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ДВАДЕСЕТА .ТА 

Двадесеть -години еж нищо вr, безкрайния низъ на в1Ь«О

веm1Ь, но когато m1Ь еж смислени чрезъ едно творчество за

писало най-свп,тлum1Ь страници въ идейния пжть на родната 

младежь, ние не можемъ да -ги ·стминемъ равнодушно. И ко

гато „Младъ mypucmr," навлиза вr, своята двадесета -годиш

нина, ние съ -гордость сочимъ изминатия пж.ть - олиц(!творе

ние ма една воля и една идея. 

Двадесеть -години, нанизан.и отъ най-ценнum1Ь дарове на 

младежката душа и изпълнени съ в,ьчния стре.межъ на-горе и 

копнежъ по върховетtь, еж достатъчната -гаранция за търже

ството на идеята, на която „Младъ туристъ" посвtьти стра

ницum1Ь си. Т1Ь еж изразъ на несдържани пориви, на неуто

лима жажда за красота, см1Ьлость, другарство/ Тtь еж. тъл

куватель на най-съкровенит,ь трепети на .младежкum1Ь сърца/ 

И затова ние сме -горди съ двадесетата -годишнина на. 

„Младъ туристъ" и, съ открита в1Ьра въ погледа, следимъ пж.тя 

НАГОРЕ. 

НАГОРЕ нека бжде и днесr, онова ново, което ще лъха 

отъ вс1Ька негова страница и ще буди надеждата за утрешния 

още по-св1Ьmълr, день на любимия Ю. Т. С. 

lJCE, /IAГQPE ! 
,,М,!fАДЪ ТУРИ(;Т1/' 



Ю.&РУКZ-ЧАЛZ 

ДИМИТЪРЪ ПАНТЕЛЕЕВЪ 

Единъ отъ най-примамлияитt обекти за излетуване изъ Стара
планина, е безспорно, нейниятъ именитъ първенецъ Юмрукъ-чалъ. 

Побитъ едва ли не въ срtдата на могжщата 600-километрова 
снага на Стара.планина, той е нейната най-висока точка. Билото на 
Стара-планина до Юмрукъ-чалъ, по което се едрtятъ личнитt и върхове 
Миджуръ, Комъ, Тодорини кукли, Мургашъ, Паскалъ, Веженъ, Козята 
стена, Амбарица и Купенитt, неизкореними символи на свобода и воленъ 
животъ, извори на легенди и предания за народа ни отъ дветt страни 
на планината, въ Юмрукъ-чалъ достига своя краенъ възходъ - 2373 м. 
височина. Задъ Юмрукъ-чалъ Старопланинската верига презъ върховетъ 
Мара гидикъ, Кадемлий, историческия връхъ Св. Никола, кждето бъл
гарското опълчение изгради съ своитъ кости основитъ на нар.1ата неза
висимость, презъ бунтовническата Бузлуджа, Българка и Чумерна, зна
чително се снишава, за да се раздtли при Демиръ-капия, прохода между 
Елена и Сливенъ, въ три успоредни вериги къмъ морето: Сакаръ балканъ, 
Коджа балканъ и Чаталъ .балканъ. 

Възкачване о на Юмрукъ-чалъ става леко и удобно отъ дветt 
страни на Балкана: отъ северъ презъ Габрово, край Узана, презъ про
чутата неизбродна Равна гора съ едри букаци и въчно зелени лаврови 
храсти, край Мазалатъ, единъ отъ най-красивитt Старопланински вър
хове, разrънатъ като исполинско вtтрило, по чийто ребра се спускатъ 
разпtнени потоци, долу, въ дивия и страхотно зиналъ долъ на Габров
нишката рtка, край красивата хижа на Севлиевскитt туристи, .изъ 
долината на Тжжа, край Мара Гидикъ и Русалийската пжтека. Възли
зането на Юмрукъ-чалъ · може да стане и презъ Севлиево, Лъгътъ, хижа 
Росица или презъ Троянъ, презъ ж1шописния Троянски манастиръ, и 
величествената Амбарица, край Купенитt между които се синtе един
ственото езеро въ Стара-планина. Обаче класическото изкачване на Старо
планинския първенецъ става отъ югъ презъ Калоферъ, край страхотнитъ 
южни спусъци на Юмрукъ-чалъ, или отъ Карлово, по течението на 
старата Карловска рtка и презъ хижа Юмрукъ-чалъ. 

Докато първенцитt на Рила и• (lирина - Мусала и Елъ-тепе, които 
заедно съ Старопланинския първенецъ еж култъ за българсI<итt пла
нинари, вишатъ оголени каменни грамади надъ шеметни бездни и се 
оглеждатъ въ бистрJI езера, Юмрукъ-чалъ носи типичния белегъ на 
Старо-планинския пейзажъ: заобленость на формата, мекота на линията, 
монументалность и епично спокойствие. Юмрукъ-чалъ гледанъ от-:ь полето, 
или отъ нъкой по-нисъкъ Старо-планински върхъ, особено привечерь, 
неволно изтръгва лудъ възторгъ. Тамъ виси въ I-fебесата, заметнатъ съ 
тежки облаци - тежки плащеници, като библейско видение, плува 
оrромниятъ, симетрично заобленъ лобъ на Юмрукъ-чалъ. Следъ пладне, 
когато го напеч~ слънцето, той действително прилича на единъ огроменъ 
магнетиченъ юмрукъ, който привлича облаци и мъгли на жестокъ дву
бой, за да засияе на другия день окжпанъ въ дъждъ и· роса, мълчаливъ 

и безстрастенъ. 
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К-ь№ь С _\ЬЩ,!еТО 

Дълбокитt долове и бездни, по-многобройни отъ южната страна 

на Юмрукъ-чалъ и неговитt стръмни стени, неочаквано извеждатъ 

излетника върху едно продълговато и равно · плато, съ посока отъ югъ 

къмъ северъ и съ две триангулачни пирамиди на двата крайща на 

платото. Умората изчезва въ мигъ, защото мигомъ се разкриватъ нео
б

хванатитt картини, далечнитъ и близки видения ·отъ едната и отъ дру

гата страна на Стара-планина, които, обхванати веднажъ съ ненаситни 

очи, се пазятъ като съкровенъ споменъ цtль животъ. На северъ 
окото 

се спуска по спокойнитt дипли на планината, гали китни гори и зл
атни 

полета, лети надъ бtли села съ червени покриви, жадно търси тънкат
а 

сребърна лента на Дунава. На изтокъ Мара Гидикъ и Кадемлий лежатъ 

като послушни палета въ краката на гордия първенецъ. Струва ти се, 

че ако се надигнешъ на пръсти ще зърнешъ кждравитt води на Черно


море. На западъ ярко, стройно и сякашъ безкрайно, се е опънало Старо

планинското било съ своитt многобройни близки и далечни върхове. 

Тамъ нtкжде на югозападъ се бtлъятъ сн·вжни прtспи по снагата на 

Рила, а Витоша прилича на малка купчина пръсть. Но изгледътъ къмъ 

южнитt полета е по-ясенъ, по-релефенъ, може би, защото Първенецътъ 

така близо е надвесенъ надъ Срtдногорието и надъ равното и зрtлото 

тракийско поле. По посока на Калоферското пръскало, което черпи 

водитt си отъ вtчната преспа подъ върха, долу, между свtжа зеленина
, 

се бtлtе манастира Св. Георги, току до него се разкрива часть отъ 

Алтънъ Калоферъ, нtкогашниятъ Звыш-градъ, живописния проломъ н
а 

старата Карловска рtка, потънала въ зеленини, Срtдна-гора, изравнен
а 

съ полето, Пловдивскитt тепета и презъ равнината, сякашъ - на единъ 

хвърлей, се синtе мощната снага на Родопитt. 

Юмрукъ-чалъ е не само побитъ въ срtдата на Старо-планинската 

верига, но той стои и въ сърдцето на българската земя, бди отъ вtков
е 

надъ нейнитt граw~ци, билъ е и ще бжде най-вtрниятъ стражъ пр
едъ 

вратитt на нащата история. 
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Пuрuщ, - СтражuтЬ 

АkЬаремю u3ложба 

Uороащ, Гешеь~ 

IОмрукъ-чалъ отъ дълги години мами съ своята красота бълrар

скитt планинари и познавачитt на българската земя . Преди 50 години 
духовния водачъ на племето ни, бащата на новобълrарската литература, 
Иванъ Вазовъ, лежалъ въ случайнигв изкопи на върха и е rледалъ, 

„като на длань въ неизм·вримата дълбочина долинит-в на Стрема и 

Тунджа, на Марица, бърдата що ги д·влятъ, съ всичката вълшебна 

пъстрота на багритt, сtнкитt, формитt" . Отъ ранни години маменъ 

отъ rласоветt на роднитt му върхове Добрила и Амбарица, той бtше 
най- · естъ rостенинъ на нашитt планини. За дълги години ще запази 

своята първична св·вжесть неговото прекрасно описание „Единъ кжтъ 

отъ Стара-планина", въ което Вазовъ за първи пжть показва красотата на 

Юмрукъ-чалъ. ,,Върхътъ - това е единъ особенъ . свtтъ, въ който човtкъ 
се чувствува малъкъ, нищоженъ или странникъ, чини ти се, че никога 

нtма да се върнешъ въ свtта, плененъ отъ тоя омаrьосанъ, мъртавъ, 

почти враждебенъ миръ", е промишлявалъ върху темето на Юмрукъ
чалъ Иванъ Вазовъ. 

На 25 юний 1888 r., върхътъ е билъ посетенъ отъ бившия царь 
Фердинандъ, който сжщо така бtше единъ отъ страстнитt поклонници 

на бълга рскитt планини. Въ негова честь, по решение на калоферския 
общински съветъ презъ 1889 r, върхътъ бtше нареченъ Фердинандовъ 
върхъ. Единъ отъ пъ-рвитt пжтешественици изъ нашата земя следъ 

освобождението, Константинъ Иречекъ, въ своята книга „Пжтувания по 

България", е записалъ следния анекдотъ, който карловскитt турци еж 

му разказали за Юмрукъ-чалъ. За да провtрятъ кой~ърхъ е най-вис9къ, 
поради липса на rеодезични уреди, турцитt поставили презъ единъ 
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лtтенъ ден:ь по gърховетi, на Карловския балкаftъ овчи rлави и на 

другата сутринь намърили, че единствена главата; поставена на Юмрукъ

чалъ, замръзнала. По тоя начинъ върхътъ Юмрукъ-чалъ се оказалъ на
й

високиятъ върхъ. 

Примамливото легендарно име на Старо-планинския първенецъ, кра

сотата която се разкрива отъ неговото теме, привлича отъ година на 

година все по-голъмъ брой поклонници. Увеличаващето се число на 

излетницитъ изъ Централния дълъ на Стара-планина извика нуждата 

отъ построяване на хижа и заслони около именития върхъ. Първи К
ар

ловскитъ туристи построиха по сръдата на пжтя Карлово-Юмрукъ

чалъ, въ мъстностьта Гюрла, своята кокетна каменна хижа, може би 

най-посещаваната хижа въ Централна Стара-пла'Нина. Близу до върха 

еж и хижитъ на Севлиевскитъ туристи. Въ услуга на излетницитъ еж 

и хижитъ на Сопотци и Троянци подъ в. Амбарица. Ала нуждата отъ 

подслонъ непосръдствено до върха, подтикна пловдивскитъ и карлов

скитъ туристи да изградятъ малъкъ камененъ заслонъ въ южното
 под

ножие на върха презъ миналата година, който улеснява прОХ!)дитъ през
ъ 

Юмрукъ-чалъ въ лошо време и който ще подтикне зимнитъ излети в
ъ 

тая часть на Балкана. Калоферскитъ туристи сжщо така проектиратъ 

своя хижа подъ върха, а въ най-скоро време, може би, родния туризъм
ъ 

ще поднесе на българската нация третата метеорологическа наблюда

телница на Юмрукъ-чалъ ! 

Който обича своята Родна земя, който иска да обозре отъ планин- . 

скитъ върхове величието и красотата на българската природа -Юмрукъ

чалъ е естественъ пиедисталъ за опознаването на България 1 

3t1 11ша npuka3ka 

Сн . /:б. . РuболоЬь 
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EBTUЛ\UQ! xJ 1ХРUС'ГОВА 

30ВпТп НА ПL\AHUHATA 

Ела, - 301',е ;ne nлqнuната, 
Ела ЬъЬъ люuтъ неора. 

Отъ тебъ не kpшr kрасотата. 

Ела ЬъЬъ ;nо>1:та гора. 

1J,le DЛЪ>I боорость Ьь тЕ:юuтъ жuлu; 

1J,le nръсна грuжu, суета; 
На ;nлаоостьта w.e оа;nь а3ъ cuлu 

3а .ЬъЬъ жuтеuсkата борба; 

We тu 3аnъ>1: nъсень ;now.нa 
1J,lo нъЬга БотеЬу u3nъхъ. 
-Въ ;nенъ брооu оухъ на Ьъ3рожоен1,1u, 

Че хра;nъ нарооенъ Ьъ робстЬо бъх-ь. 

ВьЬ'Ь мене ЬсшJю е kpacubo. 
TyR'o нъ;nа ежбu, суета, 
ЧоЬъшkата оуша се слuЬа 

Са ТQ3'Ь ЛlOIJ.lHa, оuЬна Rрасота. 

Кога Ь-ьЬь утрuна kpacuba 
Bwлu3a nла;nнал-ь ;nowнui:i Феб-ь 

U гopoui:i Dр'ЬХ'Ь Ь-ь 3Лато облuЬа, 

1J,le сътuш-ь - нъw.о тр-ьnне Ьъ теб'Ь. 

ЛеR'Ь DЪТ'ЬР'Ь - ca;noouba zуона 
ОбЬuла снага Ь-ь леk-ь Ьуалъ -
Kpai:i теб'Ь nрелuта съ nъсенъ оuЬна 
Въ лъсп - Ьеzъ страстно 3ашеnтълъ ... 

Елате bcuzku Ьъ nланuната, 
Елате Ьъ рооната гора. 

Отъ Ь'Ьрха Ьuжте kрасотата 

·На нашта, хубаЬа 3e;n>1:. 



КАРПАТСКU ДНU 
HAUДEHZ> ПА& YKЧUEBZ> 

,:tзъ често си спомнямъ за васъ, 

о хубави Карпатски дни! ..• 

Като кехлибарени зърна на броеница се протър

колиха въ безкрайния низъ на времето много дни 

и все пакъ споменитt за васъ еж скжпи, като май

чина милувка и топли, като пролtтна ласка ... 

И днесъ, когато облакатенъ на бюрото, рtя по

r ледъ, презъ вуала на падащи снtжинки върху 

меланхоличната снага на Витоша, предъ менъ из

пы<Ватъ въ стройна линия, като планинска верига: 

чаровниятъ Букурещъ, царствената Синая, мечтата 

на мечтитt Фарфулъ Ку Доръ, палавата Булбочи, 

тайнствената Пещера, романтичното Бабеле, вели

чествениятъ Омулъ, старинния Разновъ, кокетния 

Брашовъ и ... 
. . . И още безброй спомени и преживtвания, 

които свързаха съ тtхъ 30 български юноши ту
ристи, дръзнали въ хубави лtтни дни да нарушатъ 

покоя на Карпатскитъ висоти ... 

Деветнадесетото юлско слънце цtлуваше съ 

първия си снопъ лжчи ле.ко люлtящитt се Дунав

ски талази, когато дветъ моторници се откжс

наха отъ Русенското пристанище. На кея митниче

ски стражарь отдава честь, а отъ брtга размахватъ 

б'вли кърпички. 

Оrвъдъ еж нашитt стари познайници, които ни 

посръщатъ съ отворени обятия и съ сърдечность, 

присжща само на нtмската душа. Чрезъ нашето 

мощно „Балкани", българскитt „тридесеть" отвръ

щатъ на тtхния привtтъ: 

- ,,Здравейте скжrrи приятели отъ Седмоград

ския Карпатски Съюзъ ! Ние пакъ сме ваши гости" ! 

Бързъ влакъ, като стрела се впива въ простран

ната гръдь на равната заддунавска ширь и следъ 

тричасовъ приятенъ пжть ни стоварва на севе
рната 

Букурещка гара. Въ Букурещъ сме. Всичко диша 

съ пулса на огромнитt градове. Презъ цълия день 

разглеждаме. Нашитt нъмски приятели търсятъ 

всъки случай, съ който да манифестиратъ създа

деното отъ години сърдечно приятелство между 

Седмоградския Карпатски Съюзъ и Ю. Т. С.. Късно 

вечерьта Грандъ хотелъ „Екзелсиоръ" ни приютява 

въ единъ отъ многото си етажи и въ мечти п
о на-

Нагоре 

/ 
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Сн . К. Ко3лео-ь 

стжпващитt дни на красота и волность изъ Карпатитt, ние дочакваме 

зората на новия ден~ 

Сутриньта рано, когато като плахи планински птици се измъквахме 

отъ Букурещъ, за да поемемъ пж.тя нагоре, голtмиятъ градъ още плу

ваше въ лека утринна мъгла. Следъ три часа влакътъ ни отнася въ 

Синая. Отъ тукъ започватъ нашитt Карпатски дни. Притягаме раницитt, 

тtлото се привежда малко и пжтьтъ нагоре започва. Царствената Синая 

е вече задъ насъ. Още нtколко минути обърнатиятъ погледъ съзира 

въ ведрата утринь Царснитt дворци и бухналитt въ зеленина вили на 

най-голtмия курортъ и после само пжтьтъ .нагоре остава. 

Вървимъ. Три часа вече вървимъ. Небето все повече се мръщи. 

Въ далечината съ тежъкъ грохотъ се борятъ гръмотевици. Едри капки 

дъждъ заронватъ. Не еж ли гостоприемни Карпатитt? Нашиятъ симпа

тиченъ водачъ Ерихъ Шуллеръ отговаря; че тt обичатъ да се шегуватъ 

съ своитt гости ... Продължава да вали. Тежки, оловни капки чукатъ 
по раницитt и платнищата. Отмtрваме равни крачки; габъритt на обу

щата се впиватъ въ плътьта на каменистата пжтека. И все нагоре ... 
Срtдъ мистиката на обграждащитt ни безредно прорtзани скали -
голи и страхотни, ние вървимъ въ мълчание. Скали, - тамъ нататъкъ 

храсталаци. И надъ всичко тежи похлупакъ отъ . сиви облаци и оловно 

небе. Около насъ пълзи г ж.ста, млtчна мъгла. 
Все вървимъ. Къмъ хижа „Фарфулъ Ку Доръ" сме вече. Дъждътъ 

е спрtлъ. Мъглата бързо изчезна, както бързо изчезва хубава пролtтна 

пtсень. Небето е пакъ дълбоко. Хей тамъ горе, въ нюанситt на една 

нtжна лилавость, изплува въ царствена омая върхътъ-върхътъ Фарфулъ 

Ку Доръ - върхътъ на мечтитt. Приковахъ погледъ въ неговия при

казно изрtзанъ лобъ, който се разтапя въ чуденъ янтъренъ блtсъкъ ... 
Той сякашъ потреперя ... Тихъ шепотъ се разнесе ... Азъ при:гаихъ 

ДЪХЪ ••• 

Върхътъ мълвtше своята легенда .. . 
Легенда за една непозната любовь . . . 
Любовь велика, чиста, свята . . . 

s. 



Хuжа „O,nудь" 

Сн. К. Ко:sдеЬь 

---Било отдавна, много отдавна. Отъ тогава ни дtли низъ отъ вtкове. 
На върхътъ Фарфулъ Ку Доръ живtла млада, красива, много красива 

девойка. Нейнитt кждрици били лжчи - въ тtхъ искрtла иглика и се 

разтапtло чисто злато; пожари пламтtли въ очитt й, надъ които се 

премрежвали пламнали рес_ници; въ устнитt й цъвтtла усмивката на 

алени макове всрtдъ буйни житни нивя. Снагата й била стройна като 

топола предъ тре·птящъ пролtтенъ декоръ. Тукъ, въ другарство съ орлитt 

и планинския лазуръ живtяла тя. Копнtели по нея всички момци отъ 

долината, но тtхнитt въздишки завършвали съ топла отронена сълза, 

защото горда и непостижима била девойката ... 
Еднажъ по вечерния зафиръ тя пратила весть, че ще стане дру

гарка на тозъ, който презре препятствията и се изкачи презъ пропастьта 

при нея. Свили се въ мжка младежкитt сърдца . Че труденъ пжть и 

страшна пропасть, на която никой не знаелъ дъното, отдtляли върха. 

· На другата сутринь, I<oraтo слънцето пакъ позлатило коситt на 

девойката, къмъ върха потеглилъ единъ момъкъ-- младъ овчарь съ гега 

въ ржце. Съ едно желание - да стигне при нея; съ една надежда -
да бжде щастливъ съ нея ... Буйно младежко сърдце ! Искало да из

хвръкне и по-скоро да се слtе съ нейното. 

. Видtла го девойката и трепнала отъ радость. Очитt имъ се срещ

нали и запламтtли въ единъ пламъкъ - пламъка на чиста като пла

нината любовь ... Тя се усмихнала и казватъ, че върхътъ никога не е 

билъ така красивъ като тогава ... 
Момъкътъ вече се катерtлъ надъ пррпастьта. Съ погледъ устре

менъ въ нея, той не виждалъ опасноститt - надъ него бдъла девой

ката съ горящитt очи ... 
Още малко и той ще бжде тамъ .. . Ще бждатъ щастливи .. . 
Последни усилия ... 
Но . . . зълъ демонъ завидtлъ на тази свята любовь . . . Подлъгалъ 

момъка да погледне въ шеметната nропасть ... една погрtшна стжпка ... 
залитване ... единъ стонъ ... протегнати ржце нагоре ... една мечта -
едно име, нейното име, застава на устата ... и тжпъ звукъ отъ падащо 
тtло нарушилъ покоя на пропастьта . ,. ,, 



Замръзнала отъ ужасъ девойката. Не издържало любящото сърдце 

и съ една мечта - мечтата за него - спрtло за винаги да тупти ... Съ 
едни протегнати ржце, съ една засъхнала на бледи устни дума: 

,,Ела! . . Ела! .. . " 
А долу, съ последенъ взоръ отправенъ къмъ нея, съ прострtни нагоре 

ржце, очакващи топла ласка, лежалъ момъкътъ съ последни думи на уста: 

- ,,Азъ ида! ... Ида! .. " 
Тогава небето потъмнъло, а върхътъ загубилъ отъ своята красота. 

И легендата разправя, че въ тихигв звtздни нощи, когато луната 

разливала разтопено сребро по скалитt, самодиви отнасяли момъка на 

върха. Тамъ той съ цълувка събуждалъ своята любима и тъ били ща

стливи . .. Сърдцата имъ се изпепелявали въ една велика любовь ... 
Но щомъ слънцето започвало да пали своитъ пожари на изтокъ, само

дивигв идвали и раздъляли влюбенитъ ... _ Тогава отъ топлитъ искрящи 
очи се ронъли много свътJrи сълзи ... И зат0ва тукъ цвътята еж така 
росни ... И затова сутринь на всtко цвъте трепти по една платинена 

капка - това еж сълзитъ на една чиста, голъма любовь ... 
Фарфулъ Ку Доръ .. . 
Върхътъ на мечтитъ .. . 
Една мечта . .. ---Въ зората на четвъртия Карпатски день, съ прилепени раници на 

гръбъ, ние възпъвахме нагоре, къмъ нашата главна цель Омулъ. Карпа

титъ еж капризни като необуздани девойки - сюрпризиратъ ни ту съ 

хубаво време, ту съ непрогледни мъгли. 

Новиятъ день ИJ.I.Ba съ розовия цвътъ на събудени желания, облива 

се съ синкавата безбръжность на утринното небе и се топи въ лилавия 

цвътъ на ожиданието. Следъ това гжста мъгла сякашъ впива пипалата 

си въ насъ, за да о:гстжли не следъ много пакъ на хубавия день ... 
Вървимъ по труденъ каменистъ пжть. Назадъ погледътъ ·се лю

бува на една ръдка по просторъ на хоризонта гледка: въ безбръж

ностьта трептятъ силуетитъ на близки и далечни планини; между тъхъ 

се провиратъ китни долини, които сякашъ искатъ да ви повърятъ 

своитъ тайни. Предъ насъ, презъ ефирнитъ одежди на бtли облачета, 

прозира Омулъ. Къмъ него ние се стремимъ. 
Последни усилия. Ние сме на върха! Следъ толкова години, на 

най високия румънски връхъ Омулъ (2,600 м.), пакъ се развъва бъл

гарски трибагреникъ. Лицата на всички плуватъ въ възторгъ и уди

вление . Иска ти се да обгърнешъ съ отворени обятия върха, да лег

нешъ и допрълъ ухо да чуешъ пулса на неговата плъть - чиста, както 

еж· чисти облацитt надъ не·я ... Вие съ наслада пиете чара на глед

ката и въ гърдитt ви се таи сподавения викъ предъ красотата и хар

монията на планинския миръ. Хе, т.амъ Карпатитъ едръятъ въ стройни 

фигури, като нашия Балканъ, а по-нататъкъ се раз_стилатъ меланхолично 

като Родопитъ. 
Задушевнитъ нъмски и български национални хора и веселия 

предъ Омулската хижа стоплятъ сърдцата и правятъ раздълата мжчна. 

Но тръбва да вървимъ. Слизайки по обратната страна, ние махаме 

ржка на усмихващия се Омулъ и му обещаваме пакъ нъкога да му 

бждемъ гости. 
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Нашитt излетни дни продължаватъ. Нощувайки въ симш1тичнаrg 
и сгушена въ прекрасно ущелие хижа „Малаещи", изъ пространни гори 

н,ие слизаме въ нtмско-румънския градъ Разновъ. Отъ тукъ, презъ ста

ринния сръдновъковенъ замъкъ, въ който н·ькога благородникъ-рицарь 

е прекарвалъ днитъ си въ блънъ по своята Дулцинея, ние се отзова

ваме въ най-чаровния курортъ illyлepay, въ красотата на който загу

бихме часть отъ своитъ сърдца, за да ги търсимъ ·после въ споменитъ 
за сърдехнитъ „ Брудершафти " съ красиви нъмски девойки. Следъ пре
карания тукъ незабравимъ день, ние въ Брашовъ съ мжка почувству

вахме, че се отронватъ последнитъ излетни дни. Интересенъ грсjдъ е 

Брашовъ (Кронщадтъ). Въ центъра му извишава куполъ старинна църква 

отъ 1,409 г. Строена е ц-tли 40 rодин отъ българи, които тукъ се 
заселили и образували махала. Въ изящния готически стилъ, примъсенъ 
после съ Ренесансъ, вие се възхищавате отъ въплотеното рtдко изку

ство и художество на българина. И когато напускахме църквата и 

камбаната ронъше кадифяни звуци, обзети отъ единъ националенъ 

възторгъ, ние почувствувахме Родината близко, близко до сърдцето си ... 

ПосJ1еденъ день въ чуждата земя . Влаковетъ въ вихренъ бъсъ 

отнрво ни понасятъ по познатия пжть. Брашовъ-Букурещъ и вечерьта 

Гюргево. Дунавътъ е пакъ спокоенъ, като душата на дете. Въ него се 

оглеждаше топла юлска нощь,а надъ насъ трептъха безброй запалени 

факли - лжчисти звъзди. 

Отъ бръга долиташе сърдечно „Ехо-о-о !", когато rол13миятъ ав
стрийски експресъ запори огледалната повръхность на водата и ни 

понесе къмъ родната земя. 

А до насъ, като влюбено момиче се притискаше мжката . . . 
Мжката по тъй бързо отлетtлитt хубави Карпатски дии .. . 

- 11 
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ИВАНЪ ЯНКОВЪ 

Последни приготовления. Вързвамъ раницата бързо, а въ менъ бу 
шува смtсица отъ мисли да не пропусна нtщо необходимо и блию,ало 

чувство на радость, че най-после още една отъ мечтитt ми - Белме

кенъ, ще бжде действителность. 

Край менъ моята майка. Безъ да дигна поrледъ къмъ нея чув
ствамъ нейнитt овлажнени очи да ме следятъ. И тая година на Бждни 

вечерь ще бжде сама. Тя не ми казва „Не отИ'вай", но чувствамъ, че 

въ тоя часъ тя желае хиляди, може би, съвети да изрече. Не чувамъ 

нито безмълвнитt й съвети, не виждамъ, нито непороненитt й сълзи: 
Предъ менъ е израсло само едно видение · - безкраенъ низъ отъ вър

хове и дростори. Въ менъ царува само едно желание - да бжда 

часъ по-скоро тамъ горе, да скрr1я въ диплитt на планината сърдцето 

си, да не чувамъ неrовитt удари и нtмъ предъ симфонията на зимния . 
день, да чувствуваl'/fъ въ шумоленето на гората, въ клокота на потока, въ 

свистенето на вtтъра, въ безмълвната тишина, великата майка-природата. 

„Прости, мама, че тt . оставямъ пакъ сама. Не се сърди." - едва 
усntвамъ · да изрека и не дочулъ кроткитt й думи въ Qтветъ, бързо 
изтичвамъ на улицата. 

Пжтувамъ въ влака съ мой другарь - планинаръ. Стихва бавно 

тропота на колелата. Влака спира на гара Костенецъ. Отправямъ се 

къмъ аутобуса, който трtбва да ни отведе въ политt на Родопа. За

познавамъ се съ туристи. И тtхнитъ ржце здраво държатъ скитt, а 

въ погледа имъ, устременъ въ далечината; кждето билото на плани
ната. прорtзва могжщо сивото · небе, ·доловихъ еж.щото чувство, еж.-
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щото желание, което .изпълва и менъ, преди още да разбера, че нашия 

пжть е общъ - нагоре къмъ Белмекенъ. Въ тоя часъ _не чувствувамъ 

нужда да ги разпитвамъ, защото и тtхнитt очи еж изпълнени съ блt

съка отъ изживtното въ моменти, нога зарtяни въ днплитt на плани

ната еж. дирили непознатото въ нейната безмълвна самота и забравили 

себе си, погълнати отъ мисли, каточели, вънъ отъ съзнанието, еж. се 

разтапtли, сливали съ голtмата радость на вtчно живата природа. Въ 

сж.щия този блtсъкъ проблtсватъ отв-реме на време искри на очаквана 

радость отъ приближаването на ония мигове, кога сърдцето отново ще 

се свива въ радостна тръпка при всtко ново внезапно промtняне на 

картината на пжтя. 

Белмекенъ ! 
Високъ стоишъ ти впилъ въ сивотата на снtжното небе чело! 

Дивенъ кжтъ на дивно сбждната мечта на Твореца! Къмъ тебъ, къмъ 

твоето чело, упитъ отъ мечтата за ясенъ слънчевъ зименъ день, 

крача. Всичко тихо. Тихо прелитатъ и снtжинкитt бtли. Съ бtлъ са

_ванъ сtкашъ покрита е земята. Бавно крачкитt отекватъ всрtдъ го

рата. А стройнитъ мури, покрити съ снtжно · бtли плащеници, катъ 

приказни царици се редятъ край менъ. И потока салъ клокочи и бъл

бочи съ студени си води. Въ тоя брътвежъ усдушанъ да доловя ле

генда отъ тоя чуденъ край искамъ. 

Дали той приказка красива ми разказва за снtжно нtжната гор, 

ска царица, що тукъ владей, и.тrъ звуци отъ лирата на Орфей въ ду

щата ми събира? ... 
Години наредъ и въ ·сту дъ и въ мразъ и въ пекъ текълъ е той. 

Белмекенъ надъ него високо, неуморно и день и нощь впилъ погледъ 

въ равнината на горди дtла на възтаналия народъ свидетель е билъ, 

сви-детель е билъ на кърви, що свирепъ турчинъ е лtлъ въ :тоя ди-

венъ край... · 
Днесъ спокойно упитъ отъ нtгата на чувство ново - . чувство на · 

възторгъ и благодарность, нагор~ крача. Душата ми изпълнена съ 

копнежъ по нtщо ново и бликналъ неудържимъ потокъ на радость не 

дава да почувствамъ, че при вс'вка нова стж.пка изъ дълбокия рохкавъ 

снtгъ силитt ме напущатъ и че сърдцето бие и като че ли иска гърди 

ми да разбие и да полети волно, свободно. Скитt по стръмния пж.ть 

всрtдъ rората едва намиратъ мtсто за стжпка. Предъ менъ, презъ 

Пuptшcko езеро 

Аkоарелна uзложоа 

Uороанъ Геwеоъ 
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Кш1н, Бедл1еkе1н, 

Сн . К. Вuы1еръ 

върховетt. на черната мура, високо прорt.зано въ здрача, едва забеле
жимо е ' очертанието на Белмекенъ. Високъ и гордъ въ своя станъ той 
мами, привлича. Всрiщъ обкиченит-в мури съ приказно чудни плащеници, 
забравилъ всичко, превърналъ се изц-вло на зрение и слухъ чувствувамъ 
само всрtдъ красотата на тоя дивенъ кжтъ отронени акорди, заедно 
съ свистенето на снt·га подъ ската, заедно съ притулящата ни вече 
тъмнина, на в-вчно недовършена п-всень. И бързамъ въ тоя часъ да на
правя крачка ощъ, отъ стжпка по-горе да доловя нова картина. Но не 
вдигналъ нагоре погледъ още веднажъ, не впилъ очи _въ тъмата на 

останалата- подъ менъ долина, покри ме нощьта. Тишината като че ли, 
се сгжсти и нtмъ и сл'lшъ въ тоя мигъ, чувства~ъ салъ, ~е пакъ ви
соко надъ менъ, високо надъ Белмекенъ, високо надъ снъжнит-в облаци, 
забулили ни съ своята сивота, силата на единъ миръ непознатъ, ма
мещъ ни съ своя сивъ необятенъ просторъ, съ своята непозната красота. 

Три часа бtха изминали, кога въ разрtзъ съ хармонично непра
вилнит-в· очертания на мурата върху сн-вга, nравит-в линии на хижа . 
„Клекъ", цt.ла затрупана н-вколко крачки предъ менъ, като че върна 
съзнанието ми. Смъквамъ скит-в съ чувство, като че смъквамъ обувкит-в 
за да при€тжпа въ храмъ, где ничий кракъ не е осюзернилъ още олтаря 
му . свtтъ. Малката и тt.сна хижа едва прибрала маса, печка и наръ ни 
обви съ своитt стени. Малко по-късно сухит-в клекави дървета буйно 
запращяха въ печка1;а. Хижата се изпълни съ _мека галеша топлина ... 

Налягали върху нара тихо разказвахме спомени изъ миналото. 
Слаба св-втлин-а ющничаше презъ отворитt на печката и изпълваше съ 
своята мекота и топлота. Разговорит-в бавно стихваха. Тиха, спокойна 
нощь бt. покрила съ своята сивота всичко. Полунощь наближаваше . 
Бъдни вечеръ б-в. Бавно ме завлад-вв.аше мисъльта, че единъ миръ не
познатъ, миръ на приказки, легенди и видени5;1 ни бt обвилъ. Предъ 
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погледа ми устременъ къмъ тъмния жгълъ се редяха картини. Тъ изпък

ваха съ сила, завладяваха, а после избледнъли изчезваха. И ето до 

ухото ми, като че ли достигатъ звуци на коледарска пъсень. Клека спръ 

да пращи, огъня бавно загасваше въ печката. Тъмнина обви всичко. 

А звуцитъ на коледарската · пъсень се усилваха. Предъ менъ, загубилъ 

вечъ представа за време въ тишината на тая нощь, изпъкна ново ви

дение, допълващо се при всъка нова дума на коледарската пъсень 

възвестяваща раждането на Младенеца. 

Новъ животъ. Нови надежди ... 
А - снъжинкитъ бъли, прелитатъ, долитатъ отъ далеко и без

мълвно застилатъ съ бъла, съшита съ милионъ диаманти плащеница 

земята ... 

СнЬгь Ьь гората 

Сн . Крьшш1kь 

Сивъ намръщенъ, безмълвенъ ражда се деня. Бълитъ снtжинки 

все така спокойно застилатъ земята. Равномtрно пакъ предвижватъ се 

скитъ. Но днесъ, въ сивотата на тоя день съ тжга къмъ върха се 

отправямъ. Гжсти снtжни · облаци еж обвили челото му. Тжгата при 

всtка нова крачка се усилва при мисъльта, че днесъ не ще мога да 

наситя глада на моитt очи. Ето последни стжпки, и ние сме на върха. 

Впилъ погледъ на северъ диря веригата на хайдушкия Балканъ, 

диря бtлото сега чело на Витоша, диря царствено красивитъ върхове 

на Рила, легендарния Пиринъ, Родопа, но всичко днесъ е обвито въ 

· сивотата на снtжния зименъ день и болка свива сърдцето ... 

. Пристягамъ отново раницата и 'скитъ съ надежда, че втори пжть 
· Белмекенъ ще ми· разкрие непознати, дивно чудни гледки д се спущамъ 

надоле. 



С Л 2S Н Ч Е В U д н u 
ДИМ. АНДРЕЕВЪ 

Оловно сивитt мъгли пакъ еж. вплели пипала въ челото на Витошкия 

първенецъ, пълзятъ надолу къмъ полето и го включватъ въ стоманенитt 

си прегръдки. Презъ отворения прозорецъ на стаята долита · монотонното 

чукане на едри капки дъждъ. Tt удрятъ по покрива, по тротоара от
предъ и успокояватъ. Вслушвали ,1IИ сте се нtкога въ тtхната пtсень? 

Тя може би нищо не ще ви разправи. Или пъкъ не ще я разберете. 

Но тя ще извика въ мисъльта ви редица спомени ... 
Въ тж.жнитt есенни дни, азъ пакъ живtя съ мисъльта за васъ, 

мой свидни върхове. Тихиятъ напtвъ на дъждовнитt капки ми напомня 

тихитt вечери, прекарани въ благоговtние предъ сияещитt ви отъ 

залtзващето слънце чела съ притаения въ душата ви копнежъ да по

срещна утре отъ тамъ раждането на новия день. 

Въ тж.жнитt есенни дни азъ пакъ си спомнямъ за васъ мои слън

чеви дни ... 

Вратата щраква задъ гърба ми и още не успtлъ да си намtря 

мtсто, отобусътъ прави нtколко неспокойни скока и потегля. Занизватъ 

се една следъ друга картини. Въ подножието сме на Витоша ... Довиж
дане хубавице ! Днесъ не ще ти бж.да гостъ. Може би ревнувашъ? 

Недей ! Азъ пакъ ще се върна при тебъ и ще ти разправямъ, а въ 

душата ми ще r pte об разътъ на нови върхове, които еж. ме пленили. 

Малкото ми сърдце е тъй голtмо, че ще може да прибере всички ви ... 
и да ви сближи. Не забулвай челото си, защото искамъ да отнеса ·образа 

ти все тъй красивъ, съ хилядитt усмивки, които слънцето сипе върху 

златнитt ти кж.дри . . . · 
Дали не я измамихъ .? Дали ще остане и за напредъ ~а мене все 

сжщата пленителна хубавица отъ моето детство? 

Утринната тъма се вдига и въ цtлата си девствена голота предъ 

насъ застава Рила . Бtхъ я виждалъ вече нtколко пж.ти отъ снажната 

снага на Балкана или отъ скалитt на Черни връхъ, но никога - тъй 

хубава, тъй омайно пленителна и мамеща, обещаваща неземни радости 

на ою'I, който потъне въ тайнственитt и прегръдки. И а1<'0 нtкога се 

е сбждвала нtкоя мечта, то бt мечтата ми да видя Рила такава, каквато 

въображението ми я рисуваше. 

Още малко и изморения моторъ изпуща последна въздишка предъ 

Рилския манастиръ. Колко голtмъ и величественъ ми се видя той, съ 

четириетажнитt си здания, съ Хрелювата кула по срtдата и старинната 

черквица до нея. И колко малъкъ, нищоженъ, смазанъ го видtхъ по

кжсно отъ Еленинъ връхъ, заплашително надвисналъ надъ монастиря, 

загубенъ тамъ нейде долу въ пропастьта, на нtколко стотици метра 

подъ него. 

Манастирътъ гъмжи отъ хора отъ най-различни народности и 

страни. Българи, богомолци и туристи, чехи, нtмци, сърби и др. се 

смtсватъ въ една пъстра интернационална група и изпълватъ съ гла

советt си двора и стаитt, които до скоро еж. помнtли ~амо дървеното 

клепало и г ласътъ, напtващъ топла молитва. Но . . . всичко се мtни. 

Светата Рилска Обитель, която съ .13tкщзе е могла да се запази далеч1, 
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Л'\альоЬuLtа 

Сн. К. Вuлнерь 

отъ шума, злобата и суетата на външния св-втъ, само за н-вколко години 

стана сборище на туристи отъ цtлъ свtтъ. Радва ли ме това? Като 

че ли не! 
Вечерьта се изкачвамъ бавно по каменнитъ стжпала на кулата. 

Навънъ е вече тъмно, а тукъ слаби електрически крушки се мжчатъ да 

разпръснатъ мрака - мрака на миналото. Колко жалки еж тt въ своитъ 

безсилни стремежи. Мъждtещата имъ свtтлина придава само още по

голtма таинственость и мистичность на голитъ каменни стени. Защо 

дойдохъ тукъ въ тоя кжсенъ часъ? Не е ли заради сtнкитt, които .... 
но ето. Отъ тъмния жгълъ на кулата се чува сподавенъ шепотъ, дрънка 

оржжие, раздвижватъ се фигури на древни бойци. Тъ бързо изпълватъ 

стаята, стълбитt., цtлата кула. Раздава се кратка заповtдь и бойцитt 

се нареждатъ по зеящитt въ зида тtсни процепи. По лицата имъ се 

чете реши.телность, укрепвана отъ една твърда вtра. Ржцетt имъ ·крепко 

държатъ оржжието. Въ срtдата имъ изпъква бледъ монахъ, ржката му 

се вдига за . благословия, а устнитъ му мълвятъ молитва „ Свети Пус
тинника, спаси своя домъ". Долу вече се чува · животинския вой на 

разяренитъ вандали, дошли отъ незнайни страни по волята на безра

сждни деспоти, за да унищожатъ една култура и да изтриятъ отъ 

лицето на земята единъ народъ. Но бойцитъ еж по мtстата си, тети

витъ се изпъватъ, а погледътъ се мжчи да открие скрития въ тъм

нината врагъ. 

Единъ ударъ отъ камбана до мене, прогонва цtлото видение. 

Часовникътъ на кулата ме подсеща, че е време да си лtгамъ. 

На другата сутринь слънцето ни сварва на пжтъ за седемьтt Рил

ски езера. Пжтеката води нагоре, отъ начало презъ гора, а после по 

голия рътъ, който Дамка праща къмъ монастиря. Qтъ лtво приветливо 

ни се усмихва Кабулъ, съ пръснатитt като стадо изъ скалитt му малки 

прtспи. Казватъ, че тамъ често могли да се видятъ диви кози ... уви, 
тукъ щастието не ни се усмихна. Следъ уморително изкачване, ние сме 

на прtспата на Дамка, простнала снага на самото било въ подножието 

на върха. 
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· На югъ, изъ задъ Царевъ връхъ и Налбантъ ни праща поздра13Ъ 

отъ заснtженото си чело, Пиринъ. Могжщата му снага се губи нейде 

далечъ въ Бtломорието, а приказно красивиятъ Елъ-тепе ни плени съ 

лжчезарната си усмивка. Тя запали въ душата ми още една искра на 

непостигнатъ блtнъ. Отъ дtсно, почти надъ насъ се е надвесила Дамка, 

а задъ нея се редятъ Мальовица, Орловецъ, Злия зжбъ, Рупитt .... 
Дете на равнината, азъ съ трепетъ въ душат·а бtхъ слушалъ тия имена, 

мълвени отъ по-възрастни другари, които бtха имали вече щастието да 

впиватъ неспокойния си взоръ въ гранитнитt имъ зж.бери. Това бtха 

за мене имена отъ нtкакъвъ далеченъ свtтъ, отъ нtкаква вълшебна 

страна, такава, за какватп се говори въ приказкитt. Дамка, Мальвица, 

Рупитt ... само при споменаването имъ въ душата ми нtщо затрептя
ваше, въображението ми заработваше и всичко се сливаше въ дивната 

хармония на единъ блtнъ, за който може само да се мечтае. И ето, 

азъ стоя сега предъ тtхъ, предъ приказнитt видения на моето ранно 

юношество, погледътъ ми гони слънчевитt лжчи играещи си по гранит

нитt имъ лобове, а рж.ката ми мислено гали гордитt имъ глави . 

Дамка, Мальовица, Рупитt . . . назжбеното имъ било, отвеснитt 

стени, стремглаво спущащитt се надолу улеи, снtжнитt прtспи, загнtз

дени въ майчиния имъ скутъ, всичко това оставя неизличима следа 

въ душата ми, която се превръща въ фотографически апаратъ, стре

мейки се да възприеме и запази и най-малката подробность. 

Пог ледътъ ми съ мжка се откж.сва отъ тtхъ, за да се спре на 

новото чудо, съ което природата е решила да ни изненада. Но мене 

вече нищо не ме учудва, защото познахъ най-голъмото чудо - превръ

щане на блtнъ въ действителность, на мечта - въ реалность. 

Предъ краката ми еж седемьгв езера. Кой не трепва при спомена 

за тtхъ, ако ги е виждалъ поне веднажъ въ живота си? Не напраздно 

. ги сравняватъ съ синитt очи на Карпатитt. Срамежливо, като очитt 

на млада девица поглеждатъ тъ къмъ насъ, притуляйки се изъ околнитt 

канари. И водитt имъ еж. сини. Сини и бистри ... Тъй бистри, като че 
ли хиляди девойки еж изплакали презъ нощьта мжката си за неспод·в
лена любовь. А колко спокойни еж тия води, въ които съ неотразима 

прелесть се оглеждатъ околнитt върхове и циркуси. Ето ги, редятъ се 

едно следъ друго. Седмото, съ сковани въ ледове брtгове. Какъ кра

сиво контрастиратъ ясно синитt му води съ бtлия снtгъ по бръга. 
(Следва) 

Pynuтb 

Проф. В. 3ахарuеЬ-ь 

ARbape_\-r, 



U3Z> 
„ПЛАН U Н U u ХОР ди 
СТЕФАНZ> ПОПОВZ> 

Ако · има елементъ, който да липсва въ рожденитъ часове на бъл. 
гарското планинарство, това е жаждата за дъло, за: лично превъзмоr• 

ване и възвисяване. Хората на него време не еж проблематици и лич

ностьта не е заплашена. Тъ всички живъятъ въ времето на единъ 

неспиренъ личенъ и общественъ проrресъ. България цъвти и напредва, 

за почуда на всички тя изпреварва далече напредъ по-рано свободнитъ 

свои съседи. Жизненитъ сили на българското племе даватъ своя бла
годатенъ плодъ. И за всъкиго по отдълно има мъсто, има въздухъ. 

Свършившиятъ право става веднага апелативенъ сждия, връщащиятъ 

се отъ чужбина докторъ по държавни науки бива посрещнатъ отъ 

своитъ съграждани и още на гарата му се обяснява, че за напредъ 

той ще бжде народния имъ представитель. Никой отъ тогавашнитъ ин

телигенти не живъе подъ тормоза на съмнението за личната си rор
дость, внушено му отъ личното неуспъване, за да е 1Iу-ждно да търси 

утвърждението на личностьта си чрезъ дълото въ планината, да си 

доказва собствената ценность чрезъ изпитанията на борбата въ пла

нината. 

Животътъ е хубавъ, всички върватъ въ него и нъма защо да тър
сятъ нови хоризонти, лична свобода и въздухъ въ планинитъ. 

И затова първиятъ периодъ на нашия туризъмъ е спокоенъ, той 

е периодъ на тихо удоволствие, на разумно наслаждение, на търсене 

отмора и чиста красота. Българскитt. манастири, отжпканитъ пжтеки 

и низкитъ върхове еж достатъчни. Културната сръда, която доставя 

туристt1тъ, още е ограничена, животътъ не е разширилъ насliлствено, 

неговата буря не е увлtкла всички къмъ друrитъ кржrозори. 
Такива си оставатъ и сега туриститt отъ него време и затова тъ 

еж чужди на всъкаква проблематика въ планинитt. Тъ не я чувстватъ 

и въ града. За тtхъ животътъ само се обърка, ценитt се повишиха, 
условията се влошиха - но отъ тамъ нататъкъ животътъ не имъ под

сказва нищо друго, тt не искатъ да търсятъ нови пжтища на спасение 

въ планината. И ние не бива да искаме повече отъ тtхъ. Tt изпъл
ниха своя дълrъ, посочвайки ни най-малкото сжществуването и . на 

единъ друrъ свътъ. 

И ние тръгнахме къмъ него. Но водени отъ други видения, под
тиквани отъ други подбуди. 

Въ човtшката история има малко, въ историята на България почти 

никакъ, подобни епохи, когато само нtколко години промtнятъ издъно 

цtлата картина на живота, както се -случи въ rодинитt следъ rолt
мата война. 

Какъ всичко стана друго ! 
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Прогресътъ се обърна въ отчайващ..., упадъкъ, богатството на по• 
тискаща нищета, широкитt по-рано перспективи станаха непоносимо 

тежки вериги, · подемътъ на личностьта стори мtсто на нейното угне
тяване и като въ една нощь животътъ отъ удоволствие стана страдание. 

Всичкитt придобивки на дотогавашната култура попаднаха подъ 
подозрителния знакъ на съмнението и внезапно ние останахме безъ 
подслонъ. Велика България, устремена къмъ най-висшитt си идеали, 
осъмна к·ато най-ограничената и унизена страна съ разбито" духовно 

единство и затворени пжтища, въ конто се развихри страшна духовна 

и материална криза. 

Ето - накратко изброено - наследството което нашето време ни 
подари. 

И волю неволю, ние трtбваше да станемъ други хора,. да се про
~аваме съ мечтитt на младосrьта и да търсиме други пжтища. Мжчно 
ли е тука да се откриятъ условията, които родиха истинското наше 

планинарство като реакция срещу общата ни сждба? 

Животътъ стана непоносимо грозенъ, тежъкъ, неприятенъ и от
блы;:кващъ за всtкиго по от дtлно - какво чу до, че стремежътъ къмъ 
красотата, къмъ свtтлия планински свtтъ се роди отъ само себе си 
не като в.жтрешна потрtба на една префинена култура, а като елемен
тарна нужда за постигане духовното равновесие на всtка личность? 
Единъ страненъ копнежъ къмъ нъкаква истинска, успокояваща и връ• 
щаща вtрата въ живота красота обхвана всички съ първична сила. 
Загубилиятъ всъка смисъль градски животъ, всръдъ който ние пла
вахме като парчетата на разбитъ отъ буритt корабъ, ние искахме да 
запазимъ поне съ ,цобавката на планинското щастие, което да ни по

служи като примирение. Проклятието на личната си орисия ние искаме 

да замtнимъ съ обещанието на върховетt, които -НИ даваха илюзията 
че по нtкакъвъ начинъ все пакъ сме се издигнали надъ живота и сме 
го подчинили. 

Ние загубихме личностьта си въ градоветъ, онази личность, която 
победно тържествува при следитъ на своята творчество и житейски 
завоевания, животътъ на следвоеннитъ години стъсни на всъкиго крж• 
гозоритъ по единъ небивалъ начинъ. Въ тъснитt граници на новото ни 
Отечество за насъ почти нtмаше мъсто за проявление. Каквото и да 
предприемахме, излизаше несполучливо, кждето и да посъгнехме, вра
титt ни бъха затворени. Лично дtло? - не, пжтьтъ къмъ него бъ за
прищенъ. Ние пот.жвахме бавно въ безличието на една епоха, осждила 

всичкитъ ни усилия на безплодность. 

И тука намъ се разтвориха вратитъ къмъ планината к'ато спаси 
телна стрtха, На тази земя все още имаше м·.всто за лични проявления, 
все още личностьта можеше да значи нъщо, стига да може, макаръ и 
въ борба ue съ подлитъ условия на живота, а съ мълчаливата, но бла
городна материя на планината. Но ние искахме борбата като единствена 
укрепваща и подържаща свежестьта на нравствениг.в сили. И ето Бал
канътъ - този старъ другарь и съюзникъ на нtкогяшнитt борци -
стана отново съюзникъ и на българската планинарска младежь. Той я 
приюти и върна вtрата въ нея. Въ Рила, гдето презъ въкове бt мъж
дукало светилището на националното съзнание, проблъсна новата рели
гия на планинарството, още по горда, още по-упорита и вдъхновена. 
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Ние бtгахме - това признание не ни унижава - отъ стенитt на 

града, за да се доберемъ до безкрая на планината, кж.дето н.икой не 

ни огорчаваше въ желанията, никой не ни шепнеше възпирайки съ тона 

на английската гувернантка „недей". Да, ние намtрихме друга сцена 

ни нашия ·животъ, кж.дето жаждата ни за дtло се разливаше като 

освtжителна струя по нашата кръвь и кж.дето ние можехме до безу

мие да опитваме границитt на собственитt ни сили. Ние открихме, че 

има и у насъ духовни ценности, които - потопени въ слънчевата баня 

на планината - можеха да издържатъ и на свирепата буря на жи

вота. Тамъ ние възвърнахме вtрата въ себе си, въ своето предопредt

ление, въ - цtлия си животъ, тамъ ние открихме единъ новъ смисъль 

на земното тегло. ДоJ1у въ града, ние даже не можехме да протести

раме като нация срещу жестокит,J, закони на дипломацията, полицията 

за угода ни разгонваше - високо горе, ние можехме да си размtняме 

други надежди и други обещания. 

Азъ знамъ, че мнозина ще нарекатъ това пренасяне на духовната 

ни драма ЕЪ планината бледъ ерзацъ спрtмо жестокитt повели на 

живота, за които трtбваше да израстнемъ. Но така бързо ли заздра-. 

вява духовно единъ разбитъ и поваленъ народъ, така бързо ли пре-

възмогва той проклятието на сж.дбата си? , 
Въ истинския смисъль на думата ние открихме въ планината на

шето спасение. И стремежътъ къмъ нtщо далечно, безкрайно, нtщо 

"отвъдъ хоризонта", както наскоро прозвуча отъ сцената на Народния 

ни театъръ, далечъ отъ умразнитt рамки на обикновения животъ, ни 

обзе властно, едва ли не сж.дбоносно. Повечето отъ насъ станаха бt

гълци отъ живота, за победата на който .още не бtха сбрали нужднитt 

сили, маI<аръ че сега и този процесъ вече успtшно да е завършенъ. 

Ето канавата на духовното ни състояние, върху която се роди 

новото ни, наше, българско планинарство. Кол~<ото и въ външнитt си 

форми то да е еднакво съ планинарството на другитt страни, въ вж.

трешното си съдържанио то се различава напълно отъ тtхъ. И само 

така може да се обясни неговата безI<райна динамичность, черпена отъ 

реакцията срещу самия животъ, каI<то и неговото бързо разпростра

нение - направо казано - не единъ ненормаленъ начинъ. Въ кратко 

време обхвана широкитt слоеве на културнитt ни срtди и ги хвърли 

въ диплитt на планинитt. Тtзи, които не можаха да почувствуватъ 

голtмата буря на жирлта, го възприеха само като полезенъ навикъ, 

носящъ придобивкитt на добре използваното време. Други, които нt

маха разположението да видятъ дълбоката трагедия на племето ни, 

схванаха отиването въ природата като подарено безотговорно удовол

ствие. Но имаше и трети - тtзи, които бурята на времето разтърси 

изъ дъно и които на голtмия въпросъ можеха да дадатъ само голtмъ 

отговоръ, на голtмия_ натискъ можеха да оп1ърнатъ съ двойно по

дейна воля и тежкото наследство пожелаха да измtнятъ съ подготов

ката на едно свtтло бж.деще. Тtмъ сж.дбата имъ подари планината, за 

да достигнатъ нейниг13 върхове, да я изживtятъ Ц'tлостно и съ утвър

дено духовно здраве да победятъ неволята на живота. 

Между тtхъ се роди въ голъмия устремъ къмъ други брtгове и 

българсI<ото планинарство. То не м9жеше да бж.де друго, освенъ отго

воръ на самото време, което го създаде и предизвика, образътъ на 

единъ другъ свtтъ, въ който всичко отново е свътло, истинско, велико 

и красиво, въ противовесь на живота въ града. 
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AЛПUUCKU BECTU 

Смъртьта на водача Йосифъ 
Бинеръ 

Стариятъ и добре известенъ водачъ 

Йо_сифъ Бинеръ отъ Цирманъ починаnъ 
на 83 годишна възрасть. Той е пребро

дилъ най·високигв планини на Европа. 

Въ бележника му се срещатъ имената на 

много знатни английски и белгийски лич

ности, които еж се ползували отъ услу

гитi; му като водачъ. 

Изъ западнит-в f\лпи 

Последователни изкачвания на глетчери 

или стръмни върхове еж станали значи

телно любими на алпиниститi;. Едно та

кова изкачване въ Валисъ е предприелъ 

f\лфредъ Цюрхеръ съ известнитi; водачи 

Кнубелъ и Лохматеръ. Тримата си по

ставили за цель да изкачатъ всички вър

хове отъ дветi; страни на Vispta\es. Из

качванията започнали на 2 августъ съ 

достигането на Bieshorns и свършили на 
28 сжщия месецъ съ превземането на 

Duereпhorп. Тогава били изкачени 28 Ва

лийски върхове надъ 4000 метра между 

които естествено Weisshorn, Matterhorn 
и много др. Тов1:1 е едно доказателство, 

че f\лпитi; предлагатъ нови възможности 

за дейность въ планинскитi; изкачвания 

Отъ тазъ годишнитi; постижения на 

французкитi; катерачи ни е известно само 

първото изкачване на Bateau-Wordwand 
въ обласыа Meise. Изкачването се от

дало на Tourosfier и мad\er и изисквало 
напрегната и усилена работа по скалитi;. 

Ludwig Steinarer е изпълнилъ тъкмо 

преди края на лi;тото още единъ значи

теленъ излетъ. Заедно съ Wolfgang Gor
ter, който току що се завърналъ отъ 

Hindukusch и отъ Иранското плато изка

чили 800 метра високата „сi;верна стена" 

на MonЬ\ane de Seilon. Пжтыъ върви 

стръмно нагоре надъ две трети ледъ и 

една трета скала съ единъ значителенъ 

нанлонъ отъ 60 градуса. Двамата кате· 

рачи трi;бвало да прекаратъ на нi;колно 

метра подъ върха една дълга и студена 

нощь, преди да достигнатъ заслужената 

ра,цость отъ изкачването. 

Отъ върха нъмъ смьртьта 

Едно голi;мо 11ланинско нещастие се 

случило на 9 октомврий на Grohmanus
spitzc. Две групи съ две вжжета се ка

терили по южната стена. Първата била 

вече дuстигнала върха, а първиятъ отъ 

втората група седi;лъ вече на свободна 

площь извънъ пжтя, когато отъ долу до

летi;лъ отчаянъ викъ „Падатъ !" Единъ 

отъ катерачитi; се съборилъ въ пропастыа 

и увлекълъ съ себе си и останалитi; си 

другари. Страхотно обезобразени трупо

ветi; на тримата смi;ли катерачи Willi 
Held , Josef Bauer и Ti\fen Rock били по
гребани на другия день въ подножието 

на планината. 

Непобедими върхове 

Първенцитi; на Хималаитi;, оградени съ 

ореола на свещеностыа, оставатъ и днесъ 

да впиватъ гордо чело въ синевината не

победими. Следъ нещастията, които спо

летi;ха германскитi; експедиции презъ 1934 
и 1937 години при опитъ да изкачитъ 

Нанга Прабатъ, не е направенъ нито единъ 

по-сериозенъ опитъ. 1936 rод. донесе по

бедата надъ свещения за будиститi; в. Хо

молхари - 7315 м. отъ двама смi;ли млади 

алпинисти Sp. Chapman - 30 гпдишенъ и 
G. Grawford - 24 год., първиятъ отъ 

които благодарение на връзкитi; си като 

дипломатъ е успi;лъ да вземе разрешение 

отъ Тибетското правителство. На 12 май 
експедицията отъ двамата приятели и 6 
кули напуснала Phari Dzong. Следъ една 
тревожна нощь щастието не ги напуща и 

преди 12 часа успi;ли да се поздравятъ 

отъ „Царицата на всички върхове". 



СЪЮ3ЕНЪ ЖUВОТЪ 

В.С.С. въ Плъвенъ 

На 31. Х/1. 1938 год. и и 2 януарий 
н. г. въ Плi3венъ заседава пленумътъ на 

VIII В. С. С. на Ю. Т. С. Заседанията на 

Съвета се характеризираха съ едно живо 

участие на делегатитi3 въ разискванията 

по поставенит-1, на разглеждане въпроси 

и едно съзнателно отнасяне къмъ тi3хъ. 

Официалното посрещане на Ц. Н-во и 

представителя на М. Н. Просвi3та, г-нъ 

Георги Караивановъ стана на 31. вечерьта 

следъ което се образува манифестация до 

Паметника на падналитi3 въ войнитi,, кж· 

дето председателя на Съюза, др. Илия 

Минчевъ положи вi3нецъ. 

На другия день делегатитi, и гостит-1, 

взеха участия въ новогодишния молебенъ, 

следъ което всички отидоха въ салона на 

читалище „Съгласие", кждето стана откри· 

ването на Съвета съ речь отъ Директора 

на Областьта, г-нъ Б. Казанлиевъ. Под

liесени бi3ха поздравления отъ името на 

армията отъ г-нъ полковникъ Николовъ, 

отъ кмета на града г-нъ Ст. Вълчевъ, отъ 

протоирей Ташевъ, Обл. учил. инспекторъ, 

г-н:ь Радушевъ, председателя на мi3ст

ния клонъ отъ Б.Т.С., г . Д . Каракашевъ, 

запастното войнство, юнацитi3, ловцитi3 и 

др. Др. Илия Минчевъ 5лагодари на всички 

за поднесенит-1, приветствия . 

Следъ обi3дъ и на другия день въ_ са

лона на Популярната банка се състояха 

редовнит-1, заседания на Съвета. Открива

нето имъ стана съ речь отъ представи· 

теля на М. Н. Просвi3та, г-нъ Караива· 

новъ. Избра се бюро въ <:ъставъ: · К. Дан
чевъ, Сл. м·аноловъ, f\л. Цвi3тковъ, К 

Стояновъ, Л. Баралиевъ и Н. Сжбевъ. 

Пленумътъ на VШ. В. С. С . се занима 

обстойно и съ въпроса за Съюзнит-1, изда

ния, като се изказаха известни пожелания 

и препоржки за тi3хното подобр~ние. . 
Заседанията на Съвета се закриха отъ 

г·нъ Г. Караивановъ, думитi3 на когото 

бi3ха изпратени съ бурни овации и . въз· 

торжено „Балкани". 

f\сеновград ъ. Презъ днитi, 28, 29 и 

30 януарий т. г . f\сеновградскиятъ клонъ 

„Персенкъ" празднува 20 годишния си 

юбилей. Отъ едно скромно начертано 

праздненство, последното се Qбърна въ 

истински праздникъ за цi,лото асенов · 
градс1<о гражданство. На тържеството при· 

сжтствува представитель на Г . Министра 

на Н . П., - Г. Караивановъ - гланенъ ин· 

спекторъ по физическо възпитание, всички 

официални лица на гр. f\сеновградъ, пред 

седательтъ и секретарьтъ на Съюза, както 

и голi3ми групи отъ съюзнитi3 клонове 

въ Пловдивъ, Садово и Хисаръ. 

Берковица . Презъ изтеклата година 

клонъ „Комъ" е зарегистриралъ единъ 

новъ успi3хъ при обзавеждане на хижата 

си. Последната е свързана съ телефонъ, 

а напоследъкъ хижестроителниятъ комитетъ 

е успi3лъ да издействува хижата да стс:1не 

метеорологическа станция. 

Разr рад ъ. Презъ изтеклия хижестрои

теленъ сезонъ Разградскиятъ клонъ „Де

ли-Орманъ" завърши своята хижа-лi3то

вище „Воденъ". Освещаването и стана 

на 11 IX 1938 г. съ голi3мо тържество 

при стечението на туристи отъ околнитi3 

клонове и населението отъ околностьта. 

Кръстникъ на хижата 6-1, г. Министра на 

земледi3лието - г-нъ Ив. Багряновъ. 

Самоновъ. Клонъ „Рила" е праздну

валъ на 25. XII. 1938 г. своя двадесеть и 

петь годишенъ юбилей. Сутриньта се съ

стояло тържествено събрание, на което 

еж говорили Съюз1iия секретарь - Н. Па

мукчиевъ, директора на гимназията и др. 

София. Клонъ „Витоша" усилено под

готвя изнасянето на своя 25 годишенъ 
юбилей. За цельта е сформиранъ спе

цис1ленъ комитетъ. На Нова година и 

Коледа клонътъ е устроилъ съвмi3стни 

посрещания на праздницитi, на хижа 

Кумата, които еж минали при голi3-

ма задушевеность. Сумитi3 , събрани отъ 

нощувки срещу Нова година еж внесени 

изцi3ло за зимната помощь. 



КУЛТУРЕНп жuвот:о 

КНИЖНИНА 

,,ПЛАНUНU u ХОРА" 
отъ 

СТЕФАНЪ ПОПОВЪ 

Между многото книги, които ни подари 

изтеклата 1938 г., ние съ особена радость 
отбелязваме една, която обогати оскжд

ната туристска литература - нашиятъ отли

ченъ приятель, бившъ председатель на 

Ю.Т.С. и Почетенъ членъ - др. Стефанъ 

Поповъ, издаде великолепната книга „Пла

нини и хораи. Съ хубава заглавна ко

рица отъ Н. Тузсузовъ, която хармонира 

съ издържаностьта на ц-влото издание, 

съ 234 гол-вми страници въ изисканъ 

стилъ, единъ отъ планината ни повежда 

къмъ нея. И въ вс-вка страница ние виж

даме колко бодри еж стжпкит-в къмъ вър

ховет-в, колко чистъ е пжтя нагоре, колко 

св-вт ли еж лазурит-в. 

Въ мислит-в и · стжпкит-в на този пла

нинарь, ние чувсп1уваме пулса на огром

ното планинско сърдце ; слушаме откро

венията на единъ чов-вкъ отъ другъ миръ; 

потъваме въ топлотата на една душа, 

закърмена въ обичь къмь върхарит-в . . . 
Книгата е посветена на младит-в. И 

т-взи млади, при които б-вше до вчера и 

автора, въ знакъ на благодарность, обе

щаватъ да следватъ пжтя нагоре. И про

тегната, н~края на книгата, за разд-вла 

ржка на автора, българскит-в юноши ту

ристи сърдечно и топло стискатъ. 

„Планини и хора" за вс-вки културенъ 

човъкъ е единъ цененъ приносъ ; за т-взи, 
обаче, сърдцата на които горятъ въ бл-внъ 

по върховет-в - за истинскит-в туристи -
.,Планини и хора" е настолна книга. 

Книгата „Планини и хора" нашит-в кло

нове и читатели могатъ да си доставятъ 

отъ Ю. Т. С. срещу 50 лева предплатени. 

Получиха се въ редакцията ни библио

текит-в : Български исторически рома· 
ни" (абонаментъ 160 лв.) и „Древна Бълга
рия" (абонам. 100 лв.) ул. Гурко 32. 

ИЗЛОЖБИ 

,,ЕДНR ЗИМR ВЪ llИРИНЪ" 

Акварелна изложба 

на Йорданъ Гешевъ 

Талантливиятъ пейсажистъ и тази година 

ни поднася въ салонъ „f\ксаковъ'.' чара 

на близкия ни планински миръ. Пресътво

рилъ съ бои и тонове най-дивнит-в кж

тове на Пиринъ, Рила и Родопа, Гешевъ 

ни откриаа сърдцето си на страстно лю

бящъ природата чов-вкъ, увличащ1:, се да 

търси красота даже и тамъ, кждето само 

художникътъ може да я нам-ври. Отъ пей

сажит-в му лъха св-вжесть и непоср-вдстве

ность, които го доближаватъ до първо

майстора на акварелната техника - К. 

Щъркеловъ. 

Н-вжното преливане на багрит-в, топло

тата на св-вт линит-в, гол-в мото постоян

ство и трудолюбие, надъ които доминира 

и вроденото въ Гешева чувство на кра 

сивото въ природата и неговото майстор

ско пресъздаване, еж залогъ за усп-вха 

на изложбата. 

ФОТО-КЛУБЪ 

На 6. Декември 1938 г. е основанъ бъл
гарски фото клубъ, който е обединилъ най

известнит-в въ България фото-любители. 

Избранъ е управителенъ съветъ въ съ

ставъ : Г. Ст. Георгиевъ, В. Савовъ, Нико

ла Ив. Божиновъ, f\н. Левиевъ, В. Димчевъ. 

Вс-вка седмица клуба има събрания, на 

които се изнасятъ реферати въ връзка съ 

любителската художествена фотография. 

Обявено е и уреждането на предстояща 

изложба за да се покаже гол-вмия напре

дъкъ на българската фотография. 

Клубътъ е получилъ писма отъ f\тина, 

З_агребъ и Любляна. Фото клубовет-в на 

последнит-в два _града иматъ желание да 

вл-взнатъ въ близъкъ контактъ съ нашит-в 

фотографи и евентуално да разм-внятъ 

снимки и изложби. 
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ПАН ФОТО 
Фото-лаборатория и търговия 
София, Алабинска 58. Тел.: 2-02-72; Чек. с/ка 4476 

Hai:iw&ooepнo 063аf>еоената фотола

бораторШI за фuнна uзработkа на 

лlобuтелсku cнu&ku. Пz;лна за&ъна 
на станоартното nроuзЬоостЬо cz; uн„ 
оuЬuоуално третuрuне на &отuЬuтъ. 

Cneuuaлeнz; отоълz; за &алRШI фор

&атz; - Laica, Kontax, Robot u np. 

Х уоожестЬено u технuчесkо 
рпikоЬоостЬо ФОТО-,,U3КУ .. 
СТВО" РАШЕВ.3. Работu се 
U3Rлlочuтелно Ьz;рху сЬътоЬно 
uзЬестнuтъ &атерuалu GE„ 
VERT, CZi наi:i-&ооернuтъ na„ 
тентоЬанu xapтuu: G е v а 1 u х, 

Artona u ар. 

Туристи, предпочитайте 

винаги „ПАНФОТО" 




