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МЛАД TVDИCT 
ОРГ/\Н Hf\ ЮНОШЕСКИЯ ТУРИСТСКИ СЖЮЗ В БЖЛГRРИЯ 

........................................................................ 
Год. 9 октомври 1923 Кн. 2 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••а•••••••••••••••• 

В ПОДКРЕПf\ Hf\. ТУРИЗМf\ 

Юношеския Турисrски Сжюз в Б.жлгария не ~ получа
вал до сега дарения от в.жншни лица, нито от свои членове. 

Цели десет години той е крепнел самостойно и се е изджржал 
от своята собствена среда : от ученици и студенти. Но в пос
ледно време нашата организация засили и разклони твжрде 

много своята дейност не само в идейна посока, но и в сери
озни практически постижения, главно: хижестройство. Тук еж. 
необходими големи средства, каквито с.жюза няма. От друга 
страна, ясно е, че той ще постигне своите задачи много по
бж рзо, ако бжде подкрепен и от в.жншни лица. За пржв п.жт 
в историята на еж.юза, един такжв случай иде да улесни на
шето дело. Видният общественик и родолюбец, г-н Констан
тин П. Панайодов е подарил на еж.юза . Юнак" своя най-це
нен имот - едно здание от 12 апартамента. Чистия приход 
от техния наем ще се разпределя между „Юнак", двете ту
ристски организации, Военното Министерство, ловната орга
низация и еж.юза на колоездачните дружества. Всеки от тия 
институти ще употребява своя дял от прихода за цели. опре
делени от дарителя. Юношеския туристски сжюз ще по
лучава 10°/0 от тоя приход и с.жrласнп волята на дарителя ще 
раздава -от негово име награди на отличили се туристи при 

разни излети и сжзтезания, както и помощи за постройка на 
туристски хижи. 

* 

Г-н Константин П. Панайдов принадлежи кжм една ге
нерация, която издигна и еж.гради Бжлrария. Еrоизжмжт на 
днешното време сподави и последния отзвук на тоя строите

лен дух, но все пак, изглежда, че е останало нещо. И затова, 
делото на r-н Панайодов изп.жква още по-ярко и с двойна 
сила подкрепя нашия устрем кжм бждащето. 

Г-н Пана йодов е роден в Тжрново; следвал е правните 
науки в Русия и Бжлrария и ги е завжршил в 1891 година; про
служил известно вр.ем ~ по сждебното ведомство, той достиг
нал поста министжр на правосждието (1905, 1906. 1907 и на
чалото на 1908); джлrи години е бил народен представител и 
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ИJl:fa зад себе си една оживена и неуморна обще<!:Т'Вена- дей
НQСt. f\втор е на правни сжчинения и е мап~са:л, кра,rка нето-
рия на Бжлгария, под надслов: "Разкази от б-жлгареката ист~ 
рия", дето е поместил _ и свои подбрани- стихове. Друrм, рэз
кази: "Бялата жена", ,,Родина". Още <>т 1895, година г-н , Па
н'айодов се числи в сжюза „Юнак•, а иато люб„тел на, при
родата е обиколил Кавказ, Крим, най-хубавите кжтове на - Ста,- . 
ра-Планина , Средна-Гора, Рила, Родопите, Карпа-еите и f\lлпите-: . 

• млад. Ту р,м<:,т" 

ИЗЛЕТ до Мf\ЛЙОВИЦF\ . . 
. Аетият по височина вж.рх на Рилския масив е хубавия , 

, пирамидален колос Малйовица: да го изкаqим от север бе и 
-делта ни в един излет през това лято. 

Нашият лагер е в сжрцето на Черноискжрсната д.олина, 
;._ в поляните Гйолечl'!ца, една моренна тера~а в rолем, стил, 
--между Прека река, Малйовица и Черния Искжр. чийто пеющ 
шум · н11й слушаме денем и нощем вече цело лято. Най-ху• 

·баво, най-иrрl'!во звучи, обаче, песента на Малйовица. чиито 
.води идат от 3-те хубави езера на гордата, величествена пи, 
рамида - едноименица на реката - която блести на юг . 

Ранното ~лжнце над Соколец ни огрева на пжт кжм вжрха 
изкачвайки хребета на Плана за да се спуснем в долината 
на Малйовица. Плана е вододел между долините на р. 
Малйовица и Преките реки; започва от най-горната тераса 
на Прекарек, дето отделя едно от 9-тех и езера кжм Ма-

.. лйовица, следва с северна посока и в сравнително меки 
форми реката - и там дето тази вжзвива малко на севера-за
пад за да вземе . буйното си течение, тя се разделя на две: 
единия клон образува северr~ото ограничение на долината на 
Лева Прека река, а другия следва Малйовl'!ца, образува са
мото вржхче Плана и се разлива постепенно в rолемата мо
ренна тераса Гйолечица. Целата Плана е rжсто залесена с 
клек. От завоя на Царсю-:~я пжт (1620 м.), който води от Гове 
дарци през Овнарци в романтичната долина на Урдина река , до 
вжрха Плана (1743 м.) иNа добра пжтека и се вжзлюа за 
около 20 минути , От там пжтеката се раздвоява: една по 
хребета вжзлиза кжм севера-източния клон на Плана за кжм 
Прекарек и Рупите, а другата се спуща по малките поляни 
всрец кленовете в долината на р. Малйовица . Умората от 
вжзкачването на стржмнината между Царския пжт и Плана 
<:е изкупва богато от хубавата гледка, която се открива из
веднаж прец очите ви. Редко в високите планини се среща 
долина, тжй · хубаво изваяна от глетчери и от водата, с строг 
параболичен напречен профил, както горната долина на р , 
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Снимка инж. Ив. Ив . в. Малка и Голяма Малйовица {1731м.) 

. Малйовица, а величествената пирамида, коятр я затваря от 

юг и венеца от фантастични скали по страничните . била· при
дават на целата картина ненагледна красота. 

Пжтеката в долината води отначало по десния бреr на 
реката, после мию:~на на левия. Тя е просечена все из rжстия 

клек, който е обхванал целата долина и изпжжда лека по

лека другите иглолистни джрвета. Това изджржливо, непро

ходимо растение пжлзи упорито кжм вжрховете и нередко 

ще го срещнете масово на височини до 2500-2600 м. Кол
,кото клекжт е цен~н за планината, толкова е неприятен за 

приятелите и, бранейки цели области само за себе си. И 
.движейки ~е из тази алея на клековете, ний си спомняме как 

един пжт в долината на Лева Прека река изходихме около 

'600 м. растояние за цели 2½ часа и как после правихме го
леми обиколки по карпите и блоковете само за да го из
бегнем. Колкото по-навлизаме в долината, толкова п6 се 
мени изгледа на вжрха и в преден план изпжква все по

резка Малката Малйовица, отделяща се от Големата с резка 

, пропаст. От Плана до подножието на Малка Малйовица се 

, отива за 2 часа. От тук удобния пжт за вжзкачване на вжрха 
е вс~ по реката до горното източно езеро, после на rререна, 
край Елени вжрх и по билото от Голема Малйовица. С този 
пжт се заобикаля Малката Малйовица и Голямата се прев

зема из отзад леко, удобно, без риск и умора. Вжзкачва

нето на Малката Малйов1-ща става добре през Северния 
.Комин; требва, обаче, •да се внимава при ходенето из леrло
,вището на улея, чийто натрупан материал е в твжрде ла-, 
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билно сжстояние. Вжзкачването на Малката Малйовица~ 
изисква 1 час време Двата вжрха еж разделени с опасни. 
за минаване карпи. Докато материала на целата доnина и на 
основата .н~ вжрховете е почти само гнайсов, горните части 

$, 
на послед~нте еж ш,ис:~;0,зни . и то с накло_н . на пла<:;товете 

10-15° север-юг. Това е причината щото , тези колЪси · Да' 
еж ерозирали -така силно. та северните им страни, особено • 
на Големата Малйовиц'а, образуват н~колко стотин метра 
отвесни стени. Едно директно вжзкачване' по стената на 
Малйовица от кжм страна на Малка Урди1-<1а река или двете 
леви Малйовешки езерца е почти невжзможно. След неколко 
-уморителни опити ний 1-tзоставихме вжзлаза по северната 
стена, спуснахме се на горното десно езеро и превзехме 

BR)pxa из отзад. 
Гледката от Голема Малйовица (2731 м . ) е извжнрецн0-

хубава и разнообразна: далеч на север, като полуелипса 
през ·омарата се чжртае силуета на Витоша; между нея и 
вас ст.ои цел лабиринт от хжлмовете на Плана-планина, а до 
нея се извива кжм Витоша широката Паликария. По-насам 
е долината на Черния Искжр, непосредствено пред вас и в 
десно: двете езерца на Малйовица, докато в лева - в огром
ната пропаст под вжрха - лежи долината ' На Малка Урдина 
река, обкржжена с твжрде фантастични зжбери и чуки. Вжз-
вивайки се през запад кжм юг, вий виждате легловищата на 
7-тех езера, Дамка, Урдините езера, после целата серия ог 
стржмни скалисти вжрхове крей дупнишка Бистрица, докато 
погледа ви потжне в огромната, джлбока долина на Рилската 

С.иимка инж. Ив. Иванов 
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Снимка инж . Ив. Иванов р. Малйовица 

· река. Непосредствено под вас в бездната вий виждате Ки
рилова поляна, Клаузата и дребни фигурюt на хора около 
нея, които се грижат усжрдно да оголят та1и китна долина; 

срещу вас стои панорамата на целия южен рилски масив с 

безброй гжнки и вжрхоRе, а зад него на юг се чертае в 
светлото южно небе Пирин. На триста метра пред вас пж.к 
е orpo "'на, а скала, образуваща южния край на Малйовица -
тов~ е Елени вжрх, чиято гледка от Рилския мжнастир е не
забравима. Той е с около 80 м. по нисжк от Малйовица и 
следов . 2652 м висок . Показаноrо в картата 2552 м. е сигурна ' 
грешка Завжртите ли се на ичок, пред вас се открива ка
менно море от вжрховете на Маринковица, Налбанта, Пче
лина, Скакавец, Мусаленския масив, Манчу, по на изток още 
м,юго други, докато гребена на планинск , те вериги и си
невата на небето се слеят в едно. Ближа п'ред вас пжк еж 
величавите форми на Прекарек, хубавото смарагдово езеро 
на р Малйовица (снимката-приложение); n6 в лево е доли
ната на Черния Искжр, Самоковск:>, И пиманско, Балкана и 
пак Витоша Панорамата от горе е тжй величествена и ху-
.е:. 1 • 
-.,ава, че с мжка човек се откжсва от сж1ерцанието и. 

След мал,v..к отдих ний започваме да се спускаме по 
юrо1ападния широк, тревист rжрб на Малйовиц 1, после по 

,карnите сле1нахме в долината на Малка Урдина река. Оттук 
.вжрха и~глежда като огр.qмна шеметна скала, под която еж 

,приютили малките Малйовишки е.)ерца и неколко алпийски 
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•J 
Снимка инж. Ив. Ив . 

........ . . 

в. Малйовица (1731 м.) 

поляни. Тяхната идиличност стои в силен контраст с мрач
ната горда Малйовица и с околните настржхнали чукари . До
като ний се радваме на тяхната проста прелест мжгла за
лази по темето на вжрха. 

Ний се сбогуваме набжрзо с красивата Малйовица и се 
спущаме в долината на Голема Урдина река кжм лагера в. 
Гйолечица . От в. Малйов11ца до моста на Царския пжт при 
Урдина река е около З½ часа пжт; от там до пжтеката на 
пжтя за Плана още 1 час, тжй че целия излет исисква, без 
почивките, около 8 часа време. 

И н ж. И в. И в а н о в 

l ' 

J ,j 
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НИКОЛf\Й ТРЕНДf\ФИЛОВ 
Неговият гроб е вече покрит с есенни листа. 
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Балканжт е спустнал своя траурен вуал от мжг ли и. 
омара, но понякога, до лобното място достига лжч, преврж
ща омарата в сребриста мрежа и в.жрху тоя призрачен фон 
израства - в голямо, необикновено видение - образжт на 
Николай Трендафилов. Вечер, когато небосвода е тж
мен като разплакан човек, очи·те на погубения другар- не
говите ярки, еленови очи - светят на небето като загубени, 
самотни звезди. Духжт на покойния и неговите очи еж две 
неща, които см.жртта не може да ни отнеме; те ще останат 

за винаги в спомена и в паметта · на ония, които няма да 

.забравят Николай Трендафилов. 
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* 
Неговата смжр.т бе :жесток~. Хиl'lнозжт на славяttо·ази

атски мрак ~аля Родината с лудост и огнения меч на смжртта 
покоси живота на хиляди. В тоя пожар загина - като мж· 
ченик и апостол на истината - и Николай Трендафилов, до-
блР.стен и верен син на Родината: · 

Ние няма да крием печа.rtната истина на неговия скжр
бен край: Николай Трендафилов не загина в руско-японската 
война или в друга като нея, за да ни бжде това безразлич· 
но. Той падна убит на 28 септември 1923 Г; от засада на 
мятежници - комунисти и земледелци при с. Озарево, вра
чанско. Ранен с куршум, той бива намушкан най жестоко 
с ножове на седем места -:- и с тржнения венец на печално 

мжченичество бе откжснат за винаги от живота. 

Витоша, негова втора майка, няма да слуша вече бод~ 
рия и весел глас на своя син, който я бе обикнал до за
брава . Нашите хубави родни планини няма да срещат вече 
неговия турис:rски поздрав. Нито един планински вжрх не 
ще вжзбужда удизпение и вжзторr в светлата му душа. 

* 
Малцина еж живяли тжй заслужено и малцина у.,.ират 

тжй рано. Те еж най-щастливи. За нас - чието име е напи
сано по вода и ще изчез'"!е вжв времето, както тя се губи 
в океана - такава смжрт, наистина е непостижима. 

Отдал себе си на едно вжзвишено дело - юношеския 
туризм - той му служеше с ржка и сжрдце. Сжс своята 
огромна енергия и с помощта само на неколцина другари, 

Н. Тр. се за.е с градежа на хижа "Златните мостове". Той 
бе на пжт да постигне - с хиляди лични жертви! - онова, 
което стотици само еж мечтаели. Но зовжт на родината стиr
н~ и до него. Той напустна своята любима работа - и без 
да има време, може-би, да се прости с Витоша - загина далеч 
някжде в полите на родния Балкан. · 

Хижа "Златните мостове" загуби своя най -голям и най
здрав стжлб, а . юношеския туризм - най-преданния си рат
ник и борец. 

С ранната смжрт на Николай Тр~ндафилов бе отсечен 
вжрхжт на едно високо, стройно држвче в красивите и буй
ни гори на Бжлгария .. . 

Светла памет на незабравимия другар 1 

Л . Н . Т . 
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КЖМ ЧЕРНИЯ ВЖРХ 

Ноще, при луна, планината е невероятна и преnжлнена 
<: хипнотична сила. Нашата малка група, която минава преди 
изгрев слжнце между Камен дели Черната скала нжм Черни 
вжрх. прилича на сбирка р ~- цари, увлечена в приказен мир 
кжм бленувана цел. м~жду матовосребжрните снали, долу в 
глжбта, е изтегнато зве щестото тела на София, която ни е 
Тiратиnа тук да и донесем , некакво сжнровище. И сега пла
нината ни дебне отвсжде. Не се знае острите и мускули, 
бе тлжтния студ на дихането и, заплаха ли лжхат или при
ятелство. Или само насмешка, че ~два сега, за пржв пж-т, сме 
се измолr~ли на жестоката и все пак любима София да ни 
пусне нагоре, кжм безмятежното величие на вжрховете. За
-това, може би, и ний вжрвим тжй радостно и малко плахо, 
като 611удни деца Само водача') ни см~ло и пжргаво крачи 
напред. Защото тук е неговото царство. Млад студент по 
агрономия, той е един от стражи-те на обширния цирк, дето 
извират водите за града, и през който не бива да минава 
никой. Стражжт и сега будно следи да не се е залутал 
некой в забран~ното место. Готов е и с острия писжк на 
-един куршум, пратен над главата на джрзкия, да го спре и 

повжрне на1ад. Той бди над нашето здраве. f\ла мен се 
чини, че бди ревниво и над осамотението на царството си, 
овито с ча.ра на неnокжтнатата, моминска свежест, сред ти

хия ромол на водите и едва уловимия сжсжк на буйните 
треви, не знаещи коса. Но нека брани своето царство, щом 
малко по-долу от него той готви за всички убежище: хижата 
.З атни мостове•, строена от турист, като дружество "Ви
тоша", чийто предrедател е нашия водач. Той ни кани на 
слизане непременно да минем край хижата, настоява преди 
да сме се сжпротивили . Защото трима от групата ни еж на
чалн ... ци от , горското ведомство1 - един по-висш от другия. 

f\ те и техното министерство биха могли . .. ако биха ис
кали ... да помогнат при строежа на хижата Водача ни 
крие тая идея и наивно блазни влиятелните хора. Но те еж 
вече сжблазнени. Сред тоя прика1ен мир, тая надсветовна 
преснота, една хижа, дето уморения богомолец на Витоша 
може да си почине, или да се скрие, ако капризната пла-

' нина се сжрди и трещи, - не е ли едно от малкото хубави 
начинания, безусловно за подкрепа? Ний ще идем при хи- · 
:жата. Само да се изкачим горе. 

Слжнцето е изгряло вече над Драгалевските височини. 
Стигнали малко по-високо, зжрваме изведнаж над ихтима1;1-
-ското и над костенското поле - между Балкана и Рила. -
необятно, ослепително море облаци. Арктически, грандиозен 

1) Водачжт е бил Николай Трендафилов 
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пейзаж: - сякаш плуваме над вечните ледове к.жм северния 

полюс. Само стржмното завиване на п.жтеката отк.жсва ома
rйосаните . ни очи от редното видение Отново се катерим . 
Малко усилия сред сипеите, почивки, маскирани зад привидно 

в.жзхищение от панорамата, повтаряне на старите истини, че 

в планината в.жрховете се еж близо, а остават далече. Но 
докато се мислим още далеко, сякаш избликваме из стржм
нината в.жрху платото на в.жрха. И спираме изненадани. Пре
варили еж ни! Стотина д.жновисти с .учителя ". Странно с.ж
брание на изм.жчени, халюцинирани хора, сплотени от не 
понятна сила. Стоят и пеят в причащение с природата. От 
тех к.жм нас л.жха спокойно пренебрежение. Дигаме рамене 
и бжрже отиваме в страни, защото и ний сме дошли да се 
причастим к.жм прироµата. · 

Ширине, лекост. Оргия от багри, лжчи и преснота . По
r леда описва стремителни кржгове от стотици километри. 

Обзема ни майовната илюзия, че имаме крила, които ни 
носят от Белмекен на Руен, от Дупница кжм Драгоман . 
Гмуркаме се надолу кжм горите и градините на Чупетлиово, 
витаем над Пернишките мини, надваряме се с аеропланите 
при Гурмазово. Сякаш всичко е наше, приклонено при но
зете ни; за да му повеляваме . Искжра блести и се промжква 
бжрзо през полето. Не се ли чуе шума на вжлните му и 
песен, нейде в нивята? И далеч, и страшно близо, легнали 
в душата на човека, еж всички неща . И ний ненаситно rи 
приrржщаме и ликуваме пред красотата им. Пжлзим от 

скала на скала, за да потжне погледа ни по-налжлбоко . 
Очите ни дирят да разгатнат Рила и Родопите, които срещу 
сл.жнцето, лежат синкаво-морави като гигантски змей с люс

пест гржб на стража сред бжлгарските земи. Всичко нао
коло непрестанно блика, подобно извор на вжзраждане и 
стройност, в който опрашената ни душа на граждани се 

кжпе без насита. Би ни се искало да крещим и да лудуваме 
в религиозен екстаз и преклонение. 

F\ сетне ний наистина лудуваме, но под мелодията на 
новото време. Некой е донесжл топка и всички играем на 
футбол. И планината не се сжрди. Нали това тичане и резко 
движение е младост, - отглас на нейната вечна младост. 
Снизходително ни г.ледат чукарите и когато седаме да се 
подкрепим. После ни отварят мека пжтека надолу, която 
поемаме след последно летение из ширинето, лжчите и баг
рите. Торфени полета, огромни ератически блокове, звжники , 
малки, морави тинтяви, витошки еделвайс, тжнки прозирни 

бари, покой н~нарушен дори от цвжртение на птички. Сетне 
боровинки, по-големи скали, отделни джрвета, една палатка. 
И в~-tезапно ни обзема хармоничния хаос на боровете, на 
слжнчевите петна, здравеца, · папратите, едрата тинтява с си

ните и цветове, протегнати молитвено нагоре , планинс1<ите 
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кар·амфили, с тяхните коронкl:f, подобни на I кокетн'о : парфю
мирани снежни кристали. Песен~на реката, остра жизнена · 
cиill:! в вжздуха, която ни шиба. И всичко това е около хи- ' 
жата. Нейните основи еж вече изкопани, ма:rерия•J1а струпан 
на ' слжнчев склон сред гората, с широк изглед КЖМl Люлин 
и радомирските хжлмове. Водачжт ни дири да ос-гане спо
коен, но когато обажда, че липсват стотина хиляди, за · да 
може да се завжрши постройката, очите му тревожно питат 
ще помогнат ли ония, които могат да помогнат. Pi те наче
ват 'да говорят за поддржжката, що джлжим на .младежта, 

за обновата, която чакаме всички и която пак от младежта 
ще дойде. И в тоя разговор се крие и утехата и надеждата, 
очаквани· от водача ни. Той се успокоява и мисли· за близкия 
ден. ··И внезапно ободрен, уверен в успеха на онова, що той 
и другзрите му еж наченали, нашия водач чевржсто ни ув

лича в пжтя надолу през гората, нататжк дето ни чака по

ржчана от нас традиционна бжлгарска гощавка: угоено агне, 
достойно за царска трапеза, и бжклица руйно вино. 

27 а вrуст 1923 Димитр Шишманов 

ДОСПf\Т 
(Проджлжение от кн. 1) 

На стржмния южен бряг на Канина-река се крие голя
мото, старинно село Ковач е в и ц а. Сжс сво'ите тжмно сиви 
и зеленикави кжщи, опряни една 6 друга и покрити с големи , 
плочи, то прилича на стадо костенурки, което слиза да пие 

вода от реката. Кога слизах от вжрха над с. Скребатно в. 
джлбокия дол на реката, изпжлнен с глух тжтен, това ми 
впечатление, бе тжй силно, че трябваше да се спирам иного 
пжти, за да си го обясня. Отгоре реката се вижда като тжнка 
синя ивица, поржсена тук-там с бяло: бързеи, около които 
се тжмнееха малки воденички и бичкии. 

· В съседното село Гостуи и до ден днешен овчарите до- ' 
биват огжн, напролет, чрезъ тжркане на джрвета, който сж
хранявс:1т • цяло лято - да пази овцете от болест и мор. 
Наричат го „божи огжн" и тв·жрдо · вярват, че бог го пуща 
отъ небето да защити овцете им. Друго едно село - Осеново, 
пак в Доспат, близо до левия бряг на Места, преди 100-150 
години почнало да се сжбаря - жителите · му сторили н·я
какжв грях. Кжщите се събаряли една по една, сякаш раз
кжсвани от страшна сила - и най-сетне ужасеното село по
бегнало, та се заселило през два дола в трети, гдеrо е и 
сега. Но чудо: всред развалините на старото село, ·които осе
нов<tа_ни обикалят и сега издалеч, стои здрава и непокжтната 
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вековната цжрква, оградена съ огромни джрвета .• Ето - това 
е чудото: кжщите ни се сжбарят, а божия дом остава; еж
грешили сме - джжд от камжни ще рукне, пропасти , ще 
ни погълна1ъ - бягайте!" 

Белобрад, прегжрбен старац ме доведе отъ новото село 
до един валог над старото, посочи ми цжрквата и сжсипните 

около нея, обрасrrи с подивяли овошки и ме остави да ида 
сам в някогашното село. Странно сджржан е нашия народ 
(а може би - . неспособен да чувствува силно, интензивно, 
да чувствува тжй, че това да проличи, да се види.) Старе
цжт ми разказа страшната история на божия гняв, който се 
излял над цялото негово село и го прокудил далеч - в гола 

и каменлива урва,. а глас.жт му бе все тъй безучастен и ра
вен, очите му - спокойни и ясни. Неговият разказ бе вели
честве-tа легенда за бога и за хората - и бард би трябвало 
да • я изнесе, с мрачно светещи очи и с клокочещ глас, вдж

хновен от развалините и бялата цжрква сред тях ___,. от близ
ката вековна гора и далечните небесни пирамиди на Пирина. 
Yвri, 'l_'ОЙ завжрши все тжй безучастно, показа ми пжтека за 
селото - и главата му веднага клюмна: той задрема. 

Бе привечер. Слжнцето вече се склони кжм черния 
рошав гржб на планината. Стжпките ми глухо кжнтеха по 
тая странна почва, която бавно пжлзи надолу, кж.м огром
ната урва, гдето се оголват острите зеленикави становити 

скали. Из разхвжрляния камжнак тревожно се шмугаха еж.с 
сухо и неприятно шумоление големи, красиви гущери сжс 
светло червени, стжкпени очи - единствени обитатели на 
мжртвото поселище Всички кжщи беха сжборени и тесните 
улички затрупани с едри камжни из които избуяваха бурени 
и подивяли овошки. 1 ук-там :тжрчаха голи зидове, за да 

подчертаят, сякаш, околното раз рушение . 

Душата ми се сви и потрж11на - може би населението 
ме зарази еж.с суеверието си . Не зная, но бе ми тжй "боязно " 
да стжnям из това прокжлнато селище, че охотно бих се 
в.;,~рнал . Rз живеех вече от седмица еж.веем сам всред суе
верното население и бях, може би, вече молепсан от немия 
и тжп ужас на душата му. Извиках - гласжт ми странно се 
изгуби - без ек или отз11в сред сжсипните - и ми стана 
още по-страшно. 

Еаинствена здрава сграда в селото бе цжрквата. Низка, 
вкопана в земята, с малка, джрвена камбанария, тя сирота 
се мушеше под огромните корони на четири вековни чи

нари, които образуваха непроницаем купол над нея. Те обра
зуваха сжщински о~зис, свеж и здрав сред околната пустиня 

на разрушението. С безшумни стжпки влезох въ малкия за• 
сенчен двор на цжрквата,, постлан с плочи, гдето об11лно 
шуртеше студена чешма - и тя единствена в разрушеното 

село. Между Пf\Очите бе поникнала буйна трева - в цжрк-
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вата се служи само веднжж · в годината, Затова, може би, 
стените и еж чисти, девствено-бяли под сочната зеленик.ава 
сенка на платаните. Масивната врата, покрита с железни 
ивици, обкована с големи гвоздеи с многогра1-1ни глави, се 
отвори т~жко, с хрипкаво скжрцане и срещу м'ен лжхна 
тежкия вжздух на старинна цжрква , наситен с мири3 на 

тамян, восжчни свещи и старо, гниещо джрво. В цжрквата 
бе полумрак - малките прозорчета до самия покрив, гжсто 
замрежени съ ковани железни решетки, едва 'пропускаха 
мека светлина - и от звука на стжпките ми тишината се 

држnна с тих и колеблив повей в тжмните жгли, зад низкия 
иконостас; когато спрях с някакво тежко и сладко чувство 

в душата , тя пак полази - сега вече сжвсем безшумно - и 
отнqво запжлни с теготата си малкия изоставен храм. 

Тишина. В тая цжрква няма никой. - Богомолците не 
еж измолили благодат от жестокия си Бог и тежка орис 
витае над престола, гдето не гори кандило , над почернения 

от времето джбов иконастас, над тжмните икони, до които 
не се докосват молящи устни. Дали наистина по тия низки, 
старинни стени с примитивно-изразителна живопис не с.ж 

останали некакви следи от ужаса, отчаянието и безверието 
на богомолците, които с.ж дирили с последна вяра и сили 
закрила - и не еж я намерили. Какво имаше в тоя тежжк 
вжздух, та умжт ми се помжти , душата ми помржкна и за

литна като пред голяма несрета? 
Тежка тишина и незнайни сили, които склапят над ду

шата тжмни криле . . . 
Като излезох вжн, слжнцето бе залезло и должт - удавен 

в сенки. Далеч зад някакви планини дотлеваше слжнчоват1:1 
жарава и по странните образи, които мрежеха небето, се • 
тонеха и чезнеха леки вишневи блс;~сжци. Пирин издигаше в 
джлбокото небе на запад незем1-1и върхове -- и всичко бе 
странно тихо, бледо и неподвижно - като огромен саван, 
хвжрлен над мжртвото селище - като отражение от света 

- като света, в очи, изгубили зрак за него . 

В. Ку лев 

СКИ-СПОРТ 
(Проджлжение от кн. 1) 

Преди да изложа различните начини за ходене и из · 
качване сжс ски, считам за неизлишно да помена с неколко 

думи принадлежностите, необходими за тоя вид спорт. Скиора 
обикновено не чувствува студ в движение и един обикновен, 
непромокаем вжлнен костюм е напжлно достатжчен. Едва 
при по-джлги- почивки става необходимо допжлнително об
лекло. При буря и валеж, за предпочитане е вржхна дреха 
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от ~гладжк плат, защото дребните влак.жнца -на рохави~:е Пfla· 
, тове набират и заджржат снега, ко~то, при стопяване, ,от
после прониква до телото .. Всички отвори на дрехите: · на 
вр,ата, ржцете и краката, трябва . да б,v.дат закопчани и цег
н.ати против ветжра и снега. За по-('олема свобода на дви
жение ,могат да се уn0требяват вместо бричове, nо•д.Нi,.[]ГИ 
панталони пристегнати под колената. Обущата за ск.и-сrн>рт 
трябва да еж удобни, здрави, широки и непромокаеми. _Не· 
обходими еж още чифт леки щеки или здрав пж.рт, снабдени 
отдолу с тжркала за заджржане над снега. При силно слжнце 

1 и в буря - и цветн~ очила. · 

* 
Така приготвени, ние все пак не бива да използуваме за 

нашия спорт още пж.рвия снег, който едва е покрил земята. 

Даже за опитния скиор, той представя серио1на опасност. 
Начинающия требва да избере леко вжзвишение, покрито 
поне с 2-3 стжnки снег. Тук упражнението в.жрви леко и 
паданията еж безопасни. Идеален ски-терен до София в · това 
отношение еж в~рховете на. Люлин, а тия кжм "Селимица" 
в Витоша - за напреднали. 

Ходен е: При обикновеното положение, в покой, ските 
лежат успоредно и близко една до друга на около 4- 5 см. 
Това разстояние обе1ателно трябва да се спазва и при хо
дене. Дирята на добрия скиор изпжква именно с малкото 
разстояние между двете резки от ските, дори в най-силния 

бег. С право ски-спорта се характеризира като изкуство да 
се пази равноввсие. Не бива, обаче, то да се постига с по
моща на щеките и пжрта. 

От описаното изходно положение - без да вдига ме 
скат а - привличаме крака напред, а тежестта на телото, 

както при wнапада" в гимнастическите упражнения, се пре
нася на предния крак. Телото, в горната част стои изправено, 
предното колено подгж.нато напред, задния крак изо111нат. -
След това се прави еж.щото движение с другия крак и т. н. При 
правилно изпжлнение на тоя ход, с nодхлж.зване, крачката е 

по-голема от обикновената. Не се почва с следния крак, до 
като пжрвия не е свжршил хлжзгането напред. И внимание 
вжрху разстоянието между ските:: 1 

Необходимо е да се избегват резки и бжрзи движения 
за запазване равновесие. Спокойно и бавно, като че без
целно сме решили да се поровим из снега ! Насила не се 
изучва никакъв спорт! 

В ж з к а ч в а н е: След • едночасово упражнение, особено 
в компанията на некой по-опитен скиор, можем смело да 
опитаме вжзкачванеrо на някой малжк хжлм. Никога, обаче 

не срещу най-голямия наклон, а чрез заобикаляне и посте
пено · вжзкачва.не в спирали. f\ко вжnреки това почваме да 
се хлжзгаме назад, трябва да изоставим влаченето на ските, 
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и с наклонено напред тело да почнем да ходим нагоре, като 

удряме силно предната "lаст на ските в снега . Това е най

употребимия ход при изкачване на големи височини. f\ко на
клона стане много rолем и ските и сега тржгнат назад, то

гава изоставяме успоредното джржане на ските и почваме да 

ги слагаме с удар, една пред друга под жгжР. . 

И ма и трети начин за ходене нагоре: ските се обржщат 
напреко кжм оста на наклона, по хоризонталата, и вжзкач

ването става странично нагоре в последователни . стжпала : 

За да се избегне хлжзгането назад в такива случаи, под 
ските поставят още и ивици от тюленова кожа с космите на

зад или джр~ени трижгжлници, прикрепени отдолу по целата 

ширина на ските . 

О б р ж ща не в покой: Напр. на десно. Повдигаме с 
замах десния си крак до като ската дойде в отвесно поло
же~ие. Завжртаме в вжздуха вжрха на ската назад, в цесно , 
и я слагаме на земята. Ската се е завжртела и лежи на 180° 
от предишното положение. Вжрха и дохожда там дето е бил 
преди това края . Ските отнов·о лежат паралелно една до 
друга, обаче краката еж завжртени и заедно еж.с ските со
чат противоположни посоки. Телото се завжрта в десно, 
левия крак сжс ската се издига, прехвжрля се, и се поставя 

близо до пжрвата ска в основното положение . 
Описанието на това обржщане е много по-сложно от

колкото самото изпжлнение . Самото обржщане става много 
бжрзо: издигане и замах с единия крак, обржщане, слагане 
другия крак! Още по-кжсо - обржщането става като скочим 
и в вжздуха се завжртим в желаната посока. 

С п у с к а н е: Взели нужната височина, ние можем вече 
да опитаме най- приятното в ски-спорта: спускането надолу. 
Заемаме основното положение: с:ките близо една до друга: 
единия крак издаден малко (около 30 с vi.) напред. Телото 
наклонено леко напред в колената. Един лек тласжк и ние 
политаме надолу. Чува се само свистенето на снега под гжв
кавите джски. Колкото расте бжрзината на движението, тол
кова повече наклоняваме телото напред, в очакване да по

несем всеки удар на терена . 

Пжлно самообладание и спокойствие. Всеко. колебание, 
трепване или политане назад е сигурно падане. f\ nойде ли 
то, най-лесно се оправят заплетените ски в вжздуха,: - като 
легнем на г_жрба. и в . и 6 а н O в 
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КНИЖНИНF\ 

(П р а к т и ч е с к о р ж к о в о д с т в о п о ф о т о г р а ф и я ~ 
от Т. f\постолов, фотограф, София 1923. Цена 50 лв. Скла
дирано въ фотографнчя склад "Рембранд" София). 

ПЬследното двадесетилетие донесе за фотографията та
кива колосални успехи, че днес . нуждата от специализация 

по отделните клонове на тая техника, комай се налага от 
невжзможността едно лице с средни способности да обгжрне 
целия тоя комплекс от знания. Обширната литература по 
разните отрасли на фототехникс1та и нейните приложения, 
която сжществува на немски, френски, английски и итали
ански езици, открива достжп до богатите сжкровищници 
само за една шепа щастливци, които владеят некои от тия 

езици. По-голямата част от хората у нас, които боравят с 
фотографията и нейните разчленения, остават чужди на по
стоянните и придобития, благодарение на невжзможността 
да се ползуват от тая литература. 

Нуждата от една книга на родния език, която да запо
знае поне елементарно интересуващия се с новите процеси 

в . фотографията, се чувствува вече належащо за нашата 
действителност. Г-н f\постолов, който не е бил чужд никога 
на развитието f:ia своята професия, е имал щастливата идея 
да приготви и издаде на бжлгарски едно практическо рж
ковоцство по фотография с оглед главно кжм последните 
новости в тая област. На qколо 180 страници е предадена в 
елементарна и достжпна форма обширната материя, която 
сжставя сжщината на сжвремената фототехника. Книгата е 
предназначена за фотографи и напреднали любители. Тя 
има, чисто практически характер и от това гледище само 

1ряба да се цени. В книгата еж сжбрани и добре подредени 
маса ценни указания от техническо естество, засягащи всички 

по-важни отдели и една обширна сбирка от рецепти и фор
мули, които разкриват нови хоризонти и вжзможности за 

работа. Време е вече нашите любители да напустнат ша
блонните методи на обикновените бромови, газлихтови и 
други процеси, които почти не позволяват индивидуална 

обработка и да прегжрнат 1ехниката на пигмента, хромира
ната. гума, масленото печатане и други, които откµиват пж

тища кжм истински художествени постижения. За тоя род 
работа, дето индивидуалния вкус и личните разбирания ста• 
ват извор на художествено творчество, книгата дава всички 

необходими технически знания. 
Труджт не е без недостатжци, но те не еж от естество 

да отнемат достоинствата му. Между тях ще посочим само 
несполучливата терминология, която за незнающите немски 
език ще сжздаде някои мжчнотии. 

Препоржчваме горещо ржководството. 

Г. Георги е в 
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ТУРИЗМ 

Юношеския туристски сжюз ще наложи 

своите разбирания и ще стигн~ до пжлен 

разuвет, ако разполага с туристска книж

нина. Кжм нея спадат, на пжрво място, 

„Млад турист" и Организатор". Всеки 

сжюзен член трябва да ги получава и 

чете, да им сжтрудничи и помага. Само 

така, нашето дело ше изиграе своята рол 

в пж тя на туристСJ<ата просвета: 

ЗАПИШЕТЕ СЕ АБОНАТ! 

АБОНИРАЙТЕ СВОИ ПОЗНАТИ! 

...•........•..•..............•••••••........•.......... . 

СКИ. В работилницата на ул. Кресна № 2, 
София, се изработват всекакж.в вид ски . 

Приемат се специални порж.чки . 
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