 

вече съ ски на краката, се прехвърляме въ 

долината на р. Бъндерица. Снtгътъ вали 

тихо, около насъ боровата гора става все 

по-рtдка и вестителитt, че пристигаме близу 
до хижата - чернитt мури - вачестяватъ. 
Стигаме и хижата. 

На сутриньта, добре закусили, пригот
вилr1 и добре нарамили всички фотоапарати, 
тръгваме къмъ 10 час:~. Въ 12 и ½ сме 

въ подножието на Елъ-Тепе. 
При изкачването всичко около насъ 

бt сънь, блtстещъ слънчевъ сънь, съ 
мъгливи разсtйващи се части. Това бtха 
мъглитt, които открили ни разпокжсано 

хребета на Бъндеришка чука, следъ малко 
ни поднасяха само увития отвсtкжде, като 

поставенъ въ мъглива рамка, Тодоринъ 

връхъ. Следъ това тt ни оставяха за мо-

Каменица Доичовн нарау~н Атъ мвrданъ ПИРИНЪ 



ментъ напълно забулеwи, за да можемъ да 
асимилираме добититt впечатления и извед

нажъ откриваха само внушителния триж.rж.л

ннк·ь на Овинатия връхъ, безъ основата, 
чийто масивъ, по този начинъ, изпъкваше 

извънредно внушително. 

Отъ хребета, обаче, всичко придоби 
по-спокоенъ видъ. Мъrлитi; окончателно 
останаха подъ насъ, за да не ни стиrнатъ 

вече. Усилията имъ достигаха най-вече до 

горното Бън.церишко езеро, а следъ това 
уморени, тt се прибираха отново въ доли

ната. За урвитt на Тодоринъ връхъ, обаче, 
винаги имаше достатъчно мъгла. 

На западъ морето отъ облаци бt по
спокойно и по-низко. Никой не смущаваше 
спокоttствиего на Влахинитt езера, а низ

китt склонове на Итапица съвсемъ сигурно 
достигаха долината. 

По хребета на Тодорниъ връхъ 

Достигнали Кабитt, надникнали отъ над

весенитt козирки къмъ Бъндеришката до
лина, ние продължаваме къмъ върха. До 
Елъ-Тепе има още 300-350 м. разлика въ 
височината и при все, че не го виждаме отъ 

основит-в, както е отъ северната му страна, 

все пакъ той вдъхва поредъчно уважение. 

Това гдето започнахме изкачването върха 

съ ски ае ни се виждаше съвсемъ редно, 

но за това не ни остана време да мислимъ. 

Колкото повече се изкачваме на изтокъ 

и юrоизтокъ, задъ хребеда на Тодоринъ 

връх ъ и Бъндериш1<а чука толкова повече 

пиринскитt върхове започнаха да никнатъ 

като rжби. Надменната красавица - Каме
ница - първа направи това, за да бжде 
веднага последвана отъ Яловарника, Демиръ 
Капия, Момини двори, Малкия и Голtмия 
Мънrъръ-Тепе, а следъ това и отъ ГазеА и 
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Кнрнпова нnн Мойсеева поляна 8 Рила 

Стражит-в. Последнитt., закрити отъ голt
мия масивъ на Тодоринъ връхъ, се показаха 
следъ всички други, с1<ром11и и достойни. 

Едва на 100 м. отъ върха скитt еж сва
лени, понеже по11виJ1ит1, се дребни камъ
чета не биха позволили безопасно спускане. 

Ето ни на върха. Последниятъ е пакъ 
безъ пирамида. И този пжть, изглежда , тя е 
била свал ена отъ гръмъ презъ лtтото. Тука 
новото е Куте;10 и остриятъ като бръсначъ 
ножъ на Кончето, което наши приятели 
алппинисти се канятъ да минатъ подиръ 

н-вколко дни. Морето отъ облаци ни дава 
само слънчевит1; върхове на Рила и Родо
питt, но тt не ни привличатъ; тамъ еж 
южнит-в склонове - съвсемъ обли, не та
кива каквито ги познаваме отъ северъ. Кол
ко неблагодаренъ е Пиринъ за хубавt,1я по
гледъ къмъ него, който имаме отъ Рила, 
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Гешо Гошевъ 

като ни показва Рила толкова жал 1<а, а раз
гръ11.1.а пред1, насъ цt,1ата своя 1<расота. Та 
има ли Пирински връхъ, 1<ойто да ие се 
вижда? Има ли такъвъ, който да не влtче 
погледа ни t<ато магнитъ ? 

Но да побързаме, като надникнемъ въ 
Казана, скритъ отъ насъ с ь козиркит-в, 
1<оито върхътъ е 11устна11ъ надъ него и 

следъ това да помислимъ за слизане. Тази 
пропасть е едва об,,изана отъ м ,,глитъ и е 
вi;чно защ~1тена отъ в-втровегt и J1Ошитt 
хорски 11огледи отъ отвеснитt скали , които 
спус1<атъ 1<ъмъ него Елъ-Тепе и Кутело. 

Спускането започва съ плъзгане подпи
рай1<и се на nикелитt, а следъ това съ ски. 
Това пос.~едното е лесно да се каже, но 
трtбваше добре да помислимъ за да ре
шимъ, че тукъ наистина може да се пуска

ме съ сю1. Нак11онътъ ни се видt двойно 



по-rопtиъ, Кабитt двойно по-низки, а кра
ката съвсемъ несигурни. Все пакъ още съ 
първия опитъ да направимъ христиаиия ку

ражътъ ни се възвърна, а за11оитt ставаха 
все по-пе ки, скитt вземаха по-rоп'J;ма бър
зина, тtпата ни отиваха все по-напред. и 
по-напредъ, докато с,11едъ едно право спу

скане почувствувахме равното парче подъ 

върха. 

Оттукъ оставаше само да се наспадимъ 

на равномtрнитt серпантини, съ които бtх
ме нашарили върха, а спедъ това да про
дъпжимъ къмъ хребета на Овинатия връхъ, 
откж.дето ще гонииъ хижата. 

За следващия день може да се каже и 

малко и много. 

Предстоеше ни прехвърляне хребета на 

Тодоринъ връхъ и слизане въ хижа Демя

ница. Най-младиятъ отъ насъ, обаче, имаше 
по-rолtми възможности. Той трtбваше вмt
сто да критикува, да получи заслуженото 

наказание за разсtяностьта си, като качи 

рано сутриньта познатия вече хребетъ п<rдъ 
Овинатия връхъ и потърси тамъ забраве
ния си портфейпъ. Следъ това младото 
трtбваше да направи една тренировка -·отъ 

спускане по заледенъ снtrъ и ни срещне 
подъ долното Бъндерюuко езеро. 

Портфейлътъ е намtренъ, срtщата е на. 

правена - почва качването. 

Въ тая блtстеща сивота безъ сtнки и 

силно освtтени мtста, всичкитt околни вър
хове, даже Елъ-Тепе и подаващиятъ се задъ 
него Кутело, загубваха цвtта· си. Така че 
отъ тоя день оставаха като впечатления 

само м_ж.ката при качване заледения масив-ь 

на .Тодоринъ връхъ и чудесното спускане 

отъ Малка Тодорка та чакъ долу въ гората, 
кждето се намира хижа Демяница. 
Въ хижата сме. Намир_аме малко дърва, 

3 одеала, 1 тенджера, 1 паница, иtколко 
канчета за чая, вилици и лъжици. Липсу
ваха малко нtща - лампа, дюшеци, чай
иикъ и други подобни „излишни• работи. 

Хапваме надве натри, събираме сtното 
по нароветt още преди да се е стъмнило и 

се приготовляваме храбро за нощьта, мислей
ки за петтt одеапа въ хижа Елъ-Тепе, за 
креватитt, гювечитt и т. н. 

Пж.тьтъ ни днесъ е презъ Газейската 
вада за циркуситt между Стражитt и Га
зей и оттамъ презъ Улея за горното Га
зейско езеро и Мънгъръ Тепе - най-хуба
вата приказка, която може да ни разкаже 

Пиринъ, караща ни _да забравимъ първен
ството на Елъ Тепе, чудото на мъrлитt, 
rojjaт·a- отъ върхове и спокойствието на без
бройнитt циркуси, откриващи се отъ Първе-

. lfeцa. Тукъ е диво, но безкрайно красиво. 
,._ Тукъ чов'kкъ се загубва въ тая игра на гигант
скит'k скали, на с;гушенит'k подъ тtхъ цир
куси и грамаднитt начупени мури долу, 

кж.цето свършва гората. Тукъ се диша пи·
ринъ. Тукъ tой ви притиска съ красотата си. 

Следъ минаването презъ тази долина на 

чудесата, горе подъ Мънгъра и на ·1tero, 
всичко придобива по-спокоенъ видъ. Пре
ди това е каченъ Газей. Каменица се 
мж.чи пакъ да ни обая, окрасена съ тънкн 
сияещи мъгли, които се подаватъ задъ. 

зъберитt и, но мж.ката отъ загубения рай е 
още въ сърдцата ни и ние потърсихме да я 

Азъ ида отъ стръмнит!; чукари съ облачна rуня на рамо, 

отъ чукит1;, дето издиrатъ качулки отъ rължбовъ камъкъ. 

На пазва ми кичуръ иглика гори като пъстра шев11ца, 

и бродя азъ въ тъмни друми, и мургавъ, и дивъ като птица, 

Зелената вечерь умира. Таиъ бухалъ въ раздол·ит1; буха. 
И падатъ безшумно звеэднтt възъ мекото nролtтно рухо. 

К&де да почукамъ тъй късно? Кой морния друмникъ ще пустие? 

О, дайте ми дж.бово столче и хп"kбъ, и усмихнати устни. 

Азъ нося ви ме4ени пити оrь .11.иви пчелини въ rорит-t 

и сини зърна боровинки, съ бисерна пепель покрити -

азъ нося ви билки II въздухъ отъ чистиrn тихи простори, 

Ае саиъ синеокиатъ Господь съ вtковнR буки говори. 

АСЕНЪ РАЗЦВ-J;ТНИКОВЪ 
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СТРАЖИТЬ 

задушимъ съ лудешко спускане отъ Малкия 

Мънгъръ къмъ долината на Демяница. 
Стигнали, обаче, до стръмния улей надъ 

долината, кждето спускането съ ски е не

възможно, а трtбва да се мине въ лtво, ре

шаваме да отидемъ до Валявишкитt езера, 
като по тоя начинъ се спасимъ отъ възмо

жностьта да бждемъ твърде рано въ „го

стоприемната• хижа, съ всичкитt й прият• 

ни и неприятни атрибути. 
Закж.снtлиятъ ни обtдъ е направенъ въ 

парещия отъ слънчеви лж.чи циркусъ на 

езерата, подъ спокойния поrлЕ:дъ на заоби

калящитt ни върхове. Следъ великолепно 
спускане, прибираме се отново въ хижата. 

30 

На следния день решаваме, че най-сетне 
ще трtбва да дадемъ заслуженото на пре
небрегнатата до сега Каменица. 

Закъснtли доста съ тръгването, реша
ваме да отидемъ до Тевното езеро да се 

полюбуваме на грамадния масивъ на Каме
ница и само ако е лесно качването и презъ 

Демиръ-Капия - да го извършимъ. Тръгнали 
отначало по долината на рtка Демяница, ние 

скоро сме tia циркуситt подъ Портата, а 
следъ малко и на самата нея. Оrъ тукъ 
имаме чудесенъ поrледъ къмъ Каменица и 

Яловарника, а къмъ Демяница идеалнитt 
снtжпи терени ни убеждаватъ, че ски 



спортътъ е хубаво нtщо и не е на 1ълно 

достатъчно да се гонятъ само чукаритt. 

Минали влtво подъ Тевното езеро ско

ро сме на хребета на Демиръ Капия, но 

скалитt и показваха, че изкачването отъ 

тукъ, ако не съвсемъ невъзможно, е поне 

трудно и свървано съ много време. 

Връщайки се по обратния пж.ть, точно 

на Тевното езеро, времето само за моментъ 
се оправи, като задъ освtтената Каменица 

се бtха наредили като мъниста ситни блtс

тещи, кълбести облачета. Като капризна 

кокетка тя искаше, следъ като ни посрещна 

намръщена и недост.111.пна, да ни върне 

единъ пжть поели обратния пжть. Но Каме-

...... - 1 ' ._, 
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ница не можа да получи нуждната почить. 

Завалява силна суграшица и ние поемаме 

обратно къмъ хижата. 

Пакъ лtгане въ 8 часа. Дотегна ни. И 

ето, че падналиятъ мокъръ снtгъ е добре 

дошълъ за да слtэемъ едва ли не цtлъ 

день и половина по-рано. 

Отишли съ любовь въ хубата планина, тя 
ни прие простичко, приветливо, като по

зволи да видимъ всичкитt и прелести и сега 
на изпращане слънчевитt лА.чи пакъ блtс

наха меЖдУ. масивнитt облаци, покри-защн 
върховетt. 

Ние така се разбирахме съ нея, че тя не 

ни се разсърди, че я напускаме толкова рано. 
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Г~ОРГИ СТ. ГЕОРГИЕВЪ 

Подъ влиянието на химическото действие на въз

пуха и на метеоричнитt води, повърхнината на 1<0м
пактнитt скали, особено на гранита, се поврежда J1ec-
но, като 

.. ..._ 
-.,,. .. 

ЛЕДЕНОТО ЕЗЕРО 
ПОДЪ МУСАЛЛА 

след:ь време се покрива съ по-голtми или 

по-малки шупли. Такива издъJiбани шупJiи 
се виждатъ по повърхнината на нtкои сие

нитни блокове, разхвърляни въ околноститt 
на хижа Момина скала и други мtста по 

Витоша, чиято голtмина понtкога достига 

до гж.ши яйца. 

Домогването да се обясни образуването 
на езернитt паничища съ постоянното уве

личение на тtзи шупли вследствие непре
станн()тО химическо разрушение на скалню1 

материалъ, не е убедително, защото би 

трtбваJЮ въ такъвъ случай да се допустне 

сжществуването на шупли отъ по нtколко 
стотици метри. Разяждането на скалитt отъ 
метеоричнитt води е само повърхностно и 

съвсемъ недостатъчно да обясни процеса, 

по който се образуватъ еаернитt паничища. 
Ледникътъ или течащитt води, не еж въ 

състояние да издълбаятъ тtзи често пжти 
огромни хлътнатини. 

Затова нtкои привърженици, чувству

вайки незадоволителностьта на това обя

снение, еж. го ограничили само за плиткитt 

езера, като приематъ, че последнитt еж 

проиалtзли отъ съединението на много

бройни издълбани малки шупли, следъ като 
отдtлителнитt имъ стени еж разрушени съ 

течение на времето. 

Възраженията, които отъ разни страни 

се противопоставятъ на теорията за чисто 

ледниковия произходъ на високопланин

скитt езерни паничища, принуждаватъ нtкои 

учени да дирятъ разяснението на тtзи морфо
логични факти главно въ чисто тектонски 

причини, иавънъ работата на ледницитt и 
ерозията на течащитt води. 

Несъмнено е, че нtкои езера еж_ се обра

зували чрезъ запълване съ вода на хлътна-



тини, предизвиквани отъ покапии размtст
ваиия на земната кора. Но тtзи спучаи еж 
сравнително много по-малко. Най-голtмъ е 
броятъ на езерата, чиито паиичища еж задъл

бани въ здрава основна скапа ( само въ Ал
питt и Пир11нейтt тt възпизатъ на иt-
копко хиляди). . 

При обяснение произходътъ на езернитt 
задълбавания върху твърда, масивна скала 

(такива еж. и повечето наши високопланин
ски езера), могатъ да се представятъ два 

случая : кога1'о езерата , еж. задъпбани въ 
еднородна скцла (за нашитt условия, обик
новено гранита), или когато тt пежатъ 

върху два различно твърди материала 

(андезитъ съ червени пtсъчиици или rра

нитъ съ варовици и пр.). И точно тукъ, въ 
това съседство на скали съ различна твър

дость, иtкои виждатъ една оrъ най-честитt 
пркчини за образуване на високопланинскитt 
езера. Поспедниrt често еж разположени 

въ теренни гънки, защото още преди започ

ване на ерозионнитt процеси, орогениитt 
движения, чрезъ нагъване еж образували 
огромни сиикпинапи, бедрата на които обик
новено образуватъ цtли ппаннцски вериги, 

а дъната - дълбоки планински долини. 

Въ такива случаи е напълно логично да 

-се допустие, че сжщитt орогенни движе
'иия с:ж образували по повърхнината · на те

рена и множество по-малки сииклинапи съ 
различна дълбочина, конто отпосле еж. се 

обърнали въ езерни коритища, събирайки 
водитt на топещнтt ·се сиtrове и свпича
щитt се по склоиоветt дъждовни и метео

рични води. 

Горие, посвtтнлъ почти цtлия си жи
вотъ на изучаване педниковитt явления въ 
френскитt · Пириней, привлича вниманието 

и вър~у друга подробность отъ тектонск1, 
характеръ. 

Предполага се, че натискъrъ, който е 
упражнила ерупцията на гранита и друrит1. 

масивни скали върху отаечнитt терени, е 
nредизвикапъ силно нагъване и набръчкване 

на nоспеднитt, което явление често се на
блюдава и по нашитt плании':f. Тtзи нагъ
вания еж много типични, а понtкоrа и 

мно1 о живописи·и, защото напомватъ жилиrt. 
по попираиитt мраморни плочи, или змийс
китt нагъвания. Горие отдава rолtмо зна
чение на тtзи именно нагъвания. 

Обикновено се приема, че при вж.треш
нитt ерупции, гранитътъ се е разливапъ хо
ризонтално, като равноиtрно е надиrалъ 
пластоветt надъ себе си, а самата гранитна 
маса е действувала въ всички посоки съ 

еднаква сипа. Непрестаннитt ерозионни про
цеси еж. прояпи и повечето пж.ти отнесли 

по-старитt терени, които течната гранитна 
маса е надигнала и затова тtзи терени нt
м~тъ навсtкж.де еднаква дебелина и една
къвъ натискъ. И неможейки да ус:тоятъ 
ед!"акво на гранитното надигане и тt еж 

образували· по повърхнос1 ьт~ си хлr,тна
тини и гr,рбици. Горие мисли, че скалата 
още въ този периодъ е била вече подгот

вена за образуване на езерни наничнща. Во

днтt постоянно еж. се стичали въ така 

образуванитt хлътнатини. Разпукването на 
гранита на нееднакви полиедри и химичес

кото разпадане на неrовит-J; фелдшпатовн 

кристали, е увеличавало постепенно мапкитt 

шупли по повърхностьта .му, които се пъл

нятъ съ вода. 

Горие е убедеиъ, че ло-rолtмитt езерни 
коритища се дъпжатъ именно на тtзи поя
вили се още въ началото неравности по по-

МОЛБАТА НА ГОРАТА. Човtче азъ съмъ покривъ на твоята 

кжща, маса на твоята трапеза, nerno на което спишъ, дървото 
оть което rрадишъ всичко. Азъ давамъ топлина на твоето огни

ще презъ студенитt зимни нощи, прият11а сtика презъ .11tтното 
с.nънце. Съ моя соченъ писть азъ щедро храня стада. Моитt 
прадtди лежатъ дълбоко въ земята, отъ които ти можешъ и 
трtбва да се отоппявашъ. Най-после, съ моитt потоци и рtки 
азъ напоявамъ дълбоко твоитt градини, а съ моята зеJJена 

броня пазя земята ти отъ п:>ро11 и наводнения. 

Чуй молбата ми : 
ИзпопзуваА ме, но не ме унищожавай 1 
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върхнината на магмата. Презъ ледения пе
риодъ снtrоветt и ледоветt изпълнили 
тtзи неравности и хлътнатини и по-късно, 
когато температурнитt условия се подоб

рили, ледътъ се стоnилъ и изпълнилъ съ 

вода тъй образуванитt коритища. 

Споредъ сжщиятъ авторъ, по такъвъ 
начинъ еж nроизлtзли повечето отъ езе
рата въ високитt планини, чиито коритища 

съ задълбани въ еднообразна скала. 

• 
Високопланинскитt езера и у насъ нt-

матъ еднакъвъ произходъ. Подробнитt наб 
людения надъ нtкои пиринс1,и езера неиз

бъжно довеждатъ до заключението, че тt 
еж образувани отъ ·заприщване на водитt 

отъ моренни и други прагове, коит·о служатъ 
1<ато естествени бентове и прt.чатъ на из

тичането на отстоялитi; води. Това явление 

се вижда ясно на много мtста въ езерния 
поясъ на планината. 

Дветt rолtми Кременски езера (източенъ 

Пиринъ) еж оrдtлени помежду си ,ъ високъ 
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и дебелъ морененъ касипъ, който пречи на 

водитt отъ горното по-високо езеро да 

изтекатъ веднага. Подъ тъй наречения Пер
лешки циркъ (изrочниятъ отдtлъ на Ман
rъртепенската група въ Пиринъ) има цtло 
поле отъ разхвърляни моренни насипи, меж

ду които еж отстояли дветt езера-блата : 
Плешка ливада и Крива балта. 

Въ Елтепенския, или наричанъ още Вла
хински циркъ, се редятъ сжщо четири го

лtми езерни паничища, изпълнени съ бистри 
води, които еж отдtлени съ високи моренни 

насипи, прtчещи на изтичане на водитt имъ. 
Други езера въ Пиринъ, дъната на които 

еж задълбани въ основна скала, еж произ. 

лtзли, може-би, по начина посоченъ отъ 

Горие. Трети пъкъ, които лежатъ върху 

скали съ различна твърдость (голtмото 
Гйоргийско езеро, Папазъ-rйолъ и др.), по 

всtка вtроятность иматъ произхода си въ 
по-дълбокото измиване на по-меката скала, 

при което по-твърдата е останала като 

естественъ праrъ. Най-после има и не малко 



1акива, които с.ж образувани отъ разни 

тектонски хлътвания. 

И наистина, ако днесъ вече не се спори, 

че повечето отъ изолиранитt куполообразни 

върхове еж произлtзли отъ взаимодейст

вието на първично наrънатитt пластове и 

ерозията, защо да не се допустне, че може 

да има и хл1,тнатини или малки мrьстни 

синклинали, които отпосле еж се превър

нали въ естествени водосборища ? Нtма 

основание да вtрваме, че по повърхнината 

на земята трi;бва да сжществуватъ само 

равни и хоризонтални площи. 

Изложеното до тукъ навежда на ми

съльта, че воцната или ледниковата ерозия 

може само да увеличи капацитета на езе

рата чрезъ бавно разширение, но не и да ги 

образува първоначално, тъй както и самитt 

ледници еж само праскали и изrлажда11и 

повърхностно скадит-в, безъ да моrатъ да 

рушатъ и отнасятъ десетки метри отъ тtх

ната дебелина. 

Ала ПО какъвто на•1инъ да еж liЪЗНИК

наJJИ днешнитt циркови форми и особено 

езернитt задълбавания, тt и сега се доусъ

вършенствуватъ непрестанно отъ дъжлов

иитt води, които се сr1ус1<атъ по стръмнитt 

имъ склонове съ огромна жива сила или отъ 

топещИ1i; се снtrове. Изглежда че голtмата 

механична и транспортна работа на грамад

ната ледникова маса, основата на която е 

била окована въ опилната броня на едрия 

отломенъ материалъ, образува по-скоро и 

главно ледниковит·l; долини (съ копановидно 

сtчение, въ форма на латинската буква U) 
и само отчасти цирковетt, защото ней

ното разрушително действие е възможно 

само при движение, а движението на лед

ника се извършва само иввънъ цирковото 

rнtздо и то по продължение на леднико. 

вата долина. 

Но нtкои наши високопланински езера 

почти не оставятъ съмнение, че еж произ

лtзли отъ дейностьта на външни разруши

·телни сили въ природата, които еж дей

ствували преди или следъ стопяването на 

леденитt маси. 

Внимателното наблюдение надъ циркъ 

Белемето и разпо11оженото върху високата 

му тераса Тевно езеро (2520 м.) и Хвойна
тото езеро (2240 м.), лежаще върху тера
сата непосрtдно подъ Хвойнатия връхъ 

(2669 м.) въ Бъндерския циркъ (централниятъ 
Пиринъ ), неизбtжно навежда на това пред

положение. 

Белемето е огроменъ,продълrоватъ цирк1,, 

може би най-rолtмиятъ вь Пирина. Най-ви

соката часть на дъното му не лежи подъ 

върховетt Кралевъ дворъ и Малка Каме

ница (наричанъ още Пукнатъ връхъ), които 

го затва рятъ отъ изтокъ и както би трtбва

ло да бжде - а насеверъ II встрани, именно 

подъ гребена на Валевишкия и Портенския 

чукари, на самата обширна тераса, върху 

която е разположено Тевното ~веро. По

следното е задълбано въ основна скала, 

която има сжщия rранитенъ съставъ, J<акто 

и отсрещния (на ю1·ъ) огроменъ връхъ -

Голtма Каменица, отдtленъ отъ езерната 

тераса съ дълбокъ долъ отъ около 150 м. 
(вж. схема 1). 

Оттокътъ на Тевното езеро става по една 

почти nолукржrла долина съ силн_о .паде

ние, по която еж разположени стж.11ало

видно нtколко малки пъ11новодни езерца. 

Като се има nредъ видъ казаното за еро

зивната сила на ледената маса, мж<1но е да 

се приеме, че тази полукржr11а и стръмна 
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долина е издълбана отъ.оrромния ледникъ, 
който нtкога безспорно е лежалъ въ този 
циркъ. . 

Наб~юдени~то открива, ~е нtкога лед
ни/}~тъ . е изтекълъ направо отъ изтокъ 
къмъ западъ, като главното му фирново 
rнtздо е лежало' подъ по1:оченитt върхове, 
бевъ дори да стига до терасата, която се е 
оформила по-късно. 

Тевното . езеро и терасата, на която т,о 
лежи, • нtма:rъ ледниковъ прризходъ. По 
всtка вtроятность тt еж дt110 на външни 
разрушителни сили, следъ стопяването на 
ледоветt, а може.би и преди заледяването, 
Сжщитt СИ{JИ · ( главно ,ерозията) еж. отнесли 
и изтънили южнитt склонове на гребена, 
върху който лежатъ Ва.r;~,евишкиятъ и Портен
скиятъ чукари, l(Оито нtко1·а ' ~ж образували 
севернитt. стръмни склонове на. , сжщия гре
бенъ. Не е изключено терасата да има и 
вжтрещенъ , '!ектонски произходъ. 

Оттокътъ на Тевното езеро можеше да 
се извърши и право къмъ юrо-западъ, из• 
бtгвайки полукржrлия п.;11.ть, за да се cny• 
стне въ низката коритна часть на цирка, ако 
тукъ основшrятъ материзлъ на терасата не 
бt се указалъ по-устойчивъ, отколкото въ 
източната часть. 

Подобно положенJ,Jе се наблюдава и при 
високата тераса назападъ отъ началната 
Бъидерска долина, върху която е простната 
Хвойнатото езеро. Тукъ даже . нtма и ясно 
очъртанъ ц.iркъ. Оrкъмъ седлото, поз
нато между планинаритt съ иыето Кабитt 
(високата южна тераса 11одъ Елъ Тепе) и-
9ткъмъ гребена Дончови караули, се спу
скат,ъ подъ тж.пъ жгълъ две дълбоки доли
ни, които се,губятъ точно на терасата, върху 
която лежи Хвойнатото езеро и непосрtд
но подъ високия връхъ съ сжщото име. 
Водитt, които се спускатъ съ rол·!;ма жива 
сила отъ склоноветt на стръмния връхъ и 
отъ дветt долини, еж издълбали плитко па• 
ничище върху терасата, което събира во
дитt и образува днешното Хвойната езеро. 

Изглежда, че такъвъ ще е произходътъ и 
·на други езерi въ Пиринъ. Д(')кОлко пред
положенията- ще се укажат-ъ съобразни съ 
онова, което нtкога действително се е 
случило по т'kзи мtст11, ще покажатъ бжде-
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щитt подробни проучвания на тtзи въпроси 
отъ компетентнитt люде. 

Високопланинскитt езера еж само вре
менни формации, които търпятъ постоянни 
r1ромtни и рано или късно еж. обречени на 
rибель. Много и разнообразни еж причи
нитt, които докарватъ тtхната см~рть. 

Запълванията чрезъ постоя~нитt на
носи, които езерата приематъ направо отъ 

нефилтриранитt пороl-lни води, еж една отъ 
най-честитt причини на тtхната смърть. 

Друга сж.ществена причина е пъкъ за
пълването, което вършатъ постоянно смък
ващитt се лавини направо въ езернитt 
води. Често мореннит·I; материали по дъното 
на езерото се увели,,аватъ всtка rодина 
отъ падналитt каменни JJавини и по този 
начинъ отъ езерото-майка се отдtлятъ едно 
ИJJИ повече маЛК\'f езерца. 

Ръстътъ на рtчния наносъ и запъJJването 
съ растителность на едно езеро е признакъ 
на старость. Смъртьта му може да се забави 
изкуствено чрезъ бентове, или да се ускори 
чреа·ь разчистване, което би улеснило на
носнитt запълвания. По този начинъ езе
рото бавно и постепенно се превръща въ 
.моrtуръ, торфище и най-после въ пасище 
или ливада. 

Всtки отъ тtзи стадии на високопла
нинското езеро може да се наблюдава доста 
нсно въ южната окрайнина на Бъндерското 
езеро (наречено още Рибно), въ западната 
часть на r<!лtмото Василашко езеро и 
другаде, изъ по-r'Олtмитt пирински циркове. 

Окодо езерото Папазъ-rйолъ има нtкол
ко ма11ки езера, които постепенно се за
пълватъ съ отаечни материали. Надъ rop• 
ното r◊J1tмo езеро въ Кременския циркъ 
се намиратъ още три ма11ки, които посте
пенно се запълватъ съ r,адащи лавинни ма
териали. Отъ тритt езера въ Брtзнишкия 
циркъ, едното е почти запълнено. Си.щата 
сждба имат-ь и дветt наИ-долни езера въ 
долината на р·l;ка Ретижа, която с,хбира 
водитt си отъ Папазгйолския циркъ и се 
влива въ р. Места. 

Но високопланински езера се обраауватъ 
и въ наше време. Въ дъното на Кралев
дворския циркъ, рааположенъ като надве
сена долина на юго-западъ отъ Папазъ-



1·йолъ, се намиратъ нtколко такива наре

чени ембрионални езерни ,соритища, които 

се бразуватъ отъ постоянното пререждане 

на надробения отъ падащи лавини мате

риалъ. Tt нtматъ още постоянно мtсто и 

постоянна вода. Когато 11tкora натрупанит1; 

. , 
рушевини в:ь дъното на цирка образуватъ 

по-траенъ бентъ на нtкое мtсто, образува се 

едно или повече трайни езера вследствие 

спрtния или забавения оттокъ на водитt. 

* * * 
Тtзи бележки с.ж само елементарни и 

непретенциозни сведения за наА-изящнитt 

декоративни елементи на високата планина. 

Нека всtки любознателенъ планинарь, ко

гато кржстосва неАнитt заплетени лаби

ринти и дири тържествения покои на ней

ната безкрайность, отдtля малко време и 

за размнш11ения, които моrатъ да му вну-

(1\ИЦА ОТЬ " rеОРГН от. ГfОРГИЕВЪ . 

шатъ горнитt редове. Употрt/Sениятъ трудъ 

и време не биха отишлч напраздно. 

Така той ще осмисля и внася повече 

нравственъ елементъ въ своята планинарска 

цеАность и всtко ново посещение ще му 

носи нови прозрения и нови радости эа 

дутата. 
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АЛЕКСАНДЪРЪ~РАДОСЛАВОВЪ 

Широколистнитt гори, нашитt букови 
и джбови гори, пролtть еж ненагледни съ 
своята прtсна зеленина и съ пъстритt цвt
тя изъ тtхъ. Наnротивъ, иглолистната гора 
- смърчова, елова, борова - колкото да 
е мощна и тайна, съ своята тъмна зелени
на навtва тжrа. Изъ нея не се срtщатъ 
пролtтни цвtтя, тя е монотонна, въ нея 
като че ли нtма nром·вна. Въ иr лолистни
тt гори, подъ тtхния склонъ, почвата е 
покрита обикновено съ мъхъ и въ обширни 
пространства се срtщатъ чернитt и черве
ни боровинки и разни видове Pirola, расте
ния съ кржrли, кожести, вtчно зелени листа. 

Въ иглолистната гора, напролtть ни обръ
щатъ внимание две нtща: rолtмото коли
чество на вtчнозеленитt ррстения и почти 
пълното отсжтствие на пролtтнитt расте
ния отъ лилиецвtтнит·J;, 1<ато синчецъ (Scil\a) 
и др., характерни sa широколистнитt гори. 

·въ края на мартъ или npesъ априлъ въ 
иглолистната гора почти не се срtщатъ 
цъвтящи растения. Растенията подъ склона 
на иглолистната гора, почватъ да цъвтятъ 
къс1iО, въ края на май, презъ юниt! и ю11нй. 

Особеностит·J; на годишното развитие въ 
иглолистната гора се обуславя r11авно отъ 
липса на слънчево оrрtване. Тамъ слънче
витt лжчи проникватъ слабо и еднакво 
презъ всичкитt годишни времена, поради 
това, че листата не окапватъ, както при 
широколистнитt гори. Това обстоятелство 
е много важно : за развитието на пролtтни
тt растения се изисква обилно сл·ьнце. 
Освенъ това, и почвенитt условия не бла, 
rоприятствуватъ въ иглолистната гора за 
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развитието на раннитt пrолtтни цutтя, 
като синчецъ, кривъ дtдо и др. Покри
таl'а съ мъхъ почва въ иглолистната гора 
зиме замръзва на значителна дълбочина, 
защото презъ есеньта не пэдатъ масово 

листата, както въ широколистната гора, за 
да покриятъ и топш1тъ коренищата на ран
нитt пролtтни растения. При това nрезъ 
зимата въ иглолистната гора снtжната по
кривка е по-тънка . отко11кото въ широко
листната - въ последната да се натрупа 

обиленъ сн·\;гъ прtчатъ само клонитt, но 
не и листата. И наистина, зиме нtма по-ху
бава гледка отъ бtлата премtна на смър
човатэ, еловата или боровата гора ; нъ тия 
гори, като че ли снtrътъ стои само по дър
ветата. И се стопява той по-късно, защото 
зиме се получава по-rолtма сtнка въ иr ло
листната гора и е по-студено, тамъ има по
rолtмъ мразъ. За по-дългото задържане на 
замразяването въ иглолистната гора спома
га и мъховата покривка, която е лошъ nро
nодни1<ъ на топлината. Затова, когато, въ 
широколистната гора зелен·J;е nъстриятъ 
ковьоръ на тревистата растителность въ 
иглолистната гора нtма нито едно цъвнало 
растение, а само по края на гората, край 
прtспитt, се подава лилавиятъ пролtтенъ 
минзухаръ (Crocus veluchensis). 

Времето на цъвтенето въ иглолистната 
гора открива обикновено киселата трева, 
разнитt видове острица, · чийто невзрачни 
цвtтове tie радватъ окото, нtматъ ярки 
багри. 

Широколистната гора nролtтно време 
привлича вниманието на човtка съ бързата 



промtна, която става в:ь нея. Иглолистната 

гора на пръвъ поrледъ не показва никаква 

промtна въ развитието си напролtть. 

Взремъ ли се, обаче, по-внl!мателно въ една 

борова гора, ще забележимъ преди всичко, 

че баграта на гората се промtня отъ тъмно 

зелена !fa по-свtтло зелена. Това показва, 
•1е животътъ въ бороветt се е пробудилъ 
вече, растенията почватъ силно да асими

лиратъ. Забелязваме и по върховетt на 

стъблото нъ кржгъ разположени пжпки, 

отъ които се развиватъ клонки. По тия 

кржгове отъ клонки можемъ да ·познаемъ 

годинитt на д-ьрвото. И понеже стъблото 
се удължава всtка година съ известна дъл

жина, то става стройно. 

По клонкитt се развиватъ листата, кои

то не опадватъ още презъ есеньта на еж.

щата гоnина, както е при широколистнитt 

дървета, а се запазватъ нtколко години. 

При бора листата (иглитt) опадватъ въ те
чение на 2-3 години, а на елата - въ 

течение на 4-6 години. I<олко години да 
живtятъ листата, зависн отъ разни условия. 

Така, ако борътъ или елата растатъ въ го

ри и на високо, листата имъ иматъ по-го

лtма дълrовtчность, отколкото листата на 
ели, смърчове и борове, които растатъ въ 

равнини или въ по-южни мtстности, а осо
бено бързо окапватъ листата , ако отдtл

нитt дървета растатъ поединично, а не въ 

гори. Особено дълготрайни еж. листата на 

храстовиднитt форм,t отъ елата, които ви

рtятъ на височина 1750 м. над1, морското 
равнище; тtхиитt. листа (игли) живtятъ до 

10-13 години. Старитt листа опадвзтъ 
обикновено незабелязано за окото, но най

много опадватъ пролtть, когато на дървото 
се развиватъ мJ1ади игли. 

Напролtть иглолистнитt гори цъвтятъ. 

Ако иглолистната гора е отъ боръ, цъвти 

въ втората половина на м. май. Явяватъ се 
при основата на младитt издънки (клонки) 
купчинки отъ мжжки цвtтове, тичинкови 

шишарки, които, като цъвнатъ, развиватъ 

обиленъ жълтъ прашецъ. Наредъ съ мжж

китt цвtтове, близу до върха на младитt 

клони се разполаrатъ женскитt. цвtтове въ 

видъ на червена шишарка ; по осьта на по. 
следната се намиратъ люспи, а въ паsвитt 
имъ семе11лшки. Слецъ опрашването, което 

се извършва отъ вtтъра, люспитt на ши

шарката се sатварятъ и чакъ следъ две го

дини узрt.ва семето въ шишарката, която 

се разпуква и семената се разсtйватъ. 
Явява се въпросъ, 

защо изъ иглолистни-

тt гори растатъ повече 

растения съ вtчно зе

ле\~ъ цвtтъ ? Защото 
въ иглолщ:тната гора е 

влажно и студено и 
презимуването на ра

стенията въ зеленъ вчдъ 

nри тия условия е nо

изгодно. Наnрслtть ·ра

стението съ готови зе

_лени листа не губи вре
ме за развитие на но

ви листа, а веднага, 

следъ стопяване на 

снtга, почва да ас11-

ми11ира и ycntвa да за

върши пъл-

но.то си раз

витие до на

стжпване на 

зимата. 

,/ 

,,, 
' 

39 



САМОКОВЪ 

МИРОНСКИ 

~-__, проф. д-ръ СТ. КОНСУЛОВЪ 

Отъ столица', а и друrитъ градове у насъ, 

както и отъ градовет·t на друrи1t ку11тур
ни страни въ чужбина, всtки праздню<ъ хи. 

J1яди, десетки хиляди души се запжтватъ 

къмъ планинитt. И който веднзжъ вкуси 
радостьта отъ това общуване съ природата, 

тоf.1 става вече редовенъ неинъ гостъ. Тамъ 
намира той успокоение, отъ тамъ черпи си

JJИ за нова работа. Н·Ьщо несъзнателно, вко

ренено дълбоко въ цушата, тика културния 
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чов·l,къ къмъ това общуване съ мацката-при
рода, Нtма съмнение, че вжтрешнинтъ стр~ 
межъ къмъ общуване съ природата, който 

тъй силно се проявява въ култvрнитt наро

ди и въ културни!Гъ слоеве отъ единъ и сжщи 

народъ, трtбва да стои въ връзка съ отно

шенията между човtш1<ата природа и натег
натата наша култура . Защо човtкътъ на 

напрtrнатия умственъ или физически трудъ 

намира успокоение въ общуването съ при-



родата? - За да си отгоаоримъ 11а тоsи 
въпросъ, ние трtбва да вникнемъ въ сж.щ
ностыа на човtшката приро.п:а, да просле

димъ какъ тя се е създала, да схliанемъ 

i:жщностыа на културата и настжпилия 

конфликтъ между нея и човtшката прирО· 

да. Налага ни се една мал1<а разходка изъ 
областыа на нау1<ата за живота. 

Най• старитt останки отъ сжщество, кое
то ние признаваме вече за човtкъ, датиратъ 

отъ старата каменна епоха, огь преди 350 
- 400.000 години, огь вре·мето на тъй на

реченю1 ~ха/.lделбергски човtкъ" . Стотици 
милиони години преди това на земята се е 

развивалъ животъ1ъ, беsъ да е сжществу

валъ още човtкъ. 

Защо признаваме хайделбергския човtкъ 
вече за човtкъ? - Покрай анатомически
т-1; осоl\ености, по които той е почналъ ве-

Эакарнй Жандовъ 

че да се отдалеча~,а отъ животинскитt ти

пове и да се приближава до типа човtкъ, 
ние констатираме и въ неговата душа нtщо, 
което не се срtща въ никое друго с,'Кще

с,!!О и което е човtшка привилегия : стре
межъ къмъ откриване 1ia непознатото. 
Първобитниятъ човtкъ изучава околната 

природа, открива кои растения могатъ да 
се иэnолзуватъ за храна, за лt1<у11ане, пра
ви опити, наблюдава, изучава какъ да си 

приготви по-съвършени оржжия за отбрана, 

;,,а борба съ звtроветt. То/.! твори вече нау

ката, които е основа на културата. 

И кучето е интелигентно, но никога то 

не проявява стремежъ къмъ открива~,е на 

неизвестното, къмъ „създаване на наука•. 

Но природата на хайделбергски'я човtкъ 
още не е 11риродата на днешttия човtкъ, въ 

когото намираме още две чисто •ювtшки 

По билата на Пнрннъ - Камеtнtцn 
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nривиJJеrии. Вече въ т:ьй · на.речената МJ1ада 
каменна епоха първобитниятъ човtкъ е 

направиJJъ скокъ въ своето душевно разви

ти~, наредъ и съ анатомичното си усъвър

шенствуване. Ние го виждаме да укр;jсява 
всичко наоколо си : по стенитt на пещери
уt той рисува прекрасни образи н~ живот
ни, съ рисунки краси и своитt оржжия и 

уреди. Това е проява на създалото се вече 
въ него художествено чувство, на което 

ДЪJIЖИМЪ изкуството, въ ВСИJ./КИ неrови про

ЯВ11. Отъ друга стJ:,ана, въ човtка се поя
вява вече и чувството на мистика : то не 

оставя мървитt . на произвола, а имъ прави 

гробниuи, въ които поставя храна, оржжие 
и други потрtбности за .живота отвждъ". 

Тази мистика, като една сжщность на •10-
вtшката природа, е основата на всички ре-
11нrии. 

Ето съ твзи три сжщности - стре~ежъ 
къмъ наука, •1увство къмъ красотата, мисти

ка - човtкъ се оформява окончателно въ 
м;1адата каменна епоха и съ тази своs1 

природа живtе той и до днесъ, безъ да се 

е прибавило нtщо КJ>МЪ нея. Човtкъ само 
развива това, което е вложено въ неговата 

природа и така твори своята култура. 

Но културата, кояrо засtга само човtка, 

съ своето развитие дойде въ конфликтъ съ 

човtшката природа и ние вече говоримъ 
за израждане на културнит·I; народи. Какъ 

се обяснява то? 

Основенъ биологиченъ законъ е, че пра
вилното изграждане на всtки организъмъ 

е възможно само при онази обстановка, при 

която, тoti ·ce е създалъ като . видъ. Единъ 

примtръ. Видътъ вътсъ се е създалъ като 
месоядно ЖИ,!IОтно, затова младит·I; нълчета 

ще иsрастнатъ правилно, когато се хра

нятъ съ месо. Хранете ги насила вегета

риански и тt ще иэрастнатъ недъгави. С,-к

щото ще бжде и съ агнето, като го хра
ните съ месо. Гж.битt растатъ добре въ 

зимника, защото като видъ еж се създали 
въ обстановка безъ свtтлина; картофитt, 

обаче, въ зимника ще дадатъ анемични 
растения, · защото, като видъ, еж се съз

дали при слънчево освtтление. 
Коя е тогава естествената обстановка, 

при която се е създалъ видътъ човtкъ, 
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при , които тои би се раэвивалъ прав11лно? 
Главната сжщность на тази естествена об
становка се свежда къмъ следното: храна 

сурова, тъй както се намира въ природата; 

животъ всрtдъ природата; tрудъ свързанъ 

съ радость. Каква обстановка пъкъ съз
даде напрегнатата съвременна култура за 

изграждането и за живота на днешния чо; 

вtкъ? Вмtсто сурова храна, за угода на 

вкуса всичко се прекарва презъ оrънь, 

свойствата на храната коренно се ПР,Омt
нятъ; въ организма постжпватъ вещества, 

къмъ които тоt! tie е приrоденъ; вмtсто 
нсрtдъ природата - животъ въ душния 

градъ, безъ просторъ, безъ достатъчно · 

слънце, безъ успокояващето влияние на 

природнитt гледки; вмtсто трудъ съ ра

дость - работа до изтощение, въ инте

реса на ,; производството", за което се 

жертвува щастието на 11овtка. 

И друго. Човtкътъ всрt.дъ природата се 

развива хармонично: движението развива 

тtлото всестранно; тамъ имаме просторъ 

за проява на чувството "ъмъ красота, сво

бода и на мистиката. 

А какво става съ културния човъкъ? -
Неестествената храна разсrройва и психи

"ата; за целитt на »производсrвото" се 
стига до крайна спеuиализация, която за

т жпява; трудътъ на физическия работникъ 

е ещюобразенъ, а на умствения - недоста

тъченъ. Въ единия и другия се стига до 

едностранчиво р,азвитие на тtлото; липсва 
просторъ за стремежа 1съмъ красота, за 

мистични изживявания. Съ една дума кул
турата притиска човtшката природа, не й 
позво11ява да се проявява цtлостно, което 

е пред11оста11ка за правнленъ, щастливъ 

животъ. 

Но въ природата на •1овtка има скрити 
сили, които . водятъ къмъ бунтъ. Ние ли
шаваме детето отъ потрtбната му игра, но 

то си 11 краде; младежьта пъкъ ycr1t да се 
наложи и спортътъ днесъ залt всички куп

турни страни. Скрититt сили JСаратъ сжщо 
чов·l;ка отъ всички възрасти да търси об
щуването съ маt!ката-природа, което е необ
ходимо условие за 11еговия правиленъ:жи
вотъ и щастие. 

Полетата въ културнитt страни еж гж.-



сто населени, нtма тамъ nросторъ; мор

ската ширь е достжnна за малцина. Само 

планината е останала сравнително девстве

на, съ хубави nрир6дни гледки. Тамъ кул

турннятъ човtкъ, беsъ да знае защо, се 

радва като дете, оnрtснява силитt си. Умt

реното физическо напрежение тоже допри

нася за това. Чудно ли е тогава, че възро

дената така психика на болния може да 

спомогне за неговото излtкуване, а за 

здравия това е идеално срtдство за под

държане на бодростьта и жизнерадостьта? 

Въ планината въ човtка се събужда и 

желанието да направи нtкое необикновено 

усилие, да превъзмогне несгодитi;, да по

беди планината. Това е пакъ вродениятъ 

стремежъ къмъ възвишеното, къмъ героич

ното, за което тачимъ rероитt. Еднообраs

ниятъ културенъ животъ ни е лишилъ отъ 

възможностьта да се боримъ съ природата, 

да рискуваме. Планинарътъ има тази въз-

Акеарепъ Юрданъ Гоwе1ъ 

можность : лi;те се катери по най-стръм

нитt мtста, зиме се бори съ виелицнтi;, 

Това е коствувало живота на не единъ 

nланинарь. И българското планинарство 

даде първитt си жертви. Но както смъртьта 

на героитt не плаши сърдцатитt мжже, 

· тъ/;1 и таченитt гробове на загиналитt въ 

планината само разnалватъ пламъка въ ду

шитt на живитt имъ другари. 

Общуването съ природата засегна вече 

широко културнитi; народи. Това ё'е явява 

вече като една насжщна нужда на култур

ния работникъ, която държавата не може 

да отмине беsъ внимание. Организирането 

на едно масово общуване съ природата за 

жителитt на rолtмитt градове трtбва да 

б.жде в1<лючено въ проrрамнитt грижи на 

държавата. Утрешната държава ще издигне 

единъ новъ лозунгъ : 
Назадъ къмъ природата · за повече ща

стие на човi;чеството ! 
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Единъ зименъ излетъ е единъ го
лtмъ праздникъ. Той носи много ра
дости, много трепети, много възторзи. 

Предвкусвайки сладоститt, които ще 
ни донесе настжпващия день, 1_1ие тръг

нахме на поклонение въ чистия храмъ 

на планината, а въ душитt ни бt леко, 
така леко. Нtкакна тиха, чиста, дет
ска радость ни бtше обладала въ зимна 
утринь. 

Отмtренитt корави ст жпки разбу
диха стръмната пжтека. Изкачвахме 
вече Балкана. Тритt километра, които 
дtлятъ града отъ планината, неусетно 
бtха останали задъ насъ. 

Нtкжде изъ залутанитt усои на Ве
ликата планина се понесе познатъ ве

селъ шумъ. Пастири току що изкар
ваха на зимна разходка стадата. 

Изправени на хребета приехме пър
вия поздравъ на слънцето. Спрtно въ 
нерешителность да поеме вtчния си 
пжть, голtмо и огнено червено, то бt 
запtло съ разтопено злато леденитt 
плещи на Бапванъ. Рtки отъ слънчеви 
лжчи се разрi,ха по замръзналата до• 

лина и тя потъна въ нtжни свtтпини 
и сtнки. При първитt зари разцъвнаха 
безброй фантастични цвtтя. Съ епма
зенъ бпtсъкъ заискриха заскреженитt 
храсти и треви. 

Стоимъ безмълвни предъ търже
ственото величие на изгрtва и съ жаж
дущи очи пиемъ отъ неизчерпаемото 

очарование на 6-I;л~ та пданина. Съ нс
стихващъ эахласъ гледаме царствената 

красота. Тя се припива въ насъ като 
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целебенъ балсамъ и ние сме безсилни 
да се откжсвемъ отъ завладtлото ни 
опиянение. 

Долу, низко, се събужда эа убий
ственото всtкидневие сивиятъ животъ. 
Облtното отъ свtтлина поле изпустна 
дълбока въздишка и вълна отъ бt.па 
прозрачна мъгла се понесе отъ сънната 

долина къмъ насъ. 

- Защо това мраморно облаче се 
е спрtло надъ града, сякашъ вглжбеве 
въ неразгадаеми мисли? Кога, отъ кжде 
се появи то? Вижте съ какъвъ коп
нежъ тънкитt струи отъ синкавъ димъ 
се устремяватъ къмъ него, а то, без
приютенъ скитникъ, ненаситно приема 

тtхнитt топли ласки. 

Ето и стадото, чиито звънчета и 
хлопки пълнtха съ весели звуци ппа
нинскитt усои. То се е пръстнало по 
припека. Голtми рунтави кучета стоеха 
като вtрни стражи по окрайнинитt на 
гората. До тtхъ вtчниятъ спжтникъ, ма
гарето, хрупа млади заледени вейки. 
Овчарьтъ, подпрtнъ на гегата, сле
деше замисленъ стадото. Овцитt ша
рtха насамъ-натамъ по склона, а звън
четата припрtно звънtха, пtеха и тtх
ната сладкозвучна пtсень се подемаше 
отъ ехото нагоре и заглъхваше нейде 
изъ дивитt усои. 

* 
Вървимъ. Кучетата ни усетиха. Съ 

б-hсенъ лай се нахвърлиха тi; къмъ 
насъ, но скоро подвиха опашки успо

коени ОТ'Ь едно извикване на овчаря. 



Наднасяме се надъ стръменъ долъ. 

Като изъ подq . земята достигатъ до 

насъ сподавени стонове. Долу въ 
стръмнqто ущелие - малъкъ водопадъ. 

Дебелъ ледъ въ най-фантастични форми 
е оковалъ .палавитt струи. Тtхнитt 

напори еж безсилни да разбиятъ твър• 

дитt. окови, а какъ нехайно и палаво 
скачаха тt презъ лtтото. 

Планинската пжтека ни води все 

наr.оре. Една вълшебна гледка изниква 
предъ очуденитt ни очи. Гората, тър

жествена, накичена като коледна елха 

и красива като нощно съновидение се 

изправя предъ плахия ни взоръ. Ве

лики майстори бtха работили тука 
цtла нощь. Елмазени нанизи и тънки 

д-ръ Миноаъ 

бtли паежини еж накачени по безлист

нит-в вейки. Гжстостволиятъ лесъ, 

посипанъ съ сребъренъ прахъ, чакаше 

тихо и смълчано 11ървитt ' с,11ънчеви 
зари. Ето че снtжнитъ thрлянди бжи
вtха. Проб-вгаха по тtхъ палави лжчи 

и заиграха бtсенъ танцъ. Осл·впителни 

блtсъци припламваха безспирно по 

тънкитt б·вли паежени. 

Навлизаме плахо и безшумно въ този 

омагьосанъ лесъ. Наоколо цари тайн
ствена тишина, като въ безлюденъ 

храмъ. Само нашитt плахи стжпки на

рушаватъ бtлото мълчание. Като по
каяни гр·вшници вървимъ по бtлата 

пжтека, за да вкусимъ отъ светото 

причастие на зимната планина. 
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Мnt:чннАт„ чu,-

Огромна прi;спа прегражда пжтя ни. 
Онази нощь какъ страшно бучеше Бал
кана. Исполини се бtха срещнали тука, 
непрогледна виелица бt обхванала пла• 
нината, страшни стихии шетаха тждtва, 
а тя стенеше жално и безпомощно. 
Планина отъ снtrъ е натрупана предъ 
насъ. 

- Тука имаше гора, високи дър
вета ... 

Всичко е дълбоко погребано подъ 
cнtra. Тукъ-тамъ само, като набучени, 
стърчаха оголени вейки, брулени неми
лостиво отъ вtтъра. Това еж върхо
вет1; на засипанигв буки. 

Съ усилия се катеримъ по стръм-
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ния и хлъзгавъ наклонъ на прtспата. 
Снtгътъ е сбитъ · и заледенъ, като че 
огроменъ валякъ е миналъ по неrо. 

Остритt гвоздеи едва се забиватъ 
по заледената повръхность. Стжпка по 
стжпка ние я изкачваме. Предъ насъ 
се явява една оголена площ,дка, върху 

която се припича на слънцето, самотна 

и изоставена жиха Паскалъ. 
Отдихътъ на хижата е кратъкъ. 
Тя ни предлага топла стая, слън

чеви гледки, тихо спокойствие, а на
шитt очи еж. обърнати нагоре. Тъ тър
сятъ висинитt. Ние копнъемъ за ше
метни върхове, за свирепитt пристжпи 
на буритt, за бtлитъ олтари на rpa-



нитвитt скапи. Ние сме се обрекли на 

планината и отиваме да пиемъ, да 

пиемъ до насита отъ нейното бtло 

опиянение. 

Нашата пжтека отново ни води на

горе. Навлизаме пакъ въ побtпtлата 

гора. Засипана съ прtсенъ снtrъ, без

мълвна и тайнствена, тя внезапно 

свършва предъ една грамада отъ хао

тично разхвърлени камъни, сковани 

отъ дебелъ ледъ. Подъ леда се· чува 

глухо шумътъ на течаща вода - Голt
ииятъ изворъ - начало на бистъръ, 

пtнливъ планински потокъ. 

Гората е вече задъ насъ. 

Когато изкачихме каменистия долъ, 

предъ поr леда ни се открива обширно 

бtло поле. Тучната рудина Равна, ожи

вена лtте отъ стадата, сега е скрита 

отъ искрещия снtrъ. Надъ простор

ната равнина, като стена, се изправя 

стръмното било на Балкана. Безброй 

кристали бл-встятъ по сн-вжнитt ко

рони на бtлитt върхове, блtстятъ на 

зимното слънце като елмази и ни ма

иятъ неудържимо. Точно надъ насъ 

сияе на ведрото небе бtлиятъ зR.бъ на 

в. Михалъ. 

- Небето изумрудено синьо, пла

нината сребърно бtла, въздухътъ 

чистъ, свежъ, така прозраченъ и струва 

ти се, че ако посеrнешъ ще достиr

нешъ съ ржка бtлата начупена линия 

на Старопланинското било. 

Право назападъ, задъ бtлата рав

нина, се изправя високъ снtженъ 

връхъ. 

Слънцето облива съ свtтлина стръм

нитt му плещи. Суровъ и недостжпенъ, 

като снtженъ властелинъ стои Свищи 

плазъ. Главоломно се спускать по 

стръмнит-в му хълбоци циркусни уще

лия. На изтокъ и западъ отъ него на- · 

низъ отъ бtли зжбери, а. той, rоспод

ствуващъ надъ всички, се възвишава 

нагоре. 

· - Не прилича ли Свищи плазъ на 

Пиринския първенецъ Елъ-тепе или на 

Люботрънъ? . . . 
На самия връхъ като игла съ бри

лянтно острие блtсти пирамидата. 

Изкачваме вече съ мжка стръмнитt 

спускове на в. Михалъ. Слънцето съ 

пъпни шепи разлива ободрителна то

плина по разrоленитt ни п,1Jещи. Го

споди, колко е топло 1 Когато на дол

ната земя се увиватъ съ кожи хората, 

ние тука ходимъ голи. 

Изправенъ на Великата планина, 

която дtли дветt Българин, гледамъ 

съ погледа на победителъ една без

крайна панорама, пълна съ мистика и 

ледено мълчание. 

На северъ - една безизходна бездна 

отъ гори, свесили печално оголtпо 

стволи. Единъ лабиринтъ отъ стръмни 

долове, гористи била и лжкатушни до

лини. Задъ тtхъ безбрежната ши_рь по

тъва въ безбрежното небе. 

На юrъ - неизr ледни далнини. Ро

мантичната долина, заобленитt върхови 

на Срtдна гора, задъ тtхъ заrадъч

нитt Родопи, а на юrозападъ снtжна 

Рила припича на зимното слънце rо

литt си зжбери. Нtкжде далече на 

юrоизтокъ е <;:акаръ, откждето съ не

стихващъ копнежъ доскоро съзерца

вахъ скжпитt върхове на Милата пла

нина. Колко е тежка разлжката отъ 

любимата, бtлата планина. 
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свещеникъ ГЕОРГИ СТЕФАНОВЪ 

До скоро това бtше благочестиво желание 
на иЗJJетницитt изъ красива Витоша, тоя непо
кмебимъ стражъ и безмълвенъ наблюдатель 
на Gтолицата. Днесъ за очуда на мнозина, ко
митетътъ въ съставъ председатель свещеникъ 

Георги Стефановъ и членове проф. Георги Ка
раивановъ, Панаllотъ Минковъ, Иванъ Янковъ, 
Стефанъ Шишковъ, Kollчo Тодоровъ, Димитъръ 
Атанасовъ, Владимиръ Марковъ, Боrданъ Баевъ 
и Асенъ Къневъ, надлежно утвърденъ отъ Не
гово Високопреосвещенство Св. софиllски ми
трополитъ r. r. Стефанъ, съ негово благосло
вение построи край „Кумата•, само за два месеца, 
Божи домъ, гдето на 1 ноември!! 1942 rод, вече 
се издига молитва къмъ Бога и се славослови 
Неговото име. 

Храмъ на Витоша! Не показва ли тоя фактъ, 
че иметницитt, освенъ красотата на тъй вели
чествената природа, която опива съ своята див

ность, еж почувствували една вжтрешна по

трtба - да бждатъ въ ммитвено общеяие и 
на планината съ Оногова, Който тъй премждро 
е създалъ всичко! 

Младежи, учащи се отъ клона .Витоша• отъ 
Ю. т. с., ржководени и отъ духъ на в1;ра и 
благочестие, не се задоволиха само съ своя 
подслонъ въ планината, тt пожелаха да иматъ и 
друrъ подслонъ - на духа, за да почиватъ като 

пжтници отъ нажежената пустиня на суетата и 

подъ сtнката на храма, в·ь молитва и бдение, 
да изпросватъ благодать за душитt си и да се 
въоржжаватъ -еъ оржжието на свtтлината, което 
ще имъ позволи да бждатъ смtли, чиличени въ 
борбата за повече чистот11 и нравствена кра
сота въ живота. 

Камбанниятъ звънъ отъ 1 ноември/.! 1942 г. 
започна да се разнася въ усоит'k на красивата 
Витоша. Далечъ и отблизу тoll шепне съ своя 
меденъ rласъ, че и тукъ, пжтннко, си пови

канъ на блаrословейъ поклонъ предъ Бога, 
Който тъй щедро е имtлъ отъ своята красота 
и въ тоя диве11ъ кътъ на Родината. 

Молитва, пtснопtние и възторrъ за душата 
отекватъ между свещенитt стени на храма. 
Словото на Uърквата се понесе и въ Балкана 
и зове благочестиви дущи, които и тукъ не еж 
лишени отъ молитва и блаrословъ. Храмътъ на 
Витоша е истинска духовна гордость за со-
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физици. Той бt издигнатъ съ скромни срtд
ства, но съ богатството на благочестивия духъ, 
който показа, че се осжществи онова. което 
мнозина мислtха невъзможно. 

Духътъ на великия покров11тель на всебъ11-
гарската сждба - Преподобниятъ Иоанъ Рил
ски - пребивава въ ·rоя Божи домъ, издигнатъ 
въ честь и паметь негова и съ това още веднажъ 

се подчъртава великото назначение на храма 

на Витоша : да просвtщава и ос11tщава благо
датно и да възпитава национално всички, които 

обичатъ България и неllнитt предивни красоти. 
Храмътъ на Витоша говори полож11телно за 

високото 'религиозно и национално чувство на 
нашитt младежи туристи отъ клона .Витоша", 
при Ю. т. с, 

Toll е залоrъ, че въ дущата на българската 
туристска младежь еж внедрени здрави стимули 

на в'kра и родмюбие и, че тая младежь, по 
nримtра на вашето иивало, е закърмена с. 
оня високъ духъ, коllто вдъхновено и жертвено 
схужеше нц Бога и България. 

Въ дни велики и решителни, когато всичко 
около насъ стои подъ знака на високо напре

жение на духъ и •воля, храмътъ на Витоша се 
издигна, за да устреми погледа на туриста 

къмъ духовната висота на в'kрата, 
която го прави боrоподобенъ и nможителенъ 
пионеръ на доброто и т11Орчеството въ живота. 

Съ издигането на този Божи домъ вие, като 
българи, зарегистрирахме първата културна 
придобивка отъ тоя родъ, която предъ всички 
ще ни доставя заслужено уважение на вtрвашч 
люде, които търсятъ Бога навсtкжде, ·а вай
вече тамъ, гдето тихиятъ пщ1нински зефиръ носи 
благоуханието на Неговата безпредtлна любовь. 

Софианци и туристскиятъ свtтъ трtб;;;а да 
знаятъ, че на Витоша има храмъ въ честь на 
Св. Иоанъ Рилски. Тая мисъпь трtбва да из
вика непринудено и благочестиво желание да 
се подпомогне тоя храмъ въ дtлото на него
вото благоволение, защото Боrъ ос11ещав11 и бла
гославя всички, които обичатъ блаrопеnието на 
Не1·овия домъ. 

Нека по-често отиваме на нашия Сионъ, да 
чуемъ славата за Бога и да поднесемъ отъ 
името на Бога съ чисто сърдце своята под
крепа за възвеличаване дtлото и м'kстото на 
божието владичество. 
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КАКВО НИ ПРЕДСТОИ 

)KIJBfht!MЪ 8и дни, които не /l0ЗBOAROQ/n5 да се 11роя

•11ва една норА1а.1на деtiность от;, страна на общест• 
лP.нt:rnrь орzаниэа1,и11. Условията, пра ноито се развивп 

нашиятъ общественъ :J1Cuoomъ, не отнраватъ ВЪЭАtОЖ

ност-а да с11 развие една ш11рона пранти•1есна деятел

ность, 1tоято да об.~ване no-zo-4n,A1и зада•щ и 11остщне 

110-щирони резултати. rl аатооа, нашитrь усиАUЯ тр,ьб• 

ва да 6Jf,дa1111, насо~еии r~AI& за110Jоане пос11111гнатото 
11 11одzотвнне на почвата за оново, ноето тр,ьбоа да 

6мде r~эвър,иено, ноzато се прощьня,т, усАов1111та въ 

6Аоzопраятенъ смасмъ. 

Изхо:нсдаii1tи отъ тп,зи npeдn.ocmaвl(n п от& 11ев1>з• 

,,о,юностьта и пре:п 1943 zодина да се cъcmoll редовния 
яонzресъ на Бмzарсния туристачеснп саю3'/J , ЦснтраА-

11ото хастоятелстоо c!Juua. пр~з-ь м. декеАI.врий на J(0H• 
ференция в~ Софrш председател11111rь на съ1оэж,тrь кАО• 

нове. На _тая конфереж1ия се дадоха н,ьнолно осведо• 

.Ашm~лн1L док..tади за всш1ко изв&ршенб презъ aз-

111t!1tAama 1од11на п# сле()ь станаАиmп, разискван.ия, се 

усrпановиха ра.А1кит1ь на 11.11ана за дейность. 1rOilmo ще 
се проведе 11ре:л, 1943 zодина отъ страна на ЦентраА• 
иото настонтелстоо rz ,оюзнит1ь клон.ове. 

OcнouNama :,ai}atca, която се c1taza 11редъ съюзното 
рш,оводстоо и 11petn, рмNоводиmеАаmп, на съюзюип,ь 
1~·.1.онове sa мо.11ента, е да бмдатъ 8Dt1aзeнll nр1lдоб11в-

1шт1ь на доп.жеж~~то н,r, 1'DU11lo CA'i твърде гOAfllAtU. 

Дмzъ е още и на oc1hкll opzaнllзripaнa myptJcn,,, нарtд, 
cti не2оваrпа t0AtЬ.Ata л,обовь k"f,J.l'& rrлnн.Jн.nma, да отдn,Ая 
.иuст,Аь tt вреА1е за орzанизация,t1п и да направи &Cll'tкa, 

наето е по сu.,щтп, .1,1у, за запазsането на ней:нцт,ь 

по,·ти,к:ения. Това особено важи за онrьзи, които 1шаm'Ъ 

теж1<ата за А1Омен111Ll зада•1а, да б;идатъ въ редицитп, 

на ClJI0.9HOmo ll NlfflHOB!ll!lfb r(.,'FV{OfJOдcmвa. 

При невъзможностыпа днесь да се ра.авце ед!iа 110-

широна практ,,ческа деиносrпь, движенut!mо би .могдо 

да постава на основно раэ~Аеждане а се справи с• една 
zо-<1м1а наша зада1,а-неорzанllЗllрания11r6 тураэт,м-.. При• 

rтнитть за неzовоп~о с,кtцестsуване fl Аtrьркитrь за пр~• 

.11а.~аането му трп,бва да бмдатъ обс,т.дени тиро"о отъ 

всtьl(О zледище, sa да бмдеАt& zотови, когато условията 
11;е поsволя111о това, да отпо•ше.мъ една спсте,,на бор6а 

за не2ооото преА1ахване. Въ страницитrь на „87J .. t2apc1a1 
туристъ•, во нонференции ll среtци, въ орzанизац11онни 

събрания В&nросътъ за борбата съ неормниэираная ту

ри:л,мъ тр,ьбва да б,т.дс ра.1zлежданъ съ настой•rавость, 

.tfa да се спшzне до заклю11енllлmа, които ще направюпъ 

не8ЪЗОАt:JК.но н.еzооото с„нzцествуоане, коzато т,ьзи :Ja• 
K.4I01teHllЯ б,;;;да1111, llpUAOЖt!Нll на д/ЬЛО. 

И не са,,о оъпросътъ за борбата съ неооzанизира• 
нr,я туризаАtи. Редица aдeiiNll ll ор2аназац1,онни въпрос1t 

биха no.tyчuAи ceza, когато условията за npa~ma.ttecкa 

деiiность с„х ограничени# едно основно meopamllчecл:o 

разреrиею,с, за да б,идаrш, по-1,,-.сно направена деilств,~

телность в;; ж11вота на орzанааац11ята на. Въ тая на
сока тр,ьбва да б;кдатъ ceza насо•,ею, уси.1/lяmа ни, ако 
исхаме раэу,,но да сАужи,,-. на орzаю,зираная бм2арс1<и 

111ур11:r.мъ. 

Развиването н.а едн.а r,o ... mupo1'a из,еетна деiiность1 
„оято са остааа най-здравата uр.з1<а между cъro.,нllrnrь 

членове и 11остовянето 110 обс,т.ждане идейиитrь и ор-
2аниза1111онни про6Аем11, са иоrшtо жиоrье дв11жението 

нп. ще заnъднятъ 11разднотитп, и щ~ 11.0дzотея,п1,ус.fо~ 

вията за zол,ъ.11ап~,ь прантичеrк11 11остижения въ б1lUЗ• 

яото б,кдеще, Да npucni,кnr,.11& и не се опшлоняоаде от,, 

тп,хъ нито за АtОАrенп,ъ - ето zoлlЬAtama зада•tа, сь 
която ri,Na~,e да се сnрав11,1~ през,, новата zодина / 

ГЕОРГИ ДРАГОЕВЪ 
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е БЪЛГАРСl<И~'ГЪ ТУРИСТИЧЕСJ<И СЪЮЗЪ е nро
въэ1·ласилъ за 61-11 поч:етенъ чпенъ на Съюза х-ьрватскин 

nълномощеиъ минuстъръ оъ София д-ръ Владимнръ Жидо

вецъ. Както с известно д-ръ Владшшръ Жwtовецъ съ една 

група хърватски nланинар11 посети България nреэъ л·hтото 

на 1937 rод., ко1·ато има оъэможность да обиколи Рппа п 

Пирuна. Следъ оторото му идване въ Бъпrарня тoii из

ползува вре:11ето св тукъ, за да nосетн 1.1о~п11 всички бъл

гарски пл.1t1шш. 

Една специална делеrац11я отъ Централното управле

ние на Б. т. с. е посетила н вр,~чилn на rосподинъ Mr:1„ 
нистра почетния знакъ на Съюза и съответна грамота. 

На 3() мартъ оъ честь на r. ми11истъръ Жидовецъ е 

б11ла уредена rолtма туристическа вечеря, на която еж 
пр11с„тствували повече отъ 100 души, 1{ентрал11итt на

стоятелства на Б. т, с, и Ю, т, с., nредстаоител11 на со

фийс1<1п't клонове "Алеко•, ,.Планинецъм, ,,Еделвайсъ .. , 
Жепtэни•1ааското турпстическо дружество II Бъпrарскня 

алnш1ски кпубъ. Председательтъ на Туристическия съюзъ, 

народниятъ nредстаонтель д-ръ Б. Ковачевсю,, е nр11вет

ствувапъ rосnодииъ Мuнистра, Следъ неrо с,'1'. rоворип11 

r. r. Василъ Радевъ II Любо Тодориновъ. На приветствията 

е отrовор11лъ r. м1шистъръ }l{11дооецъ, Изказан•~ ся. били 

пожелания за по-тtсш1 нръзкu между хърватсю1тl; и Сiъл

rарс1штt пла111111ари. 

е МИНИСТЕРСТВОТО НА НАР. ПРОСВ'tЩЕНИЕ съ 
окр,т,жното си подъ N, 223 отъ 1 априлъ 1943 rод1ша до 
r. г, д11ректоритt на учитепскитt институти и п1мназ1штt 
разрешава II препор,'\\чва на ученици,); отъ r11м11азиnтt 

да nосещаоатъ сказката на съюзния сенретарь, r. Иванъ 
Иоановъ. на тема: ,.Планинарска етика", която сжщивтъ 

изнася от1о името на съюэнит·k клонове. 

8 ВОдАЧЪТh НА СПОРТА ВЪ НЕЗАВИСИМО ХЪР• 
ВАТСКО r. МИШJ<О ЗЕБИЧЪ е 6паrовол11лъ да отл11чи 
председателя на Българския тур11ст11чески съюзъ r. д·РЪ 
Божно Ковачевск11 съ сребърния знанъ на хърватския 

сnортъ за эаслуг11 къмъ хърватско-българското спортно 11 
планинарско приятелство и дру1·арство. 

8 ПО ПОКАНА НА КЛОНА .БЕЛМЕКЕНЪ", съюзни
ятъ секретзрь Ив. Ивановъ е изнесълъ пъ Пазарджикъ 

сказка на те.,а .ппа1щнарска етика•. заедно съ nрожек-

1щя на избрана серия отъ цвtтю1 картини изъ бъпrарски

тt планини, Сказката е била мноrопrод110 посетена отъ 

учащата се младежь и гражданството. 

• ВЪ КНИЖКА 1-2 на списанието ни въ уводната 

статия .35 години•, броятъ на хижитt тр·J;бва да се •1ете 

65, а не 45, както поrрtшно е отбелязано. 
• Подnредседательтъ 1·1а Съюза Георrн Драrоевъ, ка• 

сиерътъ r. Иванъ Хр, Ламбовъ, •1пе11ътъ отъ контролната 
комисия Петъръ Хаджuеоъ еж бип11 nриет11 за членове 

на Бъпrарскuя ann11i!cк11 кпубъ. 

8 1-!А ВСИЧl(И Е ПОЗНАТА ГОЛ't/'1\АТА дейность, 

която софийското тур11ст11•1еско д-во „Планннецъ• отъ 

Б. т. с . развива отъ нtколко години насамъ. Така 11аnри

мtръ, nрезъ изтеклата 1942 rод,, въпрtю1 днешнитt из

клrочнтелни обстоятелства, дружеството, неэав1-1сн~10 от1, 

мноrоброiiнитt неоф1щ11ап11и дрJ•жестоенн rpyn11, които 
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C1)'t кръсiосвалн nсн'-1101 род11и nлаш-rщ1 1 хл·tбородни rionя 

1-:1 кип1ит1; морски брtrове ва обед11неното ни отечество, 

• провело 64 оф11ц11алн11 излета, посетени отъ 838 11зпет-

1111ка. Отъ тtви 11элети 23 (най-много) еж пзъ Стара пла

нина, 22 изъ Витоша, 6 11эъ Ср·вдна ropa, Лозенската 

nnaflинa, Голо бърдо, Руй, Три уш11 н Драrоманскитt 

възвишения, 4 изъ Люлинъ (два отъ последн11тt ек. детсю1), 
3 изъ Рила, 2 до Поrановския иаш1стнръ1 1 изъ Осогово, 

1 нзъ Б·вломорието и о-оъ Тасосъ, 1 по Дунава до Доб

руджа 11 1 иэъ Пирина, При тия 11элет11 с"' изм1111ат11 

10.568 1'Л , П-"ТЬ, Отъ 838-,hхъ излет1щка с"' 11звърв111111 

общо 11 1.440 клм. 
Тази излетна дейность на дружеството се nр11бл11жаоа 

до nроявитt >1у оъ това от11оше1111е отъ последната nре

диuоенна 1939 година, И нвнствна, 11звършеното от·ь nпа-

1ншци въ днешното изкЛJочнтелно време неможс друго. 

яче да се nрецею,, освенъ като подв11rъ, 

Отбепязаflитt резултати еж nост11rнат11 като 11оспед1111а 

отъ системната II програмна работа на J"лаватарския 

съветъ при дружеството, провеждана съ ндеат1зъ1-1ъ н 

неотмtнимо постоянство. Съставътъ заседава единъ nжть 

въ месеца II изработва дружествената излетна програма 

за всtки спедващъ месецъ, Заседанията му ек. дост,,.п1111 

за всички дружествени trленове, както това е и съ на 

стоятелстоею1тt II тtзи на всички комитети np11 друже
ството. Всtк11месеч11ата програма се с1,ставя по начянъ 

щото всtки nраэдю-sченъ день да се провежда над: .. мnлко 
по единъ дружестnенъ излетъ. 

Tъii nровежданитt изпети не с,,., едно безц~лно бро

дене, а см. напълно осмнслени. Р.т..ководптелиik на изле. 

тит'h nсестрщ-шо запознаватъ уt1аствуоащпт1; въ тtхъ съ 

nосещаоаннт·k обекти. Изтъква се историческото, reo• 
графското, геоложкото, археоложкото, културното, сто

панското, националното и битовото значение 11а noce1цa

вaюrrt мtста. Полаrатъ се rр11ж11 за най-хубаво 11рекар

ване на времето за почивки, забавления, нощуване и пр. 

Тзка 1щеапно се свързватъ приятното tъ nоп.ез11ото. 

Съ осl\ШСЛАнето на излетитt по изтъкнатия начинъ се 

nостиrа най-важната задача на организирания бъпrарск11 

туризъмъ - физическото укрепване на народа ни и не

rовото духовно, 1(ултур110 и 11ац11оналио изд11rа11е. 

Освенъ това nла11инu11 уреждатъ всtю1месеч110 дру
гарски срещи въ града съ цель за опознаване ня вснt1ки 

членове на брой 11адъ 800 души. Последната планинска 

другарска среща се състоя въ салона на Славянското д-uо, 

коiiто 6у1<оап110 бt nреnъпненъ, Изпълнени бtха coлo

lltн11e, хуморески, хубава сценка за цвtтята, иrрана отъ 

млади девойки, обл-tчени въ костюми нзразяващи най

хубавитt nропt·rнн 11вtтя. Проже~<тиранъ бt фипмъ съ 

зимни и л'kтки снимки изъ Витоша, Рила, Пиринъ и Кам• 

чия, изработенъ отъ планинеца Науи-ь Мипади11овъ. Про

ведоха се интересни изненади, весела поща и пр. 

Едно отъ наil-rолtмитt nостнжения на планинци презъ 

11зм1111алата 1942 rод. е и създадената отъ 1'Бхъ Школа за 
орrанизиранъ туризъмъ, въ която въ продъ~жение на три 

месеца се четоха два nжти седмично лекции съ цель отъ 

следващитt школата да се подrотвятъ добр11 Р-"ковод11телs1 

на изпети, Дшштъръ П, Талевъ 





НАWИЯТ-Ь r-nAC1:»-,. . 

ТУРИСТИЧЕСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 
(проАъnжею,е отъ ки. 1-2) 

V. Управите11пиятъ съвеrь издава вестнякъ, 
цепьта на който с да пропагандира из11ет11тt, да 
държи въ течение дружсственит1; си членове 

относно деl!ность-та на дружеството, да т1ъ да
ва разни съобщения отъ дружественъ и общъ 
туристически характеръ и пр. Же11ате11яо е вест
никът,, да 11з11нза седмично. С.жщиятъ да се ре
дактира отъ управите11пю1 съветъ. 

V!. Управителниятъ съветъ урежда туристиче
ска библиотека. Въ вея трtбва да има обеза
те11но след11итt книги и списания; пълното те
чение отъ списанието , Български Турнсrь", да
ване първа медицинска помощь - издание ва 

д-во Червенъ кръстъ; • Топография за всички• 
отъ подполкоuникъ Мирски ; Закона эа защита 
на природата ; 11оеэията на всички български 
поети за природата ни; учебници и помагала за 
геология, българска история, география, бота
ника, зоология и др. ; ржководства по тtлесното 
възпитание, спорта, детския туризъмъ II пр.; 

р.жководства за игри и за всичко друго, което 

може да послужи на организирания тур11зъмъ. 

Чнновпикътъ при дружеството е 11 бнб11но
текарь. 

VП. Управителя11ятъ съветъ орrаиизирва про
паганда· за орrаяизнранъ туризъмъ, като изтъква 

вредата отъ неорrашrзирання тур11эъмъ и ползата 

отъ организирания туризъмъ чрезъ сказки, фил

~,и. ИЗl!ети н пр. 

VШ. Управите11ниятъ съветъ ржководи и всич
ки други общи дt11а иа дружеството : дисцнп11и
нарнн, срещи съ делегати на разни сродни на 

дружеството организации и др. 

Относно хижестроенето, поддържане и обза
веждане иа хижитt, б1офститt, спалю1тt домове 
и др., маркировката, организация на службата 
.защита на природата•, залесяване II др., се 

образува специаленъ .стопански комнтетъ•, кой
то подобно на н::111етния комитетъ, се председа
телствува отъ домакина - члснъ на управител

ния съвстъ и се ржководи отъ главатаря и за 

негова помощничка - главатарка. И този r11а
ватарь влиза въ постоя11ното прнсжтствие на 

rлаватарския съставъ и участвува въ заседа-

12 

нията на управ11те11ния съветъ съ съвещате.пе11ъ 

r11асъ. С.жщиятъ е и замtстникъ на домttкнна, при 
отс.жствието му. Главатарката влиза въ постоян
ното прис.жтстnие па дамския ком1пет1, . 

ЗАСIЩА!iИН 

Управителниятъ съветъ ззседава вед11ажъ въ 
седмицата. Въ заседанията му взематъ участие, 
като съвещатс11енъ орrанъ, постояв1юто прн

схтствие на r11аватарскии съставъ. 

Секцинтt (двата комитета) заседаватъ сжщо 
ведш1жъ въ седмицата, по въэможвость въ единъ 

и сжщъ день, на разни мtста, или едпа следъ 
друга. 

Г11аватарскиятъ съставъ заседаr1а аеднажъ въ 
месеца, за да състави излетната про1-рама за 

t11едния месецъ, да направи кр11тика на измина

лнтt излети и пр. 

Главатарскнятъ комитетъ иэлжчва и едивъ 
дамски комитетъ, който 11ма грижата за обза
веждане на хижитt, изнасяне на разш1 ку11тур
по-просвtтни забави и др. Този комитетъ се 
председателствува отъ даwата членка на упра

вителния съветъ и то!! заседава само веднажъ 
nъ месеца 111111 при крайна нужда. 

Заседанията на комитетитt, уnравите1111иятъ 
съветъ и курсътъ на школата за орrаянз11ранъ 

туризъмъ не бива да ставатъ въ единъ и сжщи 
деи-ь. 

Всички заседания се състоятъ вечерь отъ 8 
до 9 часа и въ краенъ случа!! по-късно. 

Независимо отъ rорнитt заседания следва nв 
се предвндятъ и тримесечни такива, конто ·ще 
наречемъ .срещи•. Такива срещи да се пред
видятъ четири, като четвъртата представлява 

годишното събрание на дружеството. Главната 
цель на тия среши (събрания) е да се събуди 
ннтересъ nъ всички членове па дружеството 

къмъ неговата работа и се привлtкатъ всичк11 
къмъ излетитt, които устро!\ва дружеството. 
къиъ забавнтt, сказкнтt, ьъмъ секционната .1tе li 
ность и пр. 

Тия тримесечни събрания да се председате11-
ствуватъ отъ почетнитъ председатели на дру
жеството, съ изключение на rодиш11ото, при 

което се спазва установения въ устава рсnъ. 



На тримес~ечвнтt събраю1я управ11телпиятъ 
С1qВет-ь дава кратъкъ и ясеnъ отчетъ за .;еlt
ностыа на дружеството презъ изтеклото триме

сечие. Отчетътъ и разискванията по него да не 
трае повече оть ед11нъ часъ. Останалото време 
се използува за танци, хора, пtсни и туристи• 
чески реферати отъ по l0-15 м. вс1,ки единъ. 

ПРАВИJIНИЦИ 

Една от1, ваИ-иажннтt задачи на всъки 
управителенъ с-ьветъ е да състави СJ1еднитъ 
правилници, за по-важиитt е11ужби на друже
ството: 

1. f]рави11ник1, за орrанизациита на Школа 
за орrаннзираяъ турнзъмъ. 

2. Правилникъ за орrаnнзнраната цеllность 
на rлаватаритt, и по-специално за тtхната из• 
летва деЯность. 

3. Правилиикъ за реж11ма въ хижнтt. 
4. Правилникъ за детскитt излети. 
5. Правилникъ за защита на природаrа. 
6. Праиилю1къ за спасителната служба, 

включително даване първа ыедицинска по

мощь. 

Ще дамъ общи упжтвания за съставянето 
на тия правнлпнци, като посоча по-важнит11 

имъ пунктове : 
\. Относно орrанизацнята на единъ управи

типенъ съветъ, азъ дадохъ вече общи упжтва
ния въ началото на туристическата адr.11lн'и-

страц11я. · 
2. Относно организацията на Шкода за ор• 

rанизиранъ туризъмъ, еж.що така дадохъ свонтt 

упжтвания. 

3. Относnо организираната деЯиость на rла
ватаритt, и по-специално за тtхната излетна 
деЯност'Ь, давамъ е11ед11ия 11 роектъ : 

а. Главатарыъ трtбва дв е завършнлъ успtш
но курса на Школата за орrанизиравъ тур11-
зъмъ и да отговаря на условията предвидени 
въ ржководството на този курсъ •• Вода11е
ството на организирания туризъмъ •. 

б. Гпаватарскиятъ съставъ при едно д•во 
нзлжчва излетния и стопански комитети, които 

еж въ помощь на управителния съветъ. 

в. Ржководителитt на четиритt секции оrь 
излетния комитетъ и тоя отъ стопанския ко~ш

тетъ, образуватъ постоянното присжтствие на 
rлаватарския съставъ, което се председател

ствува отъ завеждащия излетитt - члевъ на 

управителнкя съветъ. Цi;лата в.ейность на спо
менатнтt секции трtбва да бжде одобрявана 
отъ това постоянно прнсжтствие. 

r. Завеж.11ащиятъ излетитt назначава rRaвa• 
тар11тt за всtки иэлетъ. Всtки главатарь е 
д11ъженъ да проведе годишно отъ 2-4 излета, 
съобразно числения съставъ на rлават:~рнтt при 
едно .11ружество. 

Излетната програма се съставя за вс1,ки 
месецъ по отдt.11но, въ заседание на rлаваrер
ския съставъ, по.11ъ председателството на члена 
отъ управителния съветъ. 

д. Главатарыъ орrавизнрва и изпълнява из
летитt съгласно ржководството ,Водачеството 
в-ь орrав11зирания туризъмъ •. 

е. Ржководителыъ на школата (завеждащь 
из4етитt), заедно съ постоянното присжтстоие 
на главатарския съставъ посочватъ 11а управи

телния съветъ кандндатитt за следване Шко
лата за орrанизнранъ туризъмъ, 

ж. Г11ав11таритt, презъ време 11а излетнтt, 
или когато еж дежурни по хижитt, еж длъжни 
да пазятъ доброто име на дружеството сн и 
въобще на турис·rа. Т1; се стремяrь да поддър
жатъ наl!-добри връзки между другари, гости и 
населението. 

з. Главатарыъ носи отговориость за небреж
ното или неопитно водене на rрупнтt, предъ 
дисциплинарния съвеrь и rлаватарския съставъ. 

Главатарьтъ е представнтелъ на своето д-во, 
на туристическото движение и апостопъ на ор

ганизирания турнзъмъ. 

и. Следъ всtки излетъ, rлаватарыъ пред
ставя въ жружествената канцелария спецнапно 

маршрутна скица за пжтя на движението на 

неговата група до обекта на иЗ11ета. По тази 
скица we може и други rлаватарв, които не 

познаватъ това направление, да водятъ други 

групи, като си служатъ съ водачи, та~1ъ кж

дето е вуждяо. Къмъ маршрутната скица rла
ватарьтъ представя и дневникъ за излета, отъ 

която да се вижда какъ е билъ оргавизираиъ 
и изпълненъ излета и да послужи за литера• 

турно опис!ание па излета. Описватъ се крас;о· 
титil " особеноститt на излета, а еж.що и рзэ• 
стоянията и ор11еятировката по пжтя ва излета. 

к. Душата на орrаннзирания туризъмъ, това 
е неговата излетна деl!ность умело органнзи
зираиа и ржководена отъ главатаря. 
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л. Изработената отъ r11ават11рския съставъ 

и одобрена отъ управителния съветъ месечна 

излетна програма, се пропаrав11ира отъ Сек

ци•та „nponaraв11a на изnетитt.•. Всички други 

секции и органи на управителния оъветъ съ• 

действуватъ въ е11учая. 

м, Независимо отъ инструкцията за органи

зиране и изпълнение на из11етитъ подчъртава 

се и следното: да се катеrсризиратъ C1'poro из

летитt. (кои еж. за деца, възрастни, опитни и пр.), 

да не се правятъ измtиевия въ приетитt 

маршрути преэъ време на изпълнението имъ; 

да не се приематъ въ rрупитt. болнави иn11 

съвършено неопитни хора въ по сериоэнитt 

излети ; да не се ~опускатъ недисциплинирани 
или вредни за морала лица ; да се държи точна 
см-tтка за разписанието на времето, нуждно 

за иэп1,11нение на единъ излетъ, като не се 110• 
пускатъ излишни протакания, които не iСамо 

биха утекчили групата, но и изwоркnи хората и 
забавили изпълнението на излета; да не се до: 

пуска преумората ; да се събиратъ предва
рително вужднит-1; разноски за излета. Събра

вит'h суми отъ недошпитt на излета да се вва

сятъ въ специаленъ фондъ, нареченъ .фондъ 

излети•. Връщатъ се сумит1; само на ония ту

ристи, които представятъ особено изви11ителви 

причини за тtхното отсж.тствие. 

н. Въ списъка, който се поднася на жепае

щитt да участвуватъ въ излета, да се подчър• 

тае, че всtки е длъжевъ да се подчинява на 

главатаря. 

о. При възможность, приематъ се отъ гру• 

питt и неорrаниsирави туристи, които, дълrъ 

на групата е, особено на главатаря, да се при• 

вл-Ькатъ къмъ организирания турю1ъмъ. 

ПРАВИЛНИКЪ ЗА РЕЖИМА ВЪ ХИЖИН, 

Хижит11 е11ужатъ за подслонъ (при дъждъ, 

мъгла и пр., а са.що и за нощуване); за пропа

ганда на организирания туризъмъ (въ тJ;хъ се 

говори за красотит-h на природата, за непознати 

направления се даватъ упжтвания и пр.); като 

аудитории на природно надаревъ унвверситетъ 

(въ т-hхъ се rонори на най-разнообразни научни 
и културни теми) ; за веселие; за получаване 

най-разнообразно т'hпесно възпитание (ако има 

около тtхъ условия за такова кли ако се съз

дадатъ изкуствени условия за такова - гим

настически уреди и др.); за привикване на 
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редъ, чистота и прилично държане вср'hдъ об 

ществото; за почивни домове ·при особени слу• 

чаи, като срtдство за извършване на много

дневни излети, попу11яриэираве на туризма II пр, 

Отъ това назначение на хижитt, се опред-h•. 

л.11тъ и основнит-h точки на правилника за хиж
ния режнмъ. 

Ще трtбва да отбеле:~кимъ, че колкото и да 

се стремимъ къмъ уеднаквяване хижния режимъ 

въ всички наши хижи, все пакъ това е невъз

~rожно да се постигне напълно. Софийскитt 

хижи напр. ще трtбва да иматъ по-специаленъ 

режимъ отъ друrитt хижи. 

Ще дамъ следното упж.тване 33 единъ общъ 
режимъ въ нашит-!; хижи. 

1. Пазачътъ на хижата е и домакинъ • на хи• 
жата. Всички посетители еж длъжни да се под-

чиняватъ на установения редъ въ хижата. 

Въ празднични дни се назначаватъ и деж~рни 

главатари. 

2. Щомъ вл'hзе въ хижата единъ rлаватарь 

съ ~·рупата си, той влиза въ връзка съ пазача, 

като му съобщава името си и къuъ кое дру

жество принадлежи. На видно мtсто въ хижата, 
на черна дъска, се записватъ имената на всички 

rпаватари и числото на rрупит-1; имъ, а еж.що 

и къмъ кое дружество принаддежатъ. Добре ще 

бжде всtка група да носи дружествената ,1нач

ка за отпичие от-ь неорrанизиранитt туристи и 

други групи. 

3. Всички главатари еж. длъжни да влъзатъ 

въ връзка помежду си. 

4. Като часъ за ntraвe се опредtля най
късно 10 часа, а за ставане - 6 часа (изклю
чение правятъ софийскитt хижи). Който за

късв'hе при лъгането или подрани при става

нето, е длъженъ да пази пъпна тишина, за да 

не безпокои друrаритt. си. 

5. Пазачътъ на хижата, дежурниятъ главатарь 
(ако има такъвъ) и друrитъ главатари, опредt• 

лятъ леглата на хората въ хижиrt, като се има 

за правило най-напредъ да се намtстятъ за но

щуване депата, слоботtлеснитt, женитt, въз

растнитt и най-поспе младит'h и зцрави тури• 

сти. Прави се еж.що предпочитание въ случая 

и на орrанизиранитt предъ неорrанизиранитt 

туристи, 

6. Упоменатит-Ь въ точка 5 на правилника 
лица, се rрижатъ и за редовната смtна на rру

пит-h, които се хранятъ по масит-1; на хижит1;, 



за да могатъ всички да се нахраняrъ своевре

менно. 

7. Всички еж. длъжни да пазяrъ редъ, чи
стота и при11ично държане въ хижитt. За това 
бдятъ г11аватаритt, особено пазача на хижата. 

8. Главатарит1; подреждатъ помеЖду си ве
селата часть въ хижитt, като се има предъ видъ 
че трtбва да се подбератъ хората, които ще 
веселятъ посетитмитt на хижата. Всички ту
ристи въ хижата трtбва да се считатъ другари, 
и програмата за весе11не ще бл~.де обща, като 
се п~дбератъ наll•добри хумористи, музиканти 
и пр. Лоцбиратъ се сжщо и вай-добри кратки 
научни и ,др. беседи (не по-дълги отъ 15-20 
минути), за красотитt на България, археоложки, 
гео11ожки, исторически, географски и др. Уреж
даrь се и общи игри, пtсни и др. Външнитt 
общи иrри да ставатъ по-далечъ отъ хижата. 

9. Упражненията по т-t;лесно възпитание и 
спортъ трtбва да се ржководятъ само отж. ве
щи лица, подъ контро11а на единъ отъ rлавата

ритt. Това е особено наложително 110 отноше
ние на децата. 

10. Не се позволява въ хижитt пиене на 
спиртни питиета, пушене въ спалнитt стаи, осо
бено дето има дами, да се лежи съ обуща вър
ху леглата, да се дига шумъ презъ време на 

почивкитt и ношувкитt. Г11аватаритt могатъ 
помежду си да установятъ часъ за почивка, 

особено когато предстои ва нtкои групи дълъгъ 
походъ, да не се влиза въ спорове съ никого, 

особено съ пазача на хижата или бюфетчика. 

11. При лtгане за нощуване, rлаватаритt 
лtгатъ най-късно - следъ като настанятъ за 
нощуване своитt групи. При ставане отъ съвь 
- обратно, r11аватаритt ставатъ вай-рано, за 
да пазятъ реда, чистотата и пр. Нека не се за
бравя че г11аватарыъ изпълнява въ случая де
журство, но такива дежурства не се случватъ 

често, особено когато се взеиатъ мtрки за уве
личение числото на шко11уванитt главатари. 

Неподчивиnитt се на rпаватарит1;, пазача и 
вжтрешния редъ туристи, моrатъ да бждать от
странени отъ хижата, а даже и да бж.датъ пре
дадени на полицейскитt или училищни власти 
(ако сж ученици). 

12. При нощувапе, винаги тр11бва да има 
едивъ прозорецъ отворенъ. 

13. Главатаритt събиратъ прецваритеnно 
всички задъnжитмни такси за хижата още при 

влизането си и ги предаватъ nеднаrа на пазача 

на хи~ката ипи на дежурния. Даренията се 
лриематъ и записватъ въ специа11на книга. 

Кочаннитt разписки се достаиятъ отъ цен
тралното управnение на Б. т. с. 

14. Никой не може да пренощува въ хи
жата повече отъ едва нощь, особено срещу 
праздникъ, когато се очакватъ нови туристи и 

когато нtма мtсто за воводошлитt туристи. 
Ако вtма мtста за нощуване на всички тури
сти и нtкoll остане втора вечерt. да пренощува, 
то последвиятъ е дпъженъ да отстжпи мtстото 
си на новодошъnъ туристъ. Ученически групи 
нощуватъ само сnедъ предварително споразу

мение съ управитмния съветъ. 

15. Никой вtма право да лtтува аъ хижитt 
безъ специално разрешение отъ управителния 
съветъ на дружеството на което принадлежи 

хижата. 

16. Въ всtка хижа трtбва да им11 аптечка, 
инструкция отъ д-во Червенъ кръстъ за даване 
първа медицинска помощь, инструкция за спа

ситеnва служба, законъ за зашита на приро
дата придружевъ отъ специална инструкция за 

при11ожевието му, отбрана маnка библиотека съ 
отбрани туристически четива, годишнини отъ 
• Български туристъ •, книга за отбелязване впе
чатленията на посетителитt и пр. 

17. Всички спорове въ хижата се уреждатъ 
отъ rлаватарския съветъ подъ председателството 

на дружествения rлаватарь, отъ дружеството 

на което принадnежи хижата. Въ този съветъ 
взема участие пазачътъ на хижата. При оrсжт
сrвие на дружествения хиженъ rпаватарь спо

рътъ се разрещава отъ пазача или отъ него и 

старшия rлаватарь. 

Всtка повреда на хижвия иввентарь се за
плаща отъ виновния. 

18. Пазачътъ на хижата трtбва да е завър
lШIЛЪ самарянски курсъ, да познава добре спа
сителната служба, закова за защита на приро
дата и да познава всички око11ни ваправпения 

на хижата . Той трtбва да бж.де още и внима
телснъ и усnужливъ къмъ всички. 

ПРАВИЛНИКЪ ЗА ДЕТСКИТ-Ь ИЗЛЕТИ 

Съ це11ъ децата още въ крtхката си въз
расть да развиятъ и заякчатъ своя духъ и rtлo, 
като се развиятъ у тtхъ ценни добродетели и 
качества и се упражвятъ въ главатарство (во
дачество), да свикнатъ въ пазене на природnта 
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и лр. - съ едва дума да опозваятъ орrанизи

ранш1 туризъмъ, вс-tко туристическо д-во тр-tб
ва д3 формира при др,ужеството си .детска 

секция. като урежда за децата специални из

лети, по възможность всъка седмица или наl!• 

малко по единъ излстъ месечно (и преэъ зи

мата). 

За издръжката на специа11нстка-ржководите11-

ка на дстскит-t игри и забави, а с.жщо и за на

бавяне за разни топки за игра, приспособяване 

м-tстносrьта t1s игрища и др., дружествата съ

биратъ по 5 лв. месечна члепска вноска отъ 

децата. 

Приемането на вовн членове на детската 

секция става винаги следъ провърка на здрав

нит-t и морални качества на децата отъ спе

циа,,истката-ржководите11ка на детскитt игри, 

въ съгласие съ единъ отъ rлаватаритi; на дру

жеството. 

Децата се разпредt.~ятъ на групи по въз

расть както следва; отъ 4-6 rод.; отъ 7-10 
rод.; O1·ъ 11-13 rод. и юноши - отъ 14 rод. 
нагоре. 

Децата отъ 4-6 rод. възрасть се водятъ на 
излети, само когато еж придружени оrъ роди

тепитi; си ипи тtхннrh б11нзк11 (сестра, братъ, 
леля, вуllчо и пр.); децата отъ 7 rод. възрасть 

нагоре може да пе се придружаватъ отъ роди

телитt си и1111 б11изки тtмъ 11ица . .L(етскитt из-
11ет11 се р.жководятъ отъ rлаватарь, главатарка 

и ржководите11ка на детски и1·ри. 

За игрища на децата служатъ блиэкит-t до 

хижит-t удобни мtста, но не и съвсемъ близко 
до хиж11т-l;, за да не се безпокоятъ дошпитъ на 

почивка въ тtхъ туристи. Могатъ да се изпол

зуватъ за игрища и удобнитt ло11янки по пж.тя, 

рази11тi; препятств11я срещани само по пжтя и пр. 

Нео111·анизиранитt въ детски секции деца, 

гости на хижит-t, моrатъ да се поканватъ да 

взематъ участие оъ иrритt на орrав11знран11т-t 

деuа, като подходящитt отъ тtхъ се поканватъ 

да станатъ членове на_ тия секции. 

Независимо отъ специалната подготовка на 

r.1аватаритt и ржководителкит-t на детск11 
игрища, нека се 11ма предъ видъ и следното : 
а. винаги да се държи смtтка за детската из

дръжливость, като се има предъ видъ, '!е осоенъ 

изразходваната енергия иа детето при иrритt, 
него ro чака пжть и за връщане; б. ю1ког11 да 
не се преуморяватъ децата; в. 1-2 часа, спо-
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редъ случая, преди часътъ за вр-ьщаяе на де

цата по дqмonen си (отъ хижитt), децата трtб

ва да прекаратъ въ пълна почивка; r. да не 

пиятъ вода, когато сжшнтt еж уморени, а така 

сжщо да не пtrатъ на влажно мtсто; да се об

.1ичатъ и1ш вамtтатъ с11едъ иrритt, особено ко
гато духа вtтъръ или е студено и пр. Особено 

внимав:ие трtбва да се обръща на по-малкнт-Ь, 
с11збичкитt, бо11едува11нтt отъ разни бо11ест11 

деца. 

Да се назначаватъ деца за коитролъ на rор

нит11 препоржки и за упражпяоане въ глава

тарство. 

ГIРАВИЛНИКЪ ЗА ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА 

Нашата природа представпява нашето родно 

rнtэдо, нашето i'<Илище, нашият·ь въздуrь, 

слънце, вода, вашата красота - нашиятъ жи

nотъ. 

Красотата на природата се отразява б11аrо

приятно върху хората. 

KOJl!<O с по-красива природата, толкова е 

по-щаст11ивъ е нашиятъ животъ. 

Дъ.~rъ пи се налага да обичаме и пази~,ъ 

природата : нейнитi; дивни гори, нейнит-t изящ
пн форми на мtстностьта, нейиит-t кристални 

и 11зобилви води, свежъ въздухъ, блаrоприя

тенъ климатъ, нейната богата флора и фауна 

чудни скали, пещери, 11еl\пата чистота и пр.,, 

заедно съ неЯнитt цевни исторически памет

ници, кои1O еж рожба на тая са.щата природа. 

Онзи, който не пази природата .рtже кло

на на който стои•, казва народната воrоворка. 

Об11чыа и защитата (пазенето) на природата, 

е вtряо мtри11O за културния уровеиъ на едно 

11ице или единъ народъ. 

Да обичаме и пазимъ природата, това значи 

да обичаме и пазимъ себе си и Отечеството си. 

Печална е нашата деl!ствите11ность по отно

шение на този култъ къмъ нашата природа. 

Още преди освобождението 11а България, а осо

бено спедъ освобождението н11, множество цен

ни екземпляри отъ нашата богата ф11ора и фау

на изчезваха, хиляди хектари гори сжщо из

чезнаха, множество исторически паметници, пе

щерни красоrи и др. се разрушиха. Чеэнатъ 11 
нашит-h води - нашия1ъ поминъкъ, нашиs1тъ 

)IШВОТЪ. 

(.IJСдва 

ИВАНЪ КОЗЛО!tСКИ 
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