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Издание на БТС

156 години от рождението на Алеко Константинов

Щастливеца е нашият будител
към прекрасното, към
живота, към хората
Да помним заветите на
Алеко, да ги осмисляме, да ги
преживяваме - това правят
поколения туристи вече 124
години. И на неговия рожден
ден 13 януари си даваме сметка, че Щастливеца е гледал
напред в бъдещето и ни е оставил вярната посока – тази
към върха. Всеки човек има
своя връх. Щастливците имат
повече от един. Планинарите
не трупат вещи, а трупат
преживявания и спомени, затова е съвсем логично в този
ден отново да си дадем сметка какво ни дава общуването с

природата и планината и какво ние даваме на света около
нас.
На тазгодишния 13 януари пред бюст-паметника на
Алеко в Борисовата градина
отново се събраха представители на туристически дружества, изпълнителният секретар на БТС Зорница Радонова,
Валентин Симов – председател на Инспектората, експерти от Сдружението, певци от
хор „Планинарска песен – Филип Аврамов”, Стефан Груев
– председател на Клуб „Приятели на Алеко” и председател

И през тази година БТС ще участва на Международната туристическа борса „Ваканция
Спа Експо 2019“, която ще се проведе в Интер
Експо център в София от 14 до 16 февруари.
Това е най-престижният туристически форум
у нас. В него ще участват над 380 компании
от 22 страни със свои представителни щандове. Ще има и съпътстваща програма с над
50 събития - дискусии и презентации, травъл
технологии и др. БТС също ще има свой щанд.
Туристическите дружества могат да пратят
свои рекламни материали и брошури за представяне на дейността им, за интересни туристически маршрути в регионите и за обмен
на актуална информация.

на Сдружението на туристическите хорове в България,
Никола Добрев – родственик
на Алеко, граждани.
Продължава на стр. 2

Българино,
пожелай ми живот и
здраве, за да имам
възможност да вдигна завесата, която разделя градския
живот от омайните
прелести на нашата дивна природа, и
ти ще се влюбиш в
тази природа, както
никой юноша никоя
не е любил. Ти си работил шест дни и си
обезпечил насущния
хляб за седмицата.
На седмия ден не се
отбивай в кафенето, нито в кръчмата. Не ти ли омръзна еднообразието:
димът на цигарите,
туй глупаво тракане на заровете и
билярдните шарове, вулгарните завзеклици, прозевките
и туй вечно чувство на някаква неудовлетвореност,
и тази вледенена
инертност, и тази
плесенясала апатия
- не ти ли омръзнаха? Послушай ме:
посвети един от
летните и празнични дни на природата и ако тръгнеш с
мене, уверявам те,
ни един хубав празничен ден няма да
останеш в града.“

На 15 януари вестник „Ехо” стана на 60 години. Създаден в далечната 1959 година, той и до днес е нашата връзка помежду ни и със света,
в който планинарството е това, което ни прави и по-добри, и по-силни.
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156 години от рождението на Алеко Константинов

Щастливеца е нашият будител...
Продължение от стр. 1
Тържеството в памет на
Щастливеца започна с химна
на БТС „Балкани, дигайте се”.
Както каза Зорница Радонова пред бюст-паметника на
Алеко, в този ден се събират
всички, които по един или друг
начин са свързали живота си с
неговото дело. Тя даде думата
на Ваня Стоилова – председател на Републиканския център
за изследване на развитието
на организирания туризъм в
България, която с вълнение се
обърна към присъстващите:
„Алеко отново ни събра – шепа
хора, разнасящи из цялата
страна огъня на туризма по
гори и дъбрави, от Дунава до
моретата, които е виждал и
обхождал в своя път. Той всяка година ни напомня да бъдем
заедно с отворени очи и уши
за времето, събитията и хората, като на първо място
поставяме българския народ,
нашата прекрасна родина и неповторимата родна природа.
Това е оная особена обич към

род, родина, природа, за които
Алеко Константинов живееше и посвещаваше всяка своя
мисъл. Щастливеца е нашият
будител към прекрасното, към
живота, към хората. Неговите думи са думи жалони, които той ни е оставил в наследство. Алеко се оказа нашият

туристически будител, а ние
все още се оказваме длъжници
„да обичаме България, да я изучаваме, да я опознаваме” и да
не я заменяме за друга страна
и да бъдем с широко отворени очи и сърца за природата и
хората.” Думите й докоснаха
най-съкровените чувства на

Хор „Планинарска песен - Филип Аврамоов”

събралото се множество, дошло да почете патрона на БТС
и отново да докаже, че времето е верен съюзник на всички,
за които планинарството е
съдба.
Много настроение предизвикаха изпълненията на любими
туристически песни от хор

ТД „Алеко Константинов”

„Планинарска песен – Филип
Аврамов” и от певци от ТД
„Алеко Константинов”.
Признателните следовници
поднесоха цветя на бюст-паметника на основоположника
на организираното туристическо движение в България и
си пожелаха „За много години“.

От ехо до „Ехо” Генерална среща на Европейската асоциация
И думите си имат житие-битие.
Тръгнеш ли назад към корена и потеклото на някоя дума, тя ще ти открие своето порождение и преживелици.
Думата ЕХО също така има своето
битийно начало. Нищо чудно, че тя
е сътворила античната митология,
тя като всяко народно умотворение
изкусно преобразява природните явления и ги одухотворява. Подвиквал
античният човек из дебрите на една
или друга планина и често природата отеквала думите му с последния
им слог. А кой ги отеква? Нимфа или
самодива? И въображението оличностява природното явление в митологичния образ на нимфата Ехо, а
римският поет Овидий овековечава
измислицата в лиричната си метаморфоза „Ехо и Нарцис”.
И ето, накратко, какво се случва в
поетизирания мит.
Надменният и самовлюбен Нарцис зърва сладкогласната и с омайно
тяло нимфа, зърва го и тя и пламва
от любов към него, а той остава смутен и объркан. Наречена бъбрица от
могъщата Хера, защото смутолевя
думите, дочуват се само крайните им
срички, а и те се заплитат, нимфата
напразно зове Нарцис, подгонва го,
той бяга. В пълна изнемога Ехо се усамотява в пещера, топи се и вехне, напразно вика „ела”, отвръща й собственият глас. А обърканият, самовлюбен
Нарцис умира над своя образ в планинско езеро. От него остава шафранов
цветец с нежнобели венчета, от нимфата – напразният й вик „прощавай”.
И Овидий казва, че оттогава нимфата Ехо „се таи по гори, в планини и
макар незрима, всеки я чува”. Този образ на природния ек или отек тръгва
от литературния си извор по света
като ЕХО и наистина всеки го чува от
своя или чужда дума като звуков отглас на планинските подолия.
Дълго време в нашата литература ЕКЪТ не допуска ЕХОТО. На Вазов
му приляга думата ЕК, мъжествена
и ударна в края на „Опълченците на
Шипка”, а в „Ековете” способна да отрази смисловия край на всяка строфа.
Но както казахме, че екът се равнява
на ехото, да оставим този по-обширен въпрос на литературоведите и
музиковедите, те има какво да почоплят и открият. И повече на музикове-

дите, имам предвид песента „Ехо” на
Вебер и други песни.
Кога у нас думата ЕХО става пригодна за туристически сигнал и поздрав? Не от началото на организирания туризъм, тя не е отбелязана и в
туристическия словар, нито в Алековия, нито в дядо Балановия. В онова
време не я употребяват и туристите, от които началният ни туризъм
се влияе – австрийските, швейцарските и словенските. Оттук изводът:
ЕХО не е вносна дума (вносна е ойларипи!), а незнайно от кого налучкан
нашенски зов (от сходното Еооо), чудесно прилегнал на туристиката ни.
Двама наши туристи ветерани си
спомнят: Александър Белковски, че
след 1919 година, на нощен поход към
Черни връх, гласната връзка е бил зовът ЕХО. Никола Живков пък твърди,
че през 1919 година, на следсъборен
юношески излет из Стара планина,
тя е била огласяна от ЕХО. Според
тях думата не била още популярна до
1922 година, а и по-късно, излетните
главатари сигнализирали движението
с рупор (ЮТС) или с рог (БТД) на съответни клички: чакай, спри, върви, наляво, надясно. Предлагам и желателно
е други туристи – вече старейшини
– да се отзоват на страниците на
вестник „Ехо” със споменни приноси и
по този въпрос.
Казаното дотук знаеха и първите
редители на вестник „Ехо”, начело с
доброволния му главен редактор Ламар, когато промишляваха за неговото заглавие. Спомням си, че заради
антифашисткия през 30-те години
столичен вестник „Ехо” с предимството му на тази заглавка, в разговора
се появи предложение той да се нарече „Туристическо ехо”, което не се
възприе и след това единодушно се
реши и съответно бе утвърдена заглавката „Ехо”. Първо: защото ЕХО бе
станало зов, призив и поздрав на туристите; второ, защото седмичният
орган на БТС трябва да организира,
проглася и пропагандира зараждащото се вече масово туристическо
движение; и трето: защото заслужаваше с партийния си дух да напомня,
в редиците на именяка си предходник,
негови редактори и мнозина негови
сътрудници бяха и туристи.
Стефан Станчев

за пешеходен туризъм в Люксембург

От 27 до 30 септември 2018 г. в
Ехтернах, Люксембург, се състоя 49ата Генерална среща на ERA. Сто и
двама представители от 44 организации на 25 европейски страни взеха участие в работните заседания.
Сред тях бяха проф. Алексей Стоев
- председател на БТС, и доц. Тодор
Тодоров, член на УС на БТС. Преглед
на свършеното през годината и на
акцентите в бъдещата дейност направи президентът на ERA г-н Борис
Мичич. Делегатите приветстваха и приемането на нови организации-членки от Чехия, Латвия, Русия,
Люксембург. Към този момент в ERA
членуват 63 организации от 34 европейски страни. Проектът „Водещи
качествени маршрути - най-доброто
в Европа” беше сред важните одобрени стратегически проекти на
организацията. Участниците в срещата имаха възможност да се разходят по маршрута Мюлертал, който е част от „Водещи качествени
маршрути - най-доброто в Европа”,
и да стигнат до пресечната точка
на европейските маршрути E3 и E4.
Протокол от проведената среща с
приетите стратегии за развитие
и изказвания можете да намерите
на уебстраницата на ERA: www.eraewv-ferp.com
Следващата юбилейна, 50-а Генерална среща на ERA ще се проведе в
Германия, град Бад Урах от 17 до 20
октомври 2019 г., и ще е посветена
на половинвековния юбилей на асоциацията. В тази връзка Йоеп Нейбер,
касиер на ERA, излезе с призив към
организациите-членки да направят
дарения, които ще бъдат насочени

In memoriam
На 22.12.2018 г. на 78 години
почина дългогодишният
секретар на ТД „Еделвайс“ гр. Пловдив, Никола Петров
Бешликов.

към тържественото отбелязване на
50-годишнината. С ограничения си
и скромен бюджет за тези 50 години асоциацията, заедно с помощта
на всички свои членове, е изградила
мрежа от 12 европейски маркирани
маршрута с обща дължина 60 000 км.
Има и 15 сертифицирани „Водещи качествени маршрути - най-доброто в
Европа”, а се очакват да бъдат одобрени и още такива. Сертифицирани
са и много планински водачи, които
се обучават от своите собствени
организации.
Банковата сметка за даренията е:
IBAN: DE65 5204 0021 0298 2478 00
SWIFT/BIC: COBADEFF
Електронната поща е: secretariat@
era-ewv-ferp.com
През 2019 година - годината, в
която ERA чества своя 50-годишен
юбилей, стартира и нов проект,
озаглавен „Европейски зимни дни на
пешеходния туризъм”. Те ще бъдат
организирани със съдействието на
Tirol Werbung GmbH през 2019, 2021
и 2023 г., като всяка година локацията ще е различна. През настоящата 2019 година маршрутът ще е в
Санкт Йохан в Тирол, в сърцето на
Кицбюелските Алпи, от 17 до 20 януари. Ходенето в планината ще е съчетано с атрактивни възможности
за каране на ски. Маршрутите са с
дължина 250 км. Повече подробности
ще намерите на сайта:
https://www.kitzbueheler-alpen.com/
de/st-johann/winter/europaeischewinterwandertage.
За контакти: info@kitzalps.cc и
телефон 0043 5352 63 33 50.

Прояви
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Равносметка на ТД „Осогово“
за 2018 година

В края на всяка година с
новогодишно тържество туристите от ТД „Осогово“, гр.
Кюстендил, изпращат старата година и отправят взор
към новата.
„Успешна и много силна бе
2018 година за дружеството“
- сподели председателят на
дружеството Христо Абаджиев.
Трудно е да се определи кое
от всичките ни мероприятия
е най-доброто. Безспорно
най-вълнуващите ще си останат екскурзионните летувания. Те са най-добрият
начин за почивка в планината.
Добра компания, красива природа и прекрасно настроение,
далече от цивилизацията и
суетата на света. Желаещите за екскурзионното летуване в Рила планина бяха

много. Маршрутът ни беше:
Кирилова поляна, хижа „Рибни
езера”, хижа „Грънчар”, хижа
„Заврачица”, хижа „Чакър войвода”, Боровец. Прогнозата за
времето обаче беше апокалиптична – 6 дни гръмотевични
бури и много дъжд. Но както
всички се шегуват: „Ние винаги минаваме между капките.“
А вечер в хижите музиката на
душата и на дъжда се сливаха
в общата симфония за китара и туристи. Чувствахме се
щастливи, заредени с енергия, здраве и увереност, че
щом природата може да бъде
толкова грижовна и обичаща,
и ние, хората, сме длъжни да
правим същото...
След три седмици екскурзионното летуване в Пирин
беше с маршрут: хижа „Яворов“ (2 дни); „Кончето“ – хижа
„Вихрен“; хижа „Синаница“;
хижа „Яне Сандански“. Времето беше „шарено“ – ту изскачаха леки мъгли от север, ту
слънцето се показваше иззад
многобройните облаци. В групата имаше 2 десетгодишни

деца, а преходите бяха сериозни - от 8 до 11 часа. Водачът Любо Младенов реши да
им остави траен спомен и им
показа в скалите еделвайси.
Много вълнуващо бе, когато
едно от децата каза на баща
си: „Тате, днес беше най-хубавият ден от живота ми!“
Който се е разходил из България, се е уверил, че страната ни е красива. Но който
е видял Родопите, е сигурен:
България е неземно красива! Между родопските светилища и пролетния дъжд
посрещнахме и изпратихме
най-българския празник – 24
май. Триадата Белинташ,
Кръстова гора и Караджов камък е мистично място, с много митове и легенди.
Изкачването на връх Милеви скали, най-обзорния и

скалист връх на рида Алабак
в Западните Родопи, бе едно
дълго приключение, обляно в
златна светлина. От връх Милеви скали - 1593,5 м се насладихме на страхотните гледки
към язовир „Батак”, връх Голяма Сюткя, Баташки Снежник,
средновековната крепост Цепина при с. Дорково, Велинград
и Пещера. А атрактивната
теснолинейна жп линия се виеше пред очите ни.
Древни долмени, мистични светилища, тайнствени гробници, резиденции на
тракийски царе, прекрасни
златни съкровища, лечебни
оброчища и аязма, свещени
параклиси, красиви църкви,
вековни дъбове, звънтящи водопади. Всичко това е скътано в мистичните Странджа
и Сакар планина, които посетихме през месец септември.
Странджа е планина с хилядолетна история, съхранила
в себе си следите от няколко цивилизации и множество
мистерии и тайни. През златния сезон имахме вълнуващи

срещи с древни светилища,
уникални растения, зелени
гори, достигащи до самия
бряг, тъмни скали с причудливи форми, изваяни от природата, златисти пясъци и неповторими залези и изгреви.
Поредната
впечатляваща
екскурзия на туристите от
Туристическо
дружество
„Осогово“, град Кюстендил,
бе в рамките само на два дни,
но ние успяхме да разгледаме
в Македония – Кратово, античните градове Стоби и Хераклея, Крушево, Битоля, а в
Гърция - остров Ахил на Мало
Преспанско езеро, Кастория и
Едеса.
Красиви и впечатляващи
места плениха вниманието
на туристите от ТД „Осогово“ в продължение на два
дни до македонската перла
– град Скопие, и Шар планина
с най-високия й връх - Титов
връх (2747 м), наречен на бившия югославски лидер Йосип
Броз Тито.
В сезона на водопадите се
запътихме към затънтените
краища на Понор планина. „По
стъпките на Иван Вазов“,
така нарекохме нашата екскурзия. Вървейки по Вазовите стъпки, ние се насладихме
на водопада Скакля. Изкачихме връх Сърбеница (1481,6 м
н.в.), една от забележителностите на Понор планина.
По покана на Трънското
туристическо
дружество
през годината опознахме
няколко изключителни планини от българската част
на Краището. Включихме се
в изкачването на връх Големи
връх (1480,5 м) - първенеца на
Ерулската планина, връх Било
(1737 м) в планината Кървав
камък. Изкачихме връх Щърби
камък (1478 м), разположен на
границата между България
и Сърбия в западните части
на Руй планина. Връх Малък
Въртоп (1685 м н.в.) в планина Грамада, връх Бесна кобила (1923 м н.в.) – първенец не
само на сръбската, но и на
цялата част от областта
Краище. Има нещо странно в
тези планини от Краището.
Привличат като магнит.
Над 150 туристи от България, Сърбия и Македония за
поредна година се срещнахме
на пирамида 106, при село Жеравино в Чудинската планина.
С развети национални знамена и тази година се събрахме
с приятели туристи на връх
Руен – първенеца на Осоговската планина.
В най-крайните югоизточни дялове на Осоговската
планина с помощта на Ели и
Олег Димови бяха маркирани
и проучени три маршрута в
района на с. Ветрен, с. Тишаново и с. Илия. Бяха подновени
маркировките от Трите буки
– местността Предела – връх
Белток - Брезовски рид – с.
Слокоцица. От местността
Ючбунар до Памука бе направена нова маркировка. В
района на Вуково бе проучен
маршрут, криещ много забележителности и история.
Представители от Туристическо дружество „Осогово“ и
екип от фирма „САП Лабс България“ ЕООД изчисти и маркира туристически маршрут по
Земенския пролом до водопада
при с. Полска Скакавица. Това

е един от най-емблематичните маршрути в района на Земенския пролом. Наличието на
9 тунела обаче представляваше опасност за туристите
в района. Основната идея бе
почистването и маркирането
на пътека, която не минава
през тунелите и по релсите.
Туристите ветерани активно участваха в проявите
на дружеството. Вече пет
години поред клубът на туристите ветерани е домакин на
националната среща на ветераните. През месец юни в продължение на три дни за Празника на черешката туристи
от цялата страна гостуваха
на нашия клуб. Незабравими
спомени остави и екскурзията им до село Добърско, Разлог, Банско и Благоевград.
С грандиозен концерт и
изложба в голямата зала на
читалище „Братство” – Кюстендил, туристическият хор
„Осоговско ехо” отбеляза 55
години от основаването си.
Те участват във всички прояви на града и се изявяват
и печелят отличия на много
фестивали из страната.
От 17 до 20 май и тази година се проведе националният
воден поход по горното течение на река Струма. Организатор на похода е Клубът по

воден туризъм „Струма 2012“
към ТД „Осогово“ – гр. Кюстендил.
Спортен клуб по ориентиране „Руен – 92“ към Туристическо дружество „Осогово“,
гр. Кюстендил, и тази годена бе домакин на откритото
състезание по ориентиране.
Стартираха над 150 състезатели от 10- до 85-годишна
възраст, представители на
20 клуба от страната.
Велосипедистите от велоклуб „Гайда“ към ТД „Осогово”
направиха интересен преход
от град Земен - язовир „Пчелина” – Ковачевци – Земен.
Любим е и маршрутът: с. Копиловци - с. Шишковци - с.
Драговищица - с. Горановци
– Олтоманци - Босилеград и
обратно. В мероприятието се
включват и приятели от Дупница и Радомир.
На всички любители на планината ръководството на
ТД „Осогово”, гр. Кюстендил,
пожелава много здраве, благодатна и щастлива 2019 година!
И както казва нашият водач
Любо Младенов: „Някои хора
трупат пари, а други – спомени. Парите донасят възможности. Но истинските хора,
които знаят какво искат от
живота, трупат спомени!!!

Подновен участък
от планинската
маркировка в Енина
В село Енина бе премаркиран
участъкът от пътеката между моста, северно от Църквата, и мястото, където до
2007 г. бе желязното мостче,
източно от „Старата пъстърва“. Трасето е по левия бряг на
Енинската река. Подновената
синьо-бяла отсечка, която се
минава за 10 минути, е част от

планинските пътища за хижа
Българка (6 часа) и връх Жълти
бряг и Заслона под него (3 часа).
Работата бе извършена от
маркировачите на Туристическо дружество „Орлово гнездо“
- Казанлък.
Христо Ангелов
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ТД „Средногорец” - Чирпан с пореден
фотоконкурс
За поредна година туристите от ТД
„Средногорец” - Чирпан отчетоха по необичаен начин дейността си през 2018
година. Това се случи на 15 декември на
средногорската им хижа „Каваклийка”,
където бяха обявени резултатите от
четвъртия фотоконкурс „Туристически
фотообектив”.
Тази година в него се включиха шест
туристи, които предложиха за оценка над сто снимки в четири категории:
„Природа” („Пейзажи”), „Хора”, „Архитектура” и „Разни”.
Журито - фотографите Георги Иванов, Христо Крачолов и Георги Здравков,
оцени най-добрите от тях…
За втора поредна година първи се класира Георги Жеков (224 т.), който стана
„Фотограф на ТД „Средногорец” за 2018

г., втори - Кольо Атанасов със 109 т. и
трети - Милена Георгиева с 88 т. Освен
признанието и символичните награди,
отличените снимки ще бъдат представени в изложба, като част от тях предложени за публикация във вестник „Ехо”…
След това по традиция при висок емоционален градус се проведе и наддаването - търг, на който повечето от предложените снимки бяха продадени с пъти
над началната им цена. Единодушно бе
решено събраната сума да отиде за организацията по честване през 2019 г. на
100-годишнината от началото на организирания туризъм в Чирпан.
Предлагаме ви част от наградените
снимки и интересен анализ от журито.
Ангел Колев

„Параклисът на планината“
на Г. Жеков,
първа награда в раздел „Архитектура”

Христо Крачолов: „Размерът на скалите
в предния план
и текстурата
им се съчетава
с архитектурата на параклиса, който очевидно се намира
някъде горе, високо в планината. Този кадър
може да стане още по-въздействащ, ако се намали неговата височина, за да не
се акцентира толкова върху небето и се коригира отвличащият вниманието
гръмоотвод.”

„Зелено богатство”,

„Ретро”

автор: Георги Жеков първа награда в раздел „Природа” (Пейзаж)
Христо
Крачолов:
„Зелено богатство“
пленява
с
добрата
композиция
на кадъра,
в който е
запечатано
едно красиво кътче в
планината.
Достойнството му
е най-вече
размитата
вода
от водопада,
което
предполага
стабилизиране
на
камерата и
точно подбрана бавна
скорост.”

„Зимна приказка”,

автор: Кольо Атанасов,
втора награда в раздел „Разни”
Христо Крачолов:
„Зимна
приказка“
въздейства по начин, по който зрителят не само да
почувства до себе
си
замръзналия
сняг, но и студеното време. Изображението прилича
дори на фигура на
животно и спокойно
тази фотография
би могла да бъде
отнесена и към раздела „Природа“.“

на Георги Жеков първа награда в раздел „Хора”
Х р и с т о
Крачолов:
„Изчистената композиция, без нито
един излишен
детайл, и конвертирането
в черно-бяло
правят изображението
„Ретро“ най-впечатляващо. След дългия път по пътеките, което е видно от
раницата на гърба, момичето е достигнало до населено място. Хрумването да
се режисира „обаждане“ спомага кадърът не само да е интересен, но изпълнен с
много настроение. Протегнатата ръка към номератора и отправеният поглед
някъде встрани правят тази снимка мой фаворит в раздела.“

„Посрещане“ (Ботева чета),
снимка на Таня Манева,
втора награда в раздел „Хора”
Христо Крачолов:
„Репортажен
елемент присъства във
фотографията „Посрещане в Борован
(Ботева чета)“. Развятото българско
знаме и девойката в
народна носия също
въздействат върху
националната гордост. Кадърът би
станал още по-добър, ако се покаже
средата, в която
е станало посрещането и се намери по-добра гледна
точка, за да се види
в него и питата,
която най-вероятно
момичето поднася
на четата.“
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„Зимна маркировка”,

К. Атанасов,
трета награда в раздел „Природа” (Пейзаж)
Христо Крачолов:
„Кадърът
„Зимна
маркировка“ е изчистен от излишни
елементи и пресъздава както силата
на природата, така
и желанието на човека да я овладява.
Това се внушава
чрез заскрежения
жалон,
показващ
пътя в планината
при тежките зимни
условия.“

„Кавала“

на Таня Манева,
трета награда в раздел „Архитектура”
Х р и с т о
Крачолов:
„Фотографията
„Кавала“
също
заслужава
адмирации за
оригиналното
решение да се
снима по начин, по който
останалата
част на композицията е
оградена от
естествена
рамка. Технически това е
трудно осъществимо,
тъй
като
фотографът
трябва,
от
една страна,
да запази контраста върху
основното изображение, а
от друга - да
освети или да
използва естественото осветление към създадената рамка.”

„Шипка“,

автор: Милена Георгиева,
награда в раздел „Природа” (Пейзажи)
Христо Крачолов: „Оригинална
гледна
точка,
постигната триплановост и въздушна перспектива - това са
достойнствата
на тази снимка.
Тя би била още
по-въздействаща, ако отсечката й се направи
така, че да придобие панорамен
формат.“
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„Един неразделен клас“

на Георги Жеков, трета награда в раздел „Разни”
Х р и с т о
Крачолов: „Играта с фокус
- дефокус и
цветовете,
които са уловени, наред с
доброто композиционно
решение правят снимката
„Един неразделен
клас“
наистина впечатляваща.”

„Поколения“

на Г. Жеков, трета награда в раздел „Хора”
Христо Крачолов: „Интересно решение се вижда в кадъра „Поколения“. Възрастната жена, подпряна
на двете тояжки, облечена в черно,
и контрастът с бялото облекло на
мъжа са в унисон с избрания черно-бял нюанс на снимката. Годините
очевидно са дали отражение върху
нея. Въпреки това тя е успяла да се
изкачи по горската пътека, където
да срещне по-млад от нея човек.“
На снимката е Тодор Балтаджиев,
стопанин на хижа „Извора“ в планина Славянка. Направена е на метри
от Хаджисимеоновата плевня в с.
Голешево (на 3 км от хижата), където Яворов през 1903 г. води сражение с турския аскер и това е описано подробно в
неговите „Хайдушки копнения“ (откъсът „Едно сражение“).

„Калофер“

на Росица Райкова,
четвърта награда в раздел „Хора”
Христо
Крачолов:
„Снимката
„Калофер“ не се
нуждае от
разяснения кога е
правена.
Акцентира
върху традиционния
български
обичай по
хвърлянето
на кръста
на
Йордановден.
Мъжете,
облечени в
народни носии, влезли
в ледената
вода в началото на
януари, напомнят за
силния български дух.
Нужно е малко по-голяма прецизност при техническото изпълнение поради контражура и необходимостта от осветяване на лицата.“
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Следовниците на маестро Филип Аврамов – основател
на българската туристическа хорова песен
П
рез далечната 1959 година бе създаден първият
туристически
хор от Филип Аврамов
под егидата на БТС. По-късно
по негова идея бяха организирани още десетки туристически хорове в цялата страна, обединени в Сдружението
на туристическите хорове.
Всички те днес са следовници
на делото на Филип Аврамов.
По-късно след кончината на
маестрото хор „Планинарска песен” добави към името
си това на Филип Аврамов. И
така днес хорът ни се нарича
„Планинарска песен – Филип
Аврамов”, като продължава
завещаното ни от маестрото: изпълнения на планинарски и патриотични песни,
песни за природата, народни
и религиозни композиции. В
основната си част това са
композиции на маестрото, но
се включват и други автори и
страни. И днес това, което е
сътворил Филип Аврамов, пленява слушателите с красивите мелодии и текстовете от
различни наши автори. Незабравими и обичани са песните
„Долината на розите”, „Старопланинска”, „Горо ле, горице”, „Пирин чутовен”, „Пролетен ручей”, Българийо моя”,
„Земя си ти любима”, „Походна
песен” и десетки други, които
повдигат самочувствието и
духа на хората, които ни слушат.

Маестрото
ни бе оставил и
една повеля: да
не участваме в
мероприятия
и
концерти извън
нашата утвърдена тематика.
Отново ще споменем бегло изключителните
постижения
на
хора: лауреат на
републиканските
фестивали, свързани с нашата
природа и туризма, носител на
всички почетни
звания на БТС,
представителен
хор и т.н.
Във всички изя
ви на хор „Планинарска песен” и
по-късно на хор
„Планинарска песен - Филип Аврамов” участва и
Йодлеровият
състав, създаден
още при формирането на хора
през 1959 година
и
продължаващ
своята дейност
и днес. Ръководител на състава е Георги Георгиев в тандем с изключителния музикант Васил Иванов
(вече покойник), с основната
роля на Богдана Стефанова

за оформяне на репертоара
и на голяма част от текстовете, които са нейно дело.
През този състав минаха, а
част от тях продължават и

Нашият поход
Ако в дългогодишната си практика на
любител журналист
винаги съм се старал
да бъда обективен,
неведнъж съм попадал в неудобната ситуация да „сбъркам”
в изложението на
фактите за някому.
Затова избягвам да
цитирам
особено
статистическите
факти, като например брой проведени
туристически походи или излети, както и на участниците в тях.
Същото се отнася и за нашия Клуб
на туристите ветерани в
Габрово. Доколкото се отнася за редовните ни седмични
сбирки в кафенето и излетите сегиз-тогиз до близките
околности, правим ги и участниците в тях не са малко.
Но за по-сериозните туристически прояви под сурдинка
мога да кажа, че сме слаби.
През годината досега проведохме с ограничен състав
една екскурзия до Карандила,
една до жп спирката на Бъзовец, една до с. Иглика и няколко из околностите на Габрово
и Узана за бране на билки или
диви плодове.
Затова се изкуших да предложа на членовете ни нещо
по-забележително – пешеходен поход до хижа „Мазалат“.
Познавах
възможностите

сега редица колоритни личности-йодлеристи и музиканти,
като Пъшо Бетувски, Адриан
Касабов, Дончо Арнаудов, Петър Москов, Георги Константинов, Михаил Масларски,
Богдана Стефанова, Милка
Михайлова, сестри Садковски, Варната (Анастас Милтиядов), Боряна Чолева, Симеон Василев, Хари (Аристид
Дамянов), Димитър Гочев,
Цветанка Славкова, Николай
Костов и други.
Заедно с маестрото своята
помощ са дали диригентите
Виолета Димитрова (диригент в Софийската опера),
Младен Станев (диригент в

Старозагорската опера), Петър Градев (корепетитор),
Капка Найденова (корепетитор). Делото на Филип Аврамов продължиха диригентите
Христо Тонев, Миглена Маркова, Георги Гичев и настоящият диригент Борис Георгиев
с корепетитор Станислава
Георгиева.
Историята на хор „Планинарска песен – Филип Аврамов”
е забележителна и независимо от времето тя не трябва
да се забравя и омаловажава.
От хористите
на хор „Планинарска песен –
Филип Аврамов”

Обява
ТД „Васил Левски”- Карлово, обявява конкурс за отдаване под наем на хижа „Хубавец” от 1 април 2019 година.

на всички, не се надявах на
многобройно участие, а и
от атмосферните условия
се смущавах. И все пак отрано направих съобщенията
за планираната ни проява в
местния вестник, като призовах за участие в похода
„Приемственост” млади и
възрастни туристи. Осигурих нощувката на хижата за
определения ден, както и любезното съдействие на туристическото ни дружество
„Узана”.
Всичко беше сторено според изискванията на туристическата практика и се надявах да получа значителен
брой заявки. А и времето се
беше стабилизирало и предвещаваше добър резултат.
Да, денят 10 ноември се
оказа перфектен за тури-

зъм. За мнозина млади и не
толкова млади мъже и жени
от Габрово, Дряново и от цялата страна, които отиваха
към Мазалат или се връщаха
оттам през тези два почивни дни. „Като по магистрала”, както се изрази един от
нашата петчленна група.
Срамувам се от малобройния
състав на участниците от
нашия клуб, за което другите ни се подиграваха. Обаче
насладата от приятното
време, от лекото вървене по
билната пътека и удивителните гледки към величествения масив Триглав, възправен
далеч на юг срещу хижата,
бяха само за нас, участниците в похода. Другите могат
само да съжаляват!
Христо Мандев

Христомир Калинов
е на 12 години от София.
Събрал е 100
печата
от
Националното
движение „Опознай
България
100 НТО”. От
2016 г. с много ентусиазъм и желание пътува
по обектите.
Най-много е
впечатлен
от Рилския
манастир и
от Археологическия резерват Плиска.

За информация:
089 66 88 523 Ангел Рунташки, секретар
на ТД „Васил Левски”

156 години от рождението на Алеко Константинов
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Алеко Константинов: Че аз съм щастливец,
това го знае цяла България

Н

а 13 януари се навършиха 156
години от рождението на
Алеко Константинов.
„Че аз съм щастливец, това
го знае цяла България; но туй, което никой не знае, то е, че днес нямах четиридесет и пет стотинки
да си купя тютюн. Това обстоятелство никак не ми попречи обаче да
съхраня своето царствено величие.
Аз все пак гледах на света и хората
тъй, като че милион Ротшилдовци и
Вандербилтовци мога да ги натъпча в джеба на жилетката си; а пък
нашите богаташи не представляваха пред моите очи нещо повече от
пепелта на снощната ми последна
цигара. Това е всичко хубаво, ама
тютюн все пак няма, да го вземе
дяволът! Глупава страст!”, написа в
знаменития си фейлетон „Страст”
авторът на „Бай Ганьо” през октомври 1895 г.
За да се докоснем по-осезаемо до
духа на знамения писател, ви пред-

лагаме анкетата „Моята изповед”, добродетел?
направена три години преди да бъде
– Любовта като сърдечна доброта.
застрелян край пазарджишкото село
Кой порок мразите най-много?
Радилово в Деня на св. св. Кирил и Ме– Скъперничеството.
тодий” 11 (24) май.
Кое е най-любимото Ви занаятие?
– Да пиша хумористични очерци.
Име и презиме?
Кое развлечение Ви е най-приятно?
– Алеко Константинов
– Гуляй на чист въздух и мъжка комМесторождение?
пания.
– Свищов
Кой е според Вас идеалът на земноМясто и дата на изповедта?
то щастие?
– С. Владая, 20 юли 1894 г.
– Свобода от всякакви условности
Коя краска предпочитате?
и задължения.
– Краската на кожата.
Коя съдба Ви се вижда най за окайКоя е любимата Ви миризма?
ване?
– Миризмата на параходите и же– Да се разочароваш от силата на
лезниците.
честността.
Кой цвят Ви се вижда най-хубав?
Може ли да Ви попита човек на кол– Бутон от роза и незабудка.
ко сте години?
Кое животно Ви е най-симпатично?
– Тридесет и една години, 6 месеца
– Кучето.
и 20 дни.
Коя краска на очи и коси предпочиКое кръстно име бихте си взели,
тате?
ако бихте си го избрал сам?
– Ясно сини очи и руси коси.
– Пак Алеко, а като псевдоним
Коя е според Вас най-почтената нещо смешно.

Кой е най-хубавият момент в живота Ви?
– Пътуването ми в Америка и когато ми хрумна идеята за „Бай Ганя“.
Кой е най-тъжният?
– Когато измряха домашните ми и
аз останах без работа.
Коя е Вашата главна надежда?
– Че кога да е, ще бъда оценен по
достойнство.
Вярвате ли в приятелството?
– Да.
Кой е според Вас най-хубавият момент през деня?
– Ранна утрин преди изгрев на
слънцето.
Кое историческо лице Ви е най-симпатично?
– Саванарола.
Коя личност от роман или театър?
– Лео на Шпилгагена.
В коя страна бихте предпочели да
живеете?
– България.
Кой е любимият Ви писател?
– Тургенев.
Кой живописец?
– Верещагин.
Кой композитор?
– Верди.
Ако бихте желали да си имате девиза, коя бихте си взели?
– Свобода, честност и любов.
Кое е според Вас майсторското
творение на природата?
– Младо и здраво человеческо тяло.
От кое място Ви е останал
най-приятният спомен?
– От върха на Айфеловата кула и
от Ниагара.
Кое е любимото Ви ястие?
– Пастърма и кисело зеле.
Предпочитате ли меко или твърдо
легло?
– Меко умерено и хладно легло.
Кой чужд народ Ви е най-симпатичен?
– Французите.

Михаил Арнаудов за Алеко

Пътешествия и туризъм
Алеко Константинов ни се представя като далечен последовател
на Русо не само по своята сантиментална мечтателност, настроила
го против фалшива култура и проза
на живота, но и чрез своята manie
ambulante.
Някакво нервно безпокойство, някакво отвращение от града, от хората, от скуката на ежедневното се
съчетава с култ към природата, към
пътуване, към опознаване на пейзажи, към излети в недрата на девствени лесове и романтични кътове
и в това страстно дирене на сензации той стига дори до авантюризъм.
На въпроса (в един албум за кратки
интервюта и моментални снимки
от вътрешния човек): „Коя миризма
обичате най-много?”, Алеко отговаря откровено и възторжено: „Миризмата на железниците и пароходите!” Останал временно без съдийска
служба, Алеко започва по подкана на
приятели да превежда от руски и
френски за урежданата под редакцията на П. Каравелов „Библиотека „Св.
Климент” (1888-1890). Тук се явяват
„Полтава” и „Бахчисар[айски] фонтан”
от Пушкин, „Спор”, „Беглец” и „Демон”
от Лермонтов, „Отче наш” (Le Pater),
стихотворна драма в едно действие
от Фр. Копе, „Тартюф” от Молиер. И
хонорарът, който той се надява да
получи, е назначен - за пътуване. Той
посещава Париж (1889), Прага, Америка (1893), а по едно време (1895) се

тъкми да предприеме и околосветско
пътуване, достигайки и о-в Цейлон!
Набавени са дрехи, обуща и всичко
необходимо, дадена е дори прощална
вечеря от другари и само една случайност осуетява заминаването.
Обаче „грандиозната идея” за тази
обиколка го държи дълго време в плен
- и докато дойде нов момент за осъществяването й, той ще се задоволи
с екскурзии из България.
А България, отечеството си, той
обича тъй горещо, с всичко, което
е величествен или странен изглед и
любопитна живопис на селища и природа. Окото му плува в поетическо
съзерцание на онова, което родината му дава като оригинално, изразително очертание, и дори седмичният
пазар в София или Видин, с пъстротата на багрите и движението си,
изтръгва възхищението му. „В балет
ли се намираме, бе... Виж тия глави
от народа, това е едно живо море...”
Но планините, но горите, но всичко
дивно и красиво в природата го довежда до екстатично опиянение:
„Я виж бе, Найчо, тая гиздава Витоша, има ли нещо по-красиво от нея
в света! Никога не съм усещал по-радостни тръпки от оня ден, в който
накарах едно хилядно множество да
се покатери по нейните склонове, за
да се възкачи на Черни връх и да се
наслади от очарователната гледка,
която се отваря за човека от него.
Хубава е тая наша Българийка, но

ние още не сме привикнали да се радваме на нейните красоти!”
Един негов другар в туризма ни
предава за една екскурзия:
„В ония години отивахме лятно
време на „курорт”, най-често в село
Владая. Алеко, който обожаваше природата и който, както се знае, стана
основател на нашия туризъм, когато
още никой не мислеше за това, дохождаше понякога при нас и дори оставаше по няколко дена. Помня една
хубава екскурзия, която направихме
наедно до манастира „Св. Крал”. Алеко по пътя сипеше през всичкото
време шеги, спомени, анекдоти, коментираше с друг един писател, тогава съвсем млад, сега много известен, който вървеше с нас, мълчалив,
мрачен може би от младежка срамежливост. Алеко беше взел със себе си в
тая разходка един свой ръкопис: това
беше неговата бъдеща дисертация
за „Правото на помилванията”, над
която той работеше, за да стане доцент в университета...
Но сега той я употребяваше само
за да акцентира своите жестове, и
от време на време я подхвърляше във
въздуха, за да изхарчи излишъка си
от енергия. Помня дори, че употребявах тоя свитък като ветрило! Никакви грижи не затъмняваха тоя ден
челото на Щастливеца.
А сам Алеко говори с такова въодушевление за страната си - в един
фейлетон, озаглавен изразително

„Какво? Швейцария ли?!” и завършен
с патриотическата въздишка: „Ще
поживеем ли до свободни екскурзии
по Пирин и Шар планина?”
„Българино, пожелай ми живот и
здраве, за да имам възможности
да вдигна завесата, която разделя
градския живот от омайните прелести на нашата дивна природа, и ти
ще се влюбиш в тази природа, както
никой юноша никога не е любил. Ти
си работил шест дни и си обезпечил
насъщния хляб за седмицата. На седмия ден не се отбивай в кафенето,
нито в кръчмата. Не ти ли омръзна
еднообразието, димът на цигарите,
туй глупаво тракание на заровете
и билярдните шарове, вулгарните
зевзеклици, прозевките, и туй вечно
чувство на някаква неудовлетвореност, и тази вледенена инертност,
и тази плесенясала апатия - не ти
ли омръзнаха? Послушай ме: посвети един от летните и празнични дни
на природата и ако тръгнеш с мене,
уверявам те, ни един хубав празничен ден няма да оставаш вече в града.”
Алеко има удоволствието да намери по-късно безброй свои последователи между млади и стари и да запечата навеки името си в сърцата им,
подклаждайки страстта за излети
из българските земи. Тази страна от
неговото влияние, която го сближава с Вазов като турист, заслужва
също да бъде подчертана.
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Нов обект – Аладжа манастир
А
ладжа манастир е
най-известният средновековен скален манастир по Българското Черноморие, обитаван от
монаси-отшелници през 1314-и век.
Помещенията на манастира са издълбани на две равнища във висока почти 40 метра
варовикова скала. На първото
равнище са разположени манастирската църква, монашеските килии, трапезарията

и кухнята, малка гробищна
църква, криптата (костница)
и стопанските помещения.
Второто равнище представлява естествена скална
ниша, в източния край на която е изграден манастирският
параклис.
След падането на България
под османско владичество в
края на 14-и век Аладжа манастир постепенно запада
и вероятно към 16-17-и век е
изоставен.

На 600-700 м западно от
манастира се намира група
пещери, известна под името „Катакомбите“. Откритите находки – керамика,
монети, графити и др. свидетелстват, че „Катакомбите“ са обитавани през ранно
християнската епоха ( 4-6-и
в.). По-късно, през 13-14-и век
Аладжа манастир и „Катакомбите“ са представлявали
части от по-голям монашески
комплекс.

Началото на системните
проучвания на този християнски паметник е поставено
в края на ХIХ век от основоположниците на българската
археология – братя Карел и
Хермин Шкорпил. От 1906 г.
Аладжа манастир функционира като музеен и туристически обект. През 1912 г. е
обявен за народна старина, а
през 1957 г. – за архитектурен паметник на културата
от национално значение.

През 70-те години на 20-и
век в близост до скалния манастир е построена музейна
сграда, в която освен постоянната експозиция, представяща историята на скалния
манастир, ежегодно се уреждат различни интересни изложби. През 2009 г. със средства на Община Варна бе
създаден
аудиовизуалният
спектакъл „Легенди от Аладжа манастир“. Спектакълът
е част от програмата в подкрепа на инициативата за
утвърждаване кандидатурата на Варна за културна столица на Европа през 2019 г.
Цени:
За дневно посещение:
Възрастни (индивидуални) - 5 лв.
Възрастни в група (над 10
човека) - 3 лв.
Деца (7-16 г.) - 2 лв.
За аудиовизуалния спектакъл „Легенди от Аладжа
манастир“*:
- За групово посещение
(над 20 човека):
Възрастни - 10 лв.
Деца - 4 лв.
- За индивидуално посещение:
Възрастни - 15 лв.
Деца - 5 лв.
Минимална входна цена на
спектакъла - 600 лв.
*Спектакълът е с времетраене 33 мин., капацитет
- 186 места, начален час 21:00 ч., всяка сряда и неделя от май до септември.
Работно време на обекта:
Май – октомври: 9.00 –
22.00 ч.
Без почивен ден.
Ноември – април: 9.00 –
17.00 ч.
Почивни дни: неделя и понеделник.

Спелеология
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Странният танц на скалата
(По спомени на Пенчо Дончев, 2011 г.)

С

транно нещо е човек още щом се събуди, хуква да гони някакви си
съдбовни, неотложни
задачи, зовящи го настойчиво
и омайно като приказни морски
сирени. Често ежедневието
така ни захапва за гушите,
че не ни остава време да извърнем поглед настрани и дните ни неудържимо започват
да си приличат един с друг. Радостта от живота, радостта
от мига на двама влюбени, когато светът замира в тишина
край тях, неусетно потъват в
сивотата на дните, а копнежите, страстите, дръзновенията ни бавно загасват като
непотребни въгленчета в скута ни. Човек има склонност
да затъва в безпаметно и
монотонно ежедневие, но има
и невероятната способност
да измисля всевъзможни чудати предизвикателства пред
себе си, вероятно търсейки
отговор или по-точно бягайки
от вечните, банални въпроси на времето: Защо живеем
на този свят? Какъв е смисълът на утрешния ден? Може
би една от най-екзотичните,
налудничави приумици на човека е неговото желание да
преминава тесняци в пещери.
За някои тесняците са желана тръпка, своеобразен танц
със скалата, за други сбъднат
кошмарен сън, оживяващ всеки
път, щом мисълта пробяга из
потайните кътчета на миналото.
Танцът със скалата винаги
е бил наситен с емоции, чувства, страст, еротика, с невероятни чупки и движения на
тялото, за които всеки танцьор, акробат или циркаджия
ще ви завиди. Трудно бихме
могли да си представим как при
толкова много пъхтене и издаване на странни стонове, примесени с нецензурни възгласи,
нещата стават ужасяващо
бавно, почти незабележимо.
Понякога в най-сюблимни моменти придвижването може
да е само на милиметри и това
да става само когато издишаш въздуха си. За подобен
странен, незабравим флирт
със скалата ми навяват спомените от 70-те години, когато бяхме в хоризонталните
меандри край Гинци, където
5-6 метра ги изминахме за 3040 минути и след подобна месомелачка не ни оставаха силици дори за една биричка, а с
блажена усмивка задрямвахме
нейде край лагерния огън.
Когато говорим за тесняци,
повечето хора си представят
навалицата в някой претъпкан автобус или блъсканицата
пред поредното гише, където
невзрачно бюрократче невъзмутимо ти изопва нервите. В
случая обаче не става въпрос
за затворено малко пространство, а буквално за липса на
пространство.
Пространство, в което не само едвам
си поемаш въздух, но точно в
този момент някъде нещо те
засърбява, нещо те полазва и
в опита си да помръднеш усещаш ръбестата прегръдка на
скалата, затиснала те безпардонно в своето каменно менгеме. Странно е това чувство
да бъдеш обхванат отвсякъде
от скала, още по-странно е
да изпиташ безсилието си, че
не можеш да помръднеш и на
сантиметър, и това безсилие
да породи в тебе неподозиран

порив на сила и ярост едва ли
не да повдигнеш скалата, да я
разцепиш, да разхвърляш каменака край себе си като картонени кутии. Но още по-лошо
е, когато с всеки неуспешен
опит да помръднеш яростта
ти започне да преминава в
паника и с мъка започваш да
поемаш поредната живителна
глътка въздух, когато кръвта
ти като буен планински поток
се устремява към всяко мускулче и пулсът на сърцето ти
започне да лумка неудържимо в
главата като безброй индиански барабани. Безсилието, безнадеждността, липсата на изход от ситуацията неизбежно
натиска спусъка на паниката,
а тя винаги е всепоглъщаща,
неописуема, неподвластна и е
една и съща за всяко ужасено
животно, попаднало в капана
на съдбата си.
Всъщност, защо хората толкова се ужасяват от тесняци,
заклещвания, клаустрофобия?
Вярно, започваш трудно да дишаш, все едно някой те души,
кръвното ти, адреналинът
подскачат около тебе като
огромно ято влюбени щурци,
скалата пък безпардонно се
завира в лицето, сякаш иска
да почувстваш нейния вледеняваш дъх като онези натрапчиви реклами за дъвки. Самото
ти тяло се вцепенява, сякаш
си заврян в някой килерски
шкаф, или по-точно циментиран в гипсово корито. И какво
от това, къде е огромната
трагедия, нима хората нямат
сили да преживяват и по-големи неудобства, нима няма
хора за които всичко това е
ежедневие? Всъщност целият
ад и целият рай се крият в човешкото съзнание, ако възприемем теснотиите за нещо естествено и нормално, какво са
няколко минути, прекарани в
усамотение, пред вечността
на времето... В крайна сметка,
дори човек да се притесни и да
започне да набъбва като стара мукавена врата, това си е
обикновен физиологичен процес, след време, след час-два,
нещата се успокояват и всичко си идва в предишното положение. Щом някъде си влязъл,
няма начин да не можеш да излезеш оттам! Това си е магически рефрен, който всеки си
повтаря, щом неволно се поувлече във флирта със скалата
и неизбежно се позаклещи в
лудориите си. Като заговорихме за заклещвания, един личен
натрапчив спомен за Тайните
понори край Шумен неизбежно
напира в спомените ми. Там
влязохме една голяма тайфа
за дълго време и с много храна
и след като поскиторихме из
пещерата, огладняхме и седнахме да похапнем, а пещерняк
като седне да яде, се самозабравя, защото не се знае кога
пак ще се добере до тези благинки. С други думи, така се
оядохме, че чак се освинихме,
и в това състояние не знам на
кой умник му хрумна мисълта
да продължим да се щураме
из дупката. Да, ама целият
ентусиазъм ми се изпари още
на първото тесняче, което
бях преминавал многократно,
но сега усетих как скалата ме
сграбчи изведнъж като гергьовско агне и ни напред, ни назад. Та стоя си аз в това безобидно на пръв поглед тесняче
и някак си неусетно започвам
да усещам вкуса на току-що
изядени салами, лютеници, копърки и какво ли още не. В това
почти блажено, приповдигащо

се настроение си мисля - че
ядохме много, ядохме, че се
издухме като бъчви, издухме
се – е, сега ще трябва да изчакам известно време, докато
храната се смели, за да мога
малко от малко да помръдна. То
всъщност пещерняк бърза работа няма, ние дори зарязваме
всякаква друга работа само и
само за да остане време да се
скитаме по дупките.
Ако в цивилизацията често
можеш да чуеш подмятания
от рода, че размерът нямал
значение, били важни емоциите - за тесняците нещата са
коренно противоположни. Размерът има огромно значение, и
който не се съобразява с габаритите си, неизбежно си създава голям спомен, а може би
и голям белег. А що се отнася
до емоциите – колкото по-малко са те, толкова по-добре,
всъщност тесняците биха
били превъзходно място за медитация, там самите условия
те принуждават или се успокояваш и игнорираш всичко
около теб и вътре в теб, или
неудържимо започваш да се
разширяваш и надуваш като
малко сладко балонче. Аз си мисля, че подобна техника е била
използвана в древността, в
някои от така наречените
скални гробници, където са
се търсели, провокирали и
овладявали специфични въздействия върху психиката на
човека. За жалост обучението
в преминаване на тесняци в
наши дни се подценява и се набляга предимно на техниката
на единично въже, затова пък
нерядко ентусиазирани млади
пещерняци са се отказвали от
пещерното дело след подобни драматични заседявания в
тесняци.
В пещери с много теснотии
не е много добра идея да водиш млади пещерняци. Ако са
неопитни, цялата дандания
може да свърши още на първия
тесняк, ако пък имат опит,
могат на тебе да ти вземат
здравето. Един такъв случай
си спомням с Младен, с който
тръгнахме да се врем по теснотиите на Лабиринтната и
той нали си беше още малък
и слаб, на поредния тесняк,
отегчен от дългото чакане,
надвесил се над мен, започна
да ме гъделичка по носа и вика:
ела ме стигни, ела ме стигни... Да, ама има ли стигане!
Там, където той преминаваше
клекнал, аз трябваше с вдишване и издишване да се провирам, а пък и докато прехвърля
каска карабитка, все си трябва време...
Говорейки за преминаване на тесняци, не може да не
спомена пещерите, които са
ме впечатлили най-много с
теснотиите си. То си е като
първата любов, все ни оставя
някак си замечтани, отнесени
от вихъра. Една от тези пещерички безспорно е № 82 на
Григора, в нея, като започнат
едни теснотии, едни чудесии,
трябва да се извиваш някъде под 90 градуса, другаде да
станеш като змиорка, с една
дума, не ти трябва да ходиш
на теляк, то и без друго кожа
не ти остава. Когато за първи
път през 1982 година успяхме
да проникнем до нейното дъно,
бяхме с Неделчо. Той нали си
е речовит, още с влизането
в пещерата като подхвана
един дълъг монолог за роднини
и близки, като се въодушеви
от тези нескончаеми тесняци
- та цялата пещера закънтя.

То пряка видимост помежду
си в този тесен лабиринт не
можеше да имаме, но аз по тътена разбирах къде се намира.
Друга пещера, която е оставила незаличими спомени, да
не кажа и белези, беше Пепелянката. Там на една от поредните национални експедиции,
след близо 30-часово разбиване на синтрова кора, ние
с Геле – Мотиката, нали сме
си по-слабовати, се навряхме
в малкото дупче. Да, ама то
беше толкова малко, че се наложи да си правим за кой ли път
подземен стриптийз. Пълзим
си ний така, почти както майка ни е родила, почти - защото
на пещерняк много вяра да му
нямаш, особено след 30-часово
блъскане с чукове и лостове,
та гърчим се като глисти във
всякакви пози и така сме се
усукали, че по едно време гледам пред себе си някакви крака
и тъкмо да извикам да си ги махат, за да мога да мина, осъз
навам, че те били моите. В
тези теснотии човек до такава степен се ошашавя, че загубва представа, къде е долу и
къде горе, „кой кум, кой сват и
на булката брат”. Затова пък,
след подобни преживявания,
какво неописуемо удоволствие е да се поизпънеш и да поемеш свободно въздух, в такива
моменти идва ти някак изотвътре да извикаш като един
Йовков герой: Боже, колко много радост има на този свят! И
в действителност, няма нищо
по-хубаво за човека - да може
да се радва на малките неща в
живота, защото това ни обгръща като огърлица и ни дава
сили да продължим напред, въпреки всичко. А когато ги няма
тези малки радости – дори да
те хранят със златни лъжички, светът край теб се превръща в каменливо, безводно
дере, без смях, без радост, без
надежда, без живот.
Накрая не бих могъл да не
спомена и за очарователните
вертикални тесняци, които
са най-коварните участъци в
пещерите и изискват неимоверно много усилия и опит при
преминаването им. Още с влизането в тях всичките дрехи
и тем подобни атрибути се
качват някъде по вратовете,
но това от опит всеки знае,
че е най-малкият проблем.
Във вертикалния тесняк не
само теснотията затруднява
придвижването, но ако няма
удобни стъпки, всеки напън
и опит да изнесеш тялото
си нагоре води до заклинване, защото при напрягане на
тялото мускулите се разширяват и увеличават обема
си. Силата на тежестта на
тялото от своя страна постоянно те свлича надолу и в
един момент, без да искаш, можеш да заклиниш някоя част
от тялото си в някоя цепка.
Именно поради тези причини
влизането във вертикален
тесняк може да е много лесно
и забавно, все едно се спускаш
по детска пързалка, но излизането от него може да е доста дълъг и зрелищен филм на
ужасите. Едно подобно незабравимо гмуркане в един вертикален тесняк ми се случи в
далечната 1976 година, тогава на Техническия преглед Хера
ни каза, че предната година
по време на инструкторския
курс била изпусната ролетка
в една диаклаза на Дълбоката
пещера и който искал, можел
да се пробва да я извади. На
мен колко ми трябваше и на

часа се наврях в диаклазата.
Надолу как да е се смъкнах,
въпреки че на места беше доста тясно и се налагаше да си
свалям каската. Вземането на
самата ролетка също не беше
проблематично, въпреки че,
за да я докопам, трябваше да
заема странна поза, сякаш се
мъчиш да седнеш, ама не сядаш, пък ръцете си някак неестествено засукваш на гърба си и се мъчиш да напипаш
ботушите си. Всичко дотук
беше добре, докато не се наложи да потеглям нагоре, защото тогава се оказа, че е много
тясно, хлъзгаво и гладко. Ако
стоиш в тази сюблимна поза
минута-две, хубаво, някак си
се изкарва, но ако се наложи
да стоиш в нея 2-3 часа и за
това време да направиш стотина опита да се придвижиш
поне малко нагоре и всички те
да са завършвали безславно и
ти да си се свличал отново и
отново до дъното като някой
пещерен Сезиф. И все пак, и в
най-безнадеждните ситуации
има надежда и тя се спотайва винаги в нашите неподозирани човешки възможности.
В пещерите човек понякога
се сблъсква със ситуации, за
които без колебание си казва:
това не може да бъде, но те
все пак стават. Всъщност
цялото пещерно дело винаги
е било извън обикновените човешки стереотипи, разбирания, възприятия за трудност,
гадост, комфорт. Но именно
трудностите в пещерите,
адреналинът, еуфорията от
постигнатото ни дават шанс
да гледаме с други очи на света, да се радваме и да бъдем
щастливи за съвсем дребни,
незначителни неща. Затова
и потребителската мания,
обзела света, няма начин как
да ни обсеби, защото комфортът и суетата на света
трудно могат да се набутат
в калните и студени пещери.
Затова и ако някой ни каже:
вие там по пещерите сте ненормалници, ние го разбираме
като комплимент. Защото
какво по-хубаво от това да не
се прехласваш и заслепяваш
от външната лъскавина, от
блясъка, от фалша, от двуличието, за да може да имаш
очи да виждаш и да усещаш
вътрешните, стойностните
неща!
Що се отнася до тесняците, те винаги ще си останат
едни малки деца, които безпардонно, право в очите ни
напомнят, че остаряваме бавно, неусетно почти…, че сме
качили някой друг килограм и
отдавна не сме ходили по дупки и сърцата ни започват да
прескачат неудържимо като
на първа гимназиална среща.
Там, в тесняците, в тишината и усамотението на мрака,
като в своеобразна изповедалня винаги ще падат всякакви
маски и пози, които услужливо
си поставяме в живота. Там,
където си приклещен сред тонове камънак и емоциите ти
са изопнати като струна, безпогрешно се разголва самата
ни същност и можем да разберем що за хора сме. Дали това
ще ни хареса или шокира, не би
трябвало да има огромно значение, защото по-важно е да
имаме желание да се променяме. Защото само този, който
се стреми към нещо по-хубаво, има шанс да живее в един
по-хубав свят!
Анатоли Джурмански
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Борущица - моята първа пещера
(Незабравими спомени отпреди 40 години)
Отвес, дълбок 24 метра.
Отворът му на повърхността
на земята е колкото да се наведа и да вляза. Хващам се за
въжето, което сме закрепили
до скалата за едно дърво. Слизам по големия наклон надолу,
като освен въжето, с което
ме осигуряват, съм закачила
на ръцете си и по тялото си
всички други принадлежности, които са необходими за
проникване в дълбока пещера.
Фенерчето ми позволява да
виждам част от каменната
стена пред мен. Тя се спуска
отвесно надолу, някъде до
около 10-12 метра. Стената
хлътва навътре и няма къде
да се подпирам с крака. Остава само да вися на въжето, с
което другарят до входа на
пещерата ме осигурява. Нарочно наблягам на думата
„другар“, защото в планината без другарско отношение
един към друг, без взаимна
помощ не става нищо, може
даже да загинеш.

И така, започвам да преодолявам „камбаната“. Продължавам да се спускам съвсем бавно по въжето, докато
краката ми, опънати нагоре,
едва докосват стената срещу мен. Лъчът от фенерчето
изведнъж се издължава и се
удря в продължаващата надолу каменна стена, но вече на
разстояние около 2 метра от
мен. Това точно е „камбаната“
и аз вися на въжето, което се
е опряло на най-издадената
част.
Продължавам надолу към
пещерното дъно. Вече мога
да поразгледам стените около себе си. От това, което
виждам, разбирам, че в тази
голяма и висока зала няма
още характерните за пещерата образувания. До дъното
слизам още десетина метра
и стъпвам на твърда земя.
Слезлият преди мен вече е
обиколил и ми показва кости.
Те вероятно са от кон, защото по думите на стари местни жители преди години тук
бил хвърлен умрял кон. А може
и друго животно да е паднало.
Светлината на фенерчето

не може да стигне до тавана на залата (24 метра не са
малко), но от горната дупка
(входа) се вижда силуетът на
следващия пещерняк. Той минава по същия път и горе-долу по същия начин преодолява
препятствията. След около
5 минути слиза на широкото дъно, което е около 20 на
20 метра. Един по един слизат всички. Горе остава само
този, който ни осигурява.
Ръководителят обяснява,
че сега ще влезем в следващата галерия, която е много
по-малка и по-ниска и ни очаква още един 5-метров отвес.
Двамата, които се спускат
първи, стигат дъното. След
малко се чува звън, сякаш някой дръпва струна на китара.
Питаме долните какво става, а те ни казват, че свирят
на драпериите – тези дълги,
широки, леко нагънати като
завеси в края си образувания.
Те се спускат както от стената, така и от тавана. Момчетата отдолу продължават
да чукат ту една, ту върху
друга драперия и от дъното
се носи божествена пещерна

музика. И на всеки от нас му
се иска веднага да слезе и да
докосне този „инструмент“,
ваян от природата стотици
хиляди години…
Бяхме общо 6 души на първото дъно. Двамата, които
първи слязоха на второто и
се насладиха на удоволствието да докоснат всичко, което
стига ръката им, след като се
насвириха, излязоха при нас.
Решиха да се връщат на повърхността, с тях тръгнаха
още двама. Докато чакахме да
изпълзят, ръководителят ми
предложи да ме завърже добре
и да ме спусне до второто
дъно, за да „посвиря“ и аз. Веднага се съгласих, защото кой
знае дали ще имам друга такава възможност… Завързаха
ме здраво под мишниците около гърдите и полека-лека започнаха да ме спускат надолу.
Първото ми докосване до
дъното беше не особено приятно. В такъв момент човек
би могъл да прецени за себе
си може ли той да бъде първи в откриване на нещо ново,
неизвестно. Въпреки че преди
мен бяха слезли двама души,

тях сега ги нямаше и аз имах
чувството, че съм първа и
че съм съвсем сама. Когато в
пещерата има друг човек до
мен, е по-лесно. Обхвана ме
страх, въпреки че на 5-6 метра над мене имаше човек,
който след малко щеше да ме
издърпа нагоре. Успях да преодолея паниката, „посвирих“ на
драпериите и разгледах тази
красота с фенерчето. Беше
прекрасно…
Полека се изтеглихме всички обратно към повърхността на земята, при светлото и зеленото. Долу остана
пещерата, криеща в себе си
много тайни, интересни и
вековни образувания. Ние се
разделяме с един свят, дошъл
от миналото, съществуващ
в настоящето и отиващ към
бъдещето. Връщаме се обратно в нашия свят – зелен в
Балкана, шумен в градовете.
Връщаме се в нашето всекидневие, в което понякога ще
си спомняме за подземните
чудеса на Природата.
Инж. Донка Денева

50 години, отдадени на организирания туризъм
Румен Узунов започва организаторската си работа
като туристически деятел
през есента на 1968 г., когато става секретар на туристическата секция във ВМЕИ
– София, и повежда походните колони в Рила, Пирин и
Стара планина. Оттогава са
изминали 50 години. Половин
век, през който той е организирал и ръководил 363 похода
с повече от 12 000 участници. Всички тези прояви са за-

вършили успешно - без нито
един неприятен инцидент.
През годините Румен е
практикувал
ориентиране,
алпинизъм, колотуризъм и
ски. Има разряди по алпинизъм и ориентиране, кандидат-майстор на спорта по
туризъм. Завършил е 7 курса
в БТС - инструктор по туризъм, планински водач и др.
Получил е 10 пъти значката
„Покорител на планинските
първенци“ - 7 пъти на 7-те

планински първенци и 3 пъти
на 10-те планински първенци. Има две участия на „Ком
– Емине“, шест на похода „По
стъпките на Ботевата чета
Козлодуй – Околчица“, солови
алпийски изкачвания и траверси в Пирин, Алпите и Кавказ. Той е първият българин,
направил солово изкачване на
връх Елбрус.
Някои от проявите му остават ненадминати и до днес
по своята мащабност. Както

вече писа вестник „Ехо“, Румен е инициатор и организатор на най-големия поход
в историята на БТС – „Седемте планински първенци“
(32 дни и над 1000 изминати
километри). Той организира и ръководи най-масовото
изкачване на връх Вихрен - в
продължение на 2 часа и 20
минути. 186 души преминават през върха, най-масовото зимно изкачване на Черни
връх с над 1800 участници.

За цялостния му принос към
организираното
туристическо движение у нас Румен
Узунов е удостоен от БТС с
медал „Алеко Константинов“,
два пъти с медал „За особени
заслуги“ и др.
Пожелаваме му здраве и
успешна работа и занапред в
името на нашата обща кауза.

на площадка, разположена на
стръмния склон на високия
1563 м връх Свети Илия, от
която се разкрива красива
гледка към цялата околност.
При добро време могат да се
видят целите Родопи, върхо-

вете на други български планини и дори част от Гърция.
В района са изградени и няколко туристически пътеки.
Буйновското ждрело е обявено за природна забележителност през 1971 г.

Сашо Гунешки,
БФТВ

Буйновското ждрело
Буйновското
ждрело
е
най-дългото ждрело в България. Намира се между селата
Ягодина и Тешел. То е образувано от рушащото действие
на Буйновската река, която с
течение на времето е издълбала мраморните пластове и
е създала един внушителен
по размери природен феномен. Скалите, обграждащи
Буйновската река, са на места, високи няколкостотин
метра, а в най-тясната си
част са наречени „Вълчи скок”
- местните хора разказват,
че зимно време оттам прескачат вълците, за да нападат кошарите. Това е само
легенда, но отлично се вижда, че на места ждрелото е
толкова тясно, че отвесните брегове почти се допират.
Цялата местност е с много
добре развит карст – само в
землището на село Ягодина
има 36 пещери, най-известна
от които е благоустроената Ягодинска пещера. Освен
пещери, в мраморните скали
водата е издълбала и други
интересни форми. Близо до
Ягодинската пещера се намира естествен скален мост.
А недалеч от него се намира
и красивият водопад – Пръскалото.
Буйновското ждрело е достъпно както пеша, така и

по асфалтов път, който минава до реката – в самата
основа на скалите. Пътят е
еднолентов, с насрещно движение – не се препоръчва за
тежкотоварни автомобили и
нетърпеливи шофьори.

Красотата на Буйновското
ждрело вече е достъпна и от
„птичи поглед”, благодарение
на остроумната и креативна
идея на местното туристическо дружесто. Съоръжението „Орлово око” е метал-

Калейдоскоп
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Дарение на личната библиотека на
инж. Георги Кърпачев
П
о време на организираната екскурзия до гроба на кан Кубрат беше
дарена личната библиотека на инж. Георги Кърпачев. Приживе заслужилият
турист и перфектен маркировач - председател на Националната комисия по маркировка, споделяше, че може да
подари личната си библиотека на определена организация.
Неговата сестра пристъпи
към изпълнение на това негово желание. През месец юни
2018 г. тези книги бяха дарени
на един от най-ревностните
българи в Република Украйна Василий Каралийски от с.
Кулевча, област Одеса. Това
село в момента има около 4-5
хиляди жители, които около
90% са потомствени българи, изселили се през 19-и век.
Изселилите се са от днешното село Кюлевча, Шуменско.
Спряхме се на този човек, защото той в момента изгражда собствен „Български двор”.
Закупил е няколко къщи в селото, където живее. Една от
тях е на дядо му, където е събрал стотици вещи от бита и
от земеделието. На практика
тези къщи („Българския двор“)
вече стават музей на българщината и в тях ще се изградят къщи за гости (в момента може да приема 19 гости).
Българските групи отиват да
видят как са живели българите и да се запознават с бита
им. Подаряват се битови (от
нашата богата народна носия

Георги Кърпачев

и народен бит) неща, които
обогатяват
експозицията.
Самият Василий пое ангажимент да направи библиотека

само с български книги, които
да служат за подпомагане на
местните българи в усвояването на майчиния език. Всеки

Самоковски младежи участваха
в международна туристическа
среща в Македония
Младежи от самоковското
дружество за планинарство, екология
и спорт „Мусала“
участваха в международна туристическа среща в Македония. По покана на
СПАОК „Антигонеа“
от град Неготино
самоковските планинари взеха участие в изкачването
на връх Голубец в
Кожуф планина на
македоно-гръцката
граница.
При чудесно за сезона време и голяма
активност премина
традиционният туристически поход, организиран по повод Освобождението на Неготино. След похода се състоя
среща, на която туристите
набелязаха съвместни прояви за новата 2019 година,
които ще бъдат включени
в календарните им планове.
Присъстваха
представители на туристически и
планинарски дружества от
Босна и Херцеговина, България, Македония, Словения

и Сърбия. Отчетено бе, че
партньорствата се задълбочават и разширяват все
повече. Младежите от самоковското дружество „Мусала“ получиха поздравления за
израстването си и превръщането на клуба в туристическо дружество. От промяната през месец август до
сега учениците, младежите
и другите туристи от новото туристическо дружество участваха в походи в

от нас подарява книги само
от български автори, издадени само на български.
С благородната постъпка
и даряването на личната си
библиотека е поставено началото на едно българско гнездо
на знанието.
Вечна памет на един благороден българин и голям ту-

рист, който толкова много
обичаше българските планини
и природата.
С уважение и преклонение:
Атанас Сивков, изпълнил
желанието на дарителя,
10 декември 2018 г.
Снимките са от архива на
автора.

От пожълтелите страници
Списание

„Български турист”,
кн. 6, 1934 г.

Рила, Витоша и Родопите,
завоюваха отборно първото
място на Младежката балканска среща в Босна и Херцеговина. Ветеранките пък
спечелиха сребърни медали
в Деня на чистите планини
в Раяц - Сърбия. Те бяха отличени и за участията си в
Деня на ходенето в Сърбия,
и в Похода на здравето на
Авала.
Любомир Кузев

Материалът е подготвен от инж. Данчо Лазов
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Европейски туристически
маршрут Е3 в Стара планина
О
сновната част от
предлагания
маршрут обхваща билните
части на Шипченска
и Калоферска планина. Шипченска планина е най-късият и
най-тесният сравнително нисък дял на Средна Стара планина. Първенец на този дял е
връх Исполин (1524 м н.в.). Калоферската планина е най-високият дял с 13 двухилядника,
в т.ч. и първенецът – връх
Ботев (2376 м н.в.). В този
дял се намира и най-високият
водопад у нас, който е южно
от връх Ботев – Райското
пръскало (124 м). Характерни
за Калоферския дял са двата
странични рида – Равнец и
Триглав.
Шипченски проход – хижа
„Узана” (2.30 часа) – хижа
„Мазалат” (4 часа) – хижа
„Тъжа” (4 часа) – гр. Априлци (3 часа) или с. Тъжа (5.30
часа)
Връхната точка на Шипченския проход отстои от Шипка на 14 км, а от гр. Габрово
– на 22 км. Маршрутът следи трасето на европейския
туристически маршрут Е3,
маркиран с червена лентова и
стълбова маркировка. Тръгва
се на запад от прохода, минава се заведението за хранене
по добре оформен горски път.
Достига се характерна седловина и започва изкачване до
върховата част на връх Малуша. При мъгла е необходимо да
се следи маркировката, тъй
като има опасност от отклонение от маршрута. Започва
слизане по гористия западен
склон на върха, минава се край
чешма, преминава се по мост и
се навлиза в долината на река
в местността Шадраваните.
Излиза се на камионен път,
като маркировката го пресича няколко пъти. Започва
изкачване на северозапад до
висока равна поляна. Следейки маркировката, се достига
билното понижение западно
от белите варовикови скали
на връхчето Марков стол. То
е връзката с най-високия връх
на Шипченска планина – Исполин (1524 м н.в.). За около 15
минути в югозападна посока
се достига обширна поляна – курортната местност
Узана, където е разположена
хижа „Узана” (1240 м н.в., 80
места, етажни тоалетни и
бани, отопление на твърдо
гориво, туристическа столова и кухня, бюфет, ски
писти и влекове).
От хижа „Узана” започва
леко изкачване със завой на
запад. Навлиза се в гора източно от билото, след това

Хижа „Мазалат”

пътеката минава по западния
склон на Черни връх, следва
стръмно слизане, докато се
излезе на шосето за Габрово.
Маршрутът продължава на
запад, слиза се на седловината Новият Крачан – превал
на Ясенския проход (1.30 часа).
Това е границата между Шипченска планина на изток и
Калоферска планина на запад.
Продължава се на запад, достига се заравнена местност,
наричана Равна гора, навлиза се в гъста смърчова гора,
а след нея с леко изкачване
южно от билото пътеката
навлиза в букова гора. Достига се наклонено пасище край
чешма и започва изкачване
на запад по северния склон на
връх Корита, траверсират
се западните му склонове и
се слиза на седловина източ-

но от връх Бухала (3 часа).
Върхът се подсича северно
от билото, през букова гора,
подсича се почти по хоризонтал и следващият връх Мали
Бухал и по горски път се слиза
на тревиста седловина. Продължава се по горския път
на запад-югозапад и скоро
се достига хижа „Мазалат”
(1511 м н.в., 56 места, вътрешни тоалетни и бани,
собствено ел. захранване,
отопление на твърдо гориво, туристическа столова
и кухня).
От хижа „Мазалат” лятната пътека се изкачва южно
от билото, траверсира красивия връх Вълча глава, навлиза
в местността Седемте дола
и с лек наклон нагоре по диагонал извива през плитки улеи.
Маршрутът прекосява на-

Хижа „Тъжа”

длъжно продълговата седловина на билото до ниско безименно връхче (1 час), продължава северно от билото и по
диагонал се насочва към природната
забележителност
Пеещите скали. Следва изкачване по стеснената пътека и
с няколко къси завоя в западна
посока се излиза на просторно пасище. Лятната пътека
пресича малък скалист лавинен улей и се насочва към връх
Росоватец, а след него подсича седловинното понижение
западно от него. Продължава
се по просторно пасище по

заобленото планинско било и
се достига паметна плоча на
въстаник от Априлското въстание в местността Гроба (2
часа). Изкачва се връх Кръста,
след него се слиза в местността Деветте кладенци и
се достига планинският път,
изкачващ се към връх Голям
Кадемлия. Маркировката, прокарана успоредно на пътя,
достига високопланинското
пасище Пашовица, стръмно
се спуска и навлиза в Гърмящата гора. Достига се долинно разширение на няколко
потока (местността Смесите), пресича се река Тъжа край
хижа „Мандрата” и след 30 минути по маркировката се излиза пред хижа „Тъжа” (1525
м н.в., 50 места, вътрешни
и външни тоалетни и бани,
собствено ел. захранване,
локално отопление, туристическа столова и кухня).
От хижа „Тъжа” за Априлци
(кв. Острец) се тръгва на север по пътя за града по жълта
лентова маркировка, минава
се вдясно от хотел „Табите” и
се достига превала на прохода
(40 минути). Пътеката сече
завоите на пътя през гората, достига се широк хребет,
през гората се излиза на поляна, като по мостове се пресичат речни потоци, докато
се стигне техният водослив.
По-надолу от горския път се
стъпва на асфалтов, който

Хижа „Узана”

следи долината на Острешка
река в северозападна посока.
След около 3 км се достига водосливът на реките Острешка и Рибна, постепенно се
навлиза в югоизточните покрайнини на кв. Острец и все
покрай Острешка река се достига централната част на
гр. Априлци.
От хижа „Тъжа” до подбалканското село Тъжа в южна
посока има планински път
(над 25 км), а маркираната пътека следи неговото трасе.
От хижата се тръгва на юг
по пътя, а маркировката на
пътеката е син цвят. След
около 20 минути се достига
мостът над Кадемлийска река
в непосредствена близост до
внушителния Кадемлийски водопад. След около 1 час (1.50
часа) се достига отклонение
от пътя за хижа „Триглав”.
От нея до хижа „Русалка” се
слиза за около 1.30 часа (3.20
часа). Продължава се по трасето на пътя, като по-надолу
пътеката го пресича неколкократно, и слизайки стръмно в
югоизточна посока през борова гора, се достига с. Тъжа.
Селото е на няколкостотин
метра северно от жп гара
Тъжа и на 2 км по отклонение
на главния подбалкански път
София – Бургас.
Йордан Йорданов,
експерт в БТС

Памет

ЯНУАРИ 2019 г.

13

Карловци ремонтират плочата на Христо
Проданов до базовия лагер на Еверест
С
едем карловци стигнаха до базовия лагер в
Хималаите, откъдето
алпинистите атакуват световния първенец Еверест. Те потеглиха към Непал,
за да открият магията на могъщата планина, да се насладят на удивителните гледки с най-високите върхове в
света и да опознаят отблизо
непознати земи и хора. Групата – Христо Тахчиев, Здравко
Костадинов и Калина и Николай Фимови и др., тръгна
към Еверест и с мисията да
ремонтира паметната плоча
на Христо Проданов, поставена там през 2010 година. До
Тукла пас, мястото, където
са поставени паметните знаци на загиналите на Еверест
и по пътя за там алпинисти,
през 2010 година отиде карловецът Христо Енков, запален турист, бивш планински
спасител, а от 2015 година
кмет на Свежен. Христо поръчал плочата от специална
шведска стомана, най-високо
качество, практически вечна.
От атмосферните влияния
обаче единият болт е паднал
и трябвало да се завие и циментира отново.
Всички карловци са планинари, туристи с голям опит,
както и членове на карловското Туристическо дружество
„Васил Левски”. Затова определят пътуването си и като
инициатива на дружеството.
Христо Тахчиев е компютърен специалист, освен голям
планинар, той е много запален по пътешествията, бил е
в древния град Петра в Йордания, в Египет, преди време
пропътува Щатите от Чикаго до Лос Анджелис. Здравко
Костадинов е бизнесмен, той
е известен с активната си
дейност в Ротари, като президент на клуба негова бе
честта през 2013 година да
открие паметника на Евлоги
и Христо Георгиеви в Карлово, построен по инициатива
на Ротари – Карлово. Калина
и Николай Фимови са пребродили много планини у нас и в
Европа. Тя е счетоводителка,
Николай е помощник-нотариус. Всяка седмица излизат в
планината. Катерят пътеки
в Стара планина, Рила, Пирин,
продължават да обикалят
всички гранични планини у
нас, покорили са 10-те най-високи върхове у нас, били са в
Австрийските Алпи, Италианските доломити, в Румънските Карпати, на връх
Митикас в Олимп. Христо
Тахчиев и Фимови се запалили
за пътуването до Хималаите
преди година. Като човек с
по-голям опит в международните пътувания Христо Тахчиев се заел с организацията,
той поканил и останалите.
„Кацаме в Катманду, градът е с надморска височина
1300 метра - разказва Тахчиев. - Оттам ни взема малък самолет и кацаме на Лукла на 2800 метра. Пистата,
дълга само 560 м, е една от
най-опасните в света – срещу самолета, който се приземява, се изправя висока планина и рискът да се разбие в
нея е съвсем реален. От Лукла
се тръгва пеша нагоре към

Хималаите - трекът е 65 километра за осем дни и стига
до височина 5365 метра, където е базовият лагер. Спим
в така наречените лоджи,
това представляват обекти, подобни на нашите хижи
- с общо помещение и стаи
за спане, които са двойни или
единични – направени са така
специално заради европейските и американските туристи, които са многобройни.
Пътеката, по която ходим, е
широка 3-4 метра, по нея нагоре и надолу се движат безброй хора, шерпите казват,
че туристите по трасето в
този момент са поне 12 000.“
„След 20 години, сигурен
съм, там туристите ще могат да ходят до Еверест без

никакъв проблем - коментира
Христо Тахчиев. - На път за
върха те ще нощуват в петзвездни хотели“, прогнозира
той. Туристическият бизнес
там започва да се развива
бурно в началото на 90-те
години, за 20 години той вече
е станал индустрия. Строят
много, навсякъде може да видиш строителни работници,
които дялат камъни за градежа.
Ролята на водача в тези
турове е много важна, обяснява Христо Тахчиев. Още
докато организирал пътуването, той се свързал с Даюла
шерпа (покорил 3 пъти Еверест) – отличен водач, освен това приятел на Христо
Енков от неговото пътуване до Хималаите. Той е изцяло отдаден на професията
си и прави всичко, за да бъде
пътуването на групата безпроблемно. Още на летището
в Лукла, докато чакахме самолет за следващото летище, се запознахме с Мингма
шерпа – водача, който тръгна да търси Боян Петров на
Еверест. Когато разбра, че
сме българи, Мингма шерпа
извади телефона си и ни показа кореспонденцията си с
Боян Петров. Непалецът още
скърби за своя приятел, разказват карловци. Бяхме много близки, казал той. Нашите
пък се възхищават на Мингма
шерпа – той е най-младият
човек в света, който само на
32 години е покорил всичките
14 осемхилядници в света, и
то от първи път. Името му
е записано в книгата Гинес,
уточняват те.

До 2800 метра стигаме с
малък самолет само с няколко
места. Носим по два багажа –
един голям денк, който ти дават от компанията и събира
13-14 килограма, той е водонепромокаем. Един носач взема два такива денка на гърба.
Ние пътуваме осем дни до
крайната цел. Всяка сутрин
носачът взема денка, който
си приготвил, пренася го до
следващото село и го оставя
там. Ние ходим с по една малка раничка от 5-7 кг, в която
има вода, лека закуска и дрехи. Спираме междинно някъде
да ядем. По тези места сме
яли предимно местна храна.
Храним се в лоджите. В тях
има малки ресторантчета,
които предлагат храна. Колкото по-нагоре в планината
се качваш, толкова храната
става по-скъпа. Едно ядене е
от порядъка на 4-5 долара, но
някъде, където условията не
са толкова добри, казват, че
е достатъчно да си поръчаш
вечеря, за да спиш безплатно.
„Спяхме в спални чували,
има вариант да се завиеш
и с техни завивки, които се
оказа, че много топлят и са
по-добър вариант за тези,
които не са свикнали с чувала - обяснява Тахчиев. - Ако
избереш чувал, номерът е
да си купиш едно пластмасово шише оттам, пълниш го
с вряла вода и си го държиш
в чувала. Това шише те топли, а по-късно може да пиеш
вода с телесна температура,
вместо да търсиш студена
вода през нощта. Вечер в лоджите палят печки, които горят не по-повече от два-три

часа. Горивото е изсушени
изпражнения на якове. Стоим
около печките известно време, за да се стоплим.“
На някои места ни поднасяха преди вечеря малки хавлиени кърпи, които преди това са
затоплени на пара – те са горещи и влажни и с тях трябваше да освежим лицето,
шията и ръцете – след това
се чувстваш като прероден,
разказват карловците.
На осмия ден трябва да сме
на 5150 метра, там е последното село Горак шеп - на три
километра от него е базовият лагер, а наблизо има малък
връх, откъдето има изглед
към Еверест. А от равното
място виждаш Еверест, Лотце, Нупце и другите седем- и
осемхилядници. Отдалеч гледката е приказна.
„На базовия лагер в този
сезон няма нищо, освен камъни, под които се крие огромен
ледник“, допълва Калина Фимова. Някъде ледът се вижда,
но в по-голямата част е покрит с камъни, пръст, прах. По
това време на годината няма
палатки на алпинисти.
До базовия лагер води пътека, широка 3-4 метра. Няма
никакви екстремни места,
разказват туристите. Но
половината от хората, които са се запътили, не стигат
дотам, проблемът е височината – след 4000 метра вече
кислородът намалява. Дори
няколко крачки могат да те
затруднят, обяснява Тахчиев.
Проблемите с височината не
се преодоляват с физическа
подготовка, това е въпрос на
аклиматизация, на правилен

разчет на времето, за което ще изминеш маршрута и
ще приспособиш внимателно
организма си към по-малкото
количество кислород.
„Средно годишно трима туристи умират по трасето към
базовия лагер от височинна
болест - допълва Тахчиев. - Видяхме как двама шерпи носят
една жена надолу, която бе в
безпомощно състояние. Единственото лечение, измислено
срещу височинна болест, е да
те свалят на ниското.“
Гледките към високите върхове са невероятни, но и по
пътеката има изключително
живописни места. През няколкостотин метра се редуват
изрисувани скали – мантри,
благопожелания за човека,
който минава край тях. Според техните вярвания трябва да минеш от лявата им
страна. Също толкова често
са ступите, от които те
гледат очите на Буда. Бяхме
в един манастир – Тенг Боче.
Видяхме монасите, които почти всеки месец имат местни
празници, на които танцуват
местни будистки танци.
Дори над 4000 метра има
селца. „За да си преварят
вода или да сварят картофи,
хората използват странни
приспособления - огромни метални полусфери, подобни на
сателитни антени, насочени
към слънцето. В средата на
това съоръжение е закрепена
тенджера.
Вътрешността
на полусферата събира слънчевите лъчи и ги насочва към
съда. Видяхме как водата ври,
как се варят картофите, уханието се носеше във въздуха
- разказва Калина. - Видяхме
една млада жена – майка, полегнала на земята, а върху
нея две дечица, които й правеха масаж – смееха се, бяха
неописуемо щастливи“, спомня си тя.
„Карловци спазили традицията на непалците и на няколко места поставили своите
молитвени знаменца“, допълва Христо Тахчиев.
В края на нашата експедиция останахме няколко
дни в столицата на Непал –
Катманду, и се запознахме с
местните
забележителности и обичаи, като най-впечатляващо е отношението
на непалците - винаги дружелюбни и усмихнати.
Христо Тахчиев
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Туристическият хор „Осоговско ехо”
отпразнува 55 години
С
концерт и изложба в
читалище „Братство”
туристическият хор
„Осоговско ехо” отбеляза 55 години от основаването си. Залата бе изпълнена
от много туристи и приятели
на хористите. Тържеството
уважиха кметът Петър Паунов и зам.-кметът Светослав
Василев. В залата бе и Кирил
Поромански, създателят на
конкурса за красота „Кюстендилска пролет” и автор на туристически песни за родния
кюстендилски край.
Хорът „Осоговско ехо” под
диригентството на Димитър Цветков и корепетитора
Жана Райнова изпълниха любими планинарски песни, а в
средата на концерта вокална
група „Еделвайс” изпълни известни шлагери и стари градски песни.
Тържеството завърши с
туристически песни за Осоговската планина и Кюстендил. След всяка песен залата
бурно аплодираше изпълненията на хора. Прочетени бяха
благодарствени писма от областния управител Виктор
Янев, кмета Петър Паунов,
изпълнителния секретар на
БТС, туристическото дружество в гр. Рила и др. Диригентът Димитър Цветков връчи
почетни грамоти на дългогодишни членове на хора - Георги Пейчев, Милка Стоянова,
Мария Джумалиева, Пенка
Петкова, Мария Самарджиева и Маргарита Лазова.
Туристическия хор поздрави и председателят на ТД
„Осогово” Христо Абаджиев,
а секретарят Силвия Михова
подари на всички от новите
календари на дружеството за
2019 г.

Искам отново да имаме
йодлеров изпълнител

Димитър Цветков, диригент: „Днес честваме 55 години от основаването на туристическия хор „Осоговско ехо”
и се надявам още години да се
събираме на подобни тържества. Нека да просъществува
и да върви напред туристическата и планинарската песен.
Аз съм диригент на хора от
2007 г. и в началото потърсихме репертоар от известния
софийски хор „Планинарска песен”. Имаме много успехи през
годините, но моята тревога
и голямо желание е да влеем
нови млади хора при нас, за
да има приемственост. В момента туристическият хор
е от 30 души. Моите мечти и
цели с развитието на хора са
осъществени! В много от туристическите песни внесохме
ритмика и гласоводене, за да
има ритмика и жизненост.
Дори на много от фестивалите, в които сме участвали, се
чудят как някои от песните
имат друго звучене. Имам и
друга идея – от Австрия да
поканя за седмица да ни гостува певец, изпълняващ йодлеровото пеене. Той да постави методиката на пеене, за
да продължим напред. Всички
помнят чудесното йодлерово
изпълнение, единствено на
покойния вече Георги Чолаков.
Йодлер изпълняваше също
Тошо Стоянов, изпълнява и
Елена от хор „Пей, сърце”.

Историята...
Въпреки трудностите и
житейските превратности,
песните на тази значима хорова формация ни водят към
надеждата за тържеството

на човешките добродетели,
така оскъдни в наше време.
Туристическият хор „Осоговско ехо” е създаден през
1963 г. по инициатива на Стефан Иванов и под ръководството на диригента Мишо
Михайлов. Той е продължител
на богатите певчески традиции, съпътствали организирания туризъм в Кюстендил.
Всеки турист знае, че песента край лагерния огън допълва най-приятно усилието от
похода през деня. Същото
важи и за всички тържества,
когато туристическият хор
допринася за тържествеността и завършеността на
форума.
Пръв председател на хор
„Осоговско ехо” е Иван Василев. Две години след него е
Георги Чолаков - до 1971 г., а
по-късно и Стефан Иванов.
Кръстник на хора е маестро
Филип Аврамов - главен художествен ръководител на хор
„Планинарска песен”, София.
През годините сред най-активните хористи са: Георги
Чолаков, Тодор Стоянов, Ганчо Дождевски, Асен Динев,
Соня Борисова, Надка Бенгар-

ска, Елена Миладинова, Антоанета Бумбарова, Григор
Харалампиев, Мария Велинова
и др.
Огромна методическа помощ на хора оказва Филип
Аврамов. След Мишо Михайлов хорът се поема от Любен
Христов и Димитър Неделчев.
След тяхното оттегляне хорът почти прекъсва своята
дейност.
През 2007 г. по решение на
УС на ТД „Осогово” и заедно с
помощта на читалище „Братство 1869” в Кюстендил в
лицето на неговия председател Иван Андонов туристическият хор отново възстановява своята дейност. Под
диригентството на Димитър
Цветков той участва активно във всички мероприятия,
организирани от читалището и туристическото дружество. Печели призови места
от участието си на фестивали на туристическата песен и прегледи на туристическите хорове. „Осоговско ехо”
е носител на златни медали
от Фестивала на туристическата песен в местността
Предела, Фестивала на ху-

дожествената самодейност
в Плевен през 1969 г. и Фестивала на туристическите
хорове „Алеко”. Октетът към
хора взима златен медал на
фестивала в Петрич, както и
много индивидуални награди.
Дълги години особен чар
на изпълненията на състава придаваше забележителният йодлеров певец Георги
Чолаков (вече покойник). За
огромния си принос към туризма и хоровата дейност той
бе удостоен със званието
„Почетен гражданин на Кюстендил” и „Отличник на БТС”.
Непоклатими стожери на
тази популярна хорова формация са сопраното Милка
Стоянова, баритонът Иван
Атанасов, тенорът Николай
Кесяков и дългогодишните
хористи Мария Велинова, Василка Кацарова, Маргарита
Мицова, Мария Джумалиева,
Христина Пейчева, Пенка
Петкова, Антони Стоянов,
Славян Иванов, Георги Пейчев, Маргарита Лазова, Снежана Чернева и др.
Даниела Стоименова,
гр. Кюстендил

Константин Ненчев на 60 години Благодарим ви,
Честването на каквато и да
е Ваша годишнина е повод да
се поклоним пред Вас и да кажем: Благодарим на Бога, че Ви
има, че разпръсквате силата на
славното туристическо движение - чрез слово, чрез действие,
с ентусиазъм и плам не оставяте да потъне в забрава делото
на Алековите идеи и на предците ни.
60 години в летописа на историята са нищожен период,
но в живота на хората 60 години са всичко – летопис на огромен труд, постижения, покорени върхове, пребродени пътеки
и планини, безброй инициативи
и постигнати цели.
Това са смислените и изпълнени с достойнство 60 години
житейски път на Коцето.
От 1979 година той е член на
ТД „Руен” - Пловдив. Досега многократно е обходил планините
на България. Носител на значките на националните движения
„Опознай България – 100 НТО” и
„10-те планински първенци“. Коцето е покрил изискванията за
I разряд по туризъм. Той е планински водач и отличник на БТС.
От 1996 година е секретар
на ТД „Руен”. С жар работи за
укрепване на туристическото
дружество и маркиране на туристически маршрути. Ежегод-

приятели туристи

но той и неговите възпитаници участват в тържествата,
посветени на годишнините на
организираното туристическо
движение в България на Черни
връх. Всяко лято се включва
в организираните от дружеството големи походи по европейските маршрути в България
Е3, Е4 и Е8.
Коцето е запален колотурист - преминал десетки колопоходи в страната, а само
преди месец ръководеше колопохода от местността Бяла
черква до хижа „Персенк” при
честването на 90-годишнината на хижата.
Приветствия и поздрави-

телни адреси бяха поднесени
към Коцето от Атанас Сивков
от ТД „Родни балкани” - Варна,
от ТД „Еделвайс” - Пловдив, от
председателя на ТД „Руен” Георги Петров, от десетките
туристи, участвали в тържеството на неговата 60-годишнина на хижа „Чернатица” в Родопите. Много цветя, подаръци
и най-вече признанието от БТС
за Коцето - медал за особени
заслуги.
Всички му пожелаха здраве,
дълголетие и да не спира активната си професионална и
туристическа дейност.
М.с. Николай Добрев

В навечерието на 2018
година искам да изкажа сърдечната си благодарност на
всички приятели-туристи,
които ме удостоиха с внимание и ме поздравиха по случай 80-ия ми рожден ден.
Особено съм трогната от
поздравленията на туристите от ТД „Чудни скали“, гр.
Айтос – младежи и ветерани.
Туристка съм от 18-годишната си възраст.
Организирано от гимназията посетихме завода за
стъкло в гр. Сливен, изкачихме местността Сините камъни и до днес не съм
забравила емоциите, които
преживях. На следващата
година посетихме гр. Казанлък, връх Шипка и така всяка
година походи по Стара планина.
На 21 години се омъжих и
се преселих в гр. Златоград,
където работеше съпругът
ми. Въпреки здравословни
проблеми, възстановявах се
и пак тръгвах из Родопите,
Рила и Пирин. Така и до днес.
Мога да кажа, че чествам
и 60-годишен туристически
юбилей. Затова, когато на

тържеството Ирина Николова - председател на клуба, ми
връчи златната значка „Отличник на БТС“ за активна
туристическа дейност, не
само се просълзих, но се върнах и в годините назад.
Подобни чувства изпитаха
и юбилярите: Руска Минчева, която също отпразнува
своята 80-годишнина, Мария Трендафилова и Пенка
Пенева на 70 години, и Петя
Калева на 60 години.
Всички наши преживявания
споделяме с Вас, драги приятели-туристи, чрез любимия
ни вестник „Ехо“.
Изказваме най-голяма благодарност на ръководството на Федерацията на туристите-ветерани и на цялото
ръководство чрез председателя на БТС г-н Алексей
Стоев.
Желаем Ви много здраве и
активна туристическа дейност през Новата 2019 година!
От туристите-юбиляри
при Туристическо
дружество „Чудни скали“,
гр. Айтос

Юбилей
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Игнат Игнатов на 90 години
П
оетът Игнат Николов Игнатов се появява на литературния небосклон с яркостта на
комета в безлунна нощ. Поетите не се създават – поетите се
раждат! Роден за поет е и Игнат Игнатов. Той не е от типа поети, които
всеки ден пишат по едно стихотворение. Не е и от поетите, които „съчинителстват” по договори и поръчки
– всичко, излязло изпод перото му, е
плод на поетично осеняване, на творческо отприщване на натрупани в
него крайности: или сатирични, злобни куплети – басни, сатири и епиграми, или нежно до омайване и топла до
задушаване лирика, която се чете на
един дъх! И затова почти всички негови лирични стихове са готови песни!
Повече от 100 песни до днес се пеят
по негови текстове. „Само споменът има пътеки! (Лили Иванова, Асен
Гаргов), „Малкият принц” (Стефан
Воронов), „За тебе, мамо!” (Христо
Кидиков), „Със име на цвете” (Орлин Горанов, Р. Борджиева), „Българийо моя”,
„Долината на розите”, „Край Струма”
и др. от Филип Аврамов, маршове и
песни от Александър Райчев, Парашкев Хаджиев, Георги Черкин и др.
Игнат Игнатов е роден на 21 януари
1929 г. в село Страхилово, Великотър-

Последната
заповед на
Александър
Македонски
Много вождове велики
имала е древността,
искащи се да се видят
покорители на света!
Александър Македонски –
най-великият сред тях! –
миг преди смъртта си, казват,
казал:
И аз не успях!
Не успяха всички други
искащото като мен:
този свят на волята им
само да е подчинен!
Питайте какво в живота
аз до днеска не успях?!
Питайте какво в живота
аз до днеска проумях?!...
Вождовете свои викнал
и със шепнещ вече глас
проумяното е казал
във последния си час.
Погребете ме с ръцете
от ковчега да са вън!
Нека чакат да прегърнат
този свят и в своя сън!
Не ги влагайте в ковчега!
Нека вън да бъдат те!!!
Над света да властват
исках,
исках да са само те!!!
Във ковчег да са не скрити!
Искам си ръцете вън!!!!
Можел съм си с тях в мечтите
да прегръщам само в сън!
За прегръщане ръцете
моля, оставете вън!
Вие, вождове, помнете:
Свят владей се
само в сън!!!
Безграничен е в човека
властоностният хъс!
А му стигат – и са много! –
даже двата метра пръст!

новско, в семейство,
което едва свързва
двата края. Дядото
– Игнат Кочев Цанев
(1882-1966 г.), е завършил само двегодишно
училище, но това не
му е попречило да се
интересува от всичко,
което ставало около
него – политика, култура, новости, макар
че повече от 40 той е
извеждал на паша овцете на съселяните си.
Честен до мозъка на
костите си, мразещ леността и пиянството,
от тъмно до тъмно е
работел, за да изхранва семейството си от
двама синове и дъщеря
– Никола, Иван и Мария,
а после и внуците от
синовете си, тъй като
все не му оставали
пари за строеж на нова
къща за разделяне на
синовете.
Жена му – Райка Рачева-Кочева (1882-1967
г.) като дете на многолюдно семейство – 5
братя и 3 сестри, не е
изпращана на училище
и остава неграмотна
за цял живот. За сметка на това е знаела
много приказки, умеела
е да ги разказва сладкодумно на внуците си,
расли край нея.
Бащата на поета –
Никола Игнатов (16.06.
1906 – 03.12.1993 г.)
наследява от баща си
и майки си остър ум.
Опитва различни професии с четвъртокласното си образование:
обущарство, бъчварство,
дърводелство,
гурбетчийство, но в
крайна сметка става
земеделски работник,
който работи повече
от 30 дка ниви на изполица.
Майката
Йорданка
Димиева-Кочева
(28.12.1907 – 04.06.1980

Ода за „Ехо”
„ЕХО” е твърде малък вестник!
Той е почти... неизвестник!
Познат на хората – туристи –
човеци с помислите чисти!
„ЕХО”... За писаното в него –
от хора с чисто ЕГО –
и стари, и от млади –
е четен със наслади!
Щастливи, че го има
във нашата Родина!
„ЕХО” е твърде малък вестник!
Той е почти... неизвестник?!
Познат на всичките туристи –
човеци с помислите чисти!
„ЕХО” е твърде малък вестник!
Ще кажем даже... неизвестник!
Но в него нашата Родина
е на стена – картина!!!
„ЕХО”... „ЕХО”!
Из планините наши ти води ни!
Печатай песни, родни красоти!
Превръщай в спомени деня ни!
Водител наш в Родината бъди!
***
Тоз, който „ЕХО”-то
със наслада чете –
той няма утре
улиците да мете.

г.) е също дете на многолюдно семейство – 5 братя и 2 сестри, и също е
почти неграмотна. Сама се научила
да се подписва. Често Игнат Игнатов
е виждал майка си да наднича в учебниците му, да срича и да плаче.
Всичко казано дотук е необходимо,
за да се види средата, в която се е
родил, развивал и е расъл този нежен
лирик на човешката душа и гневен
изобличител на човешките подлости.
Честен, прям и така откровен като
батко си е и неговият брат Йордан –
по-малък с една година от него.
Основното си образование Игнат
Игнатов получава в родното си село.
Още в първите дни на пристъпването
си в училище неговият учител Трифон
Лазаров забелязва будния ум и мисъл
на момчето и започва да го напътства
какво да чете, поощрява го да пише. И
в 4-и клас, сега 6-и, възхитен от разказа на Ангел Каралийчев „Росенският камен мост”, малкото хлапе сяда и
написва пиеса, драматизира разказа.
Става така, че през същата зима на
1941 година в селото идва да гостува Драматична трупа от гр. Плевен
начело с драматурга Ал. Гиргинов. Тогавашният директор на училището Г.
Яръмов дава драматизацията на Гиргинов и двамата поемат задължението да изпратят момчето непременно
да учи – имало голям талант!
При завършване на 3-и клас, сега
7-ми клас, директорът на училището
казва на дядото на Игнат Игнатов,
че ако той няма средства да издържа

момчето да учи, това ще го направи
общината по негово настояване. По
една случайност при тях присъства
и Игнат. И сега още в ушите му звучат думите на дядо му: „40 години
съм пасъл овцете на хората, още 10
ще ги паса, но аз ще изуча Игната!”
И удържал на думата си. Записват го
в Полско-Тръмбешката гимназия през
1943 г. в 4-и клас, сега 8-ми. Завършва
гимназията с отличен успех през 1947
г. През лятото на 1947 г. се явява на
изпити и получава платена длъжност
сценарист. Но тогавашната политическа обстановка изяжда неговото
литературно влечение – изпратен е
по задължение да учи във Военното
училище „Васил Левски” от Ремсовата
организация (1947-1949). И въпреки че
завършва Военната академия (19511954), той все пак се уволнява от армията през 1955 г. и се отдава на литературата, киното, театъра.
Игнатов влиза като комета в литературата. През 1958 г. печели втора
награда с пиесата си „Тъмнината има
край”. Следва издаване на пиесата
от издателство „Просвета”. Нова,
3-а награда през 1964 г. му отваря
още по-широко пътя към изкуството. И така е до ден днешен. Стихове,
текстове за песни, басни, епиграми
– творчеството на Игнат Игнатов
е обемно и разнолико, интригуващо и
впечатляващо. А талантът му – безспорен.
Георги Георгиев
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Античните географи, сферичната
Земя и Единният океан
П
рез 5-4 в. пр. Хр. античната
география
постигнала изключителни успехи. Нейните
най-големи постижения били
учението за сферичността
на Земята и теорията за
единството на Световния
океан.
Идеята за сферичността
на нашата планета била издигната за пръв път от философа Парменид от град Елеа
(5-и в. пр. Хр.) - но това все
още било само умозрителна
хипотеза без доказателства.
Астрономът, философ и географ Евдокс Книдски (4-и в.
пр. Хр.) пръв опитал да получи научно доказателство, че
Земята представлява кълбо.
Предполага се, че именно той
въвел термина „хоризонт“
и започнал да определя географската ширина на дадена
местност. На него дължим и
първия опит да се определи
обиколката на нашата планета по екватора, макар той
силно да я завишил – според
него тя била 400 хиляди стадия, тоест, 63 хиляди километра. В действителност е
малко над 40 хиляди километра.
В началото на 2-ри в. пр. Хр.
александрийският учен Ератостен Киренски (276 г. пр. Хр.
- 194 г. пр. Хр.) направил първите, при това доста точни
за времето си измервания на
обиколката на земното кълбо,
като я изчислил на 252 хиляди стадия (39 690 км). Според
него радиусът на Земята е
(в днешни мерки) 6311 км – а
реално средният (поради разликата в екваториалния и полярния радиус) е 6371 км. Както виждаме, отклонението
не е голямо.

Идеята за единството на
безграничния Световен океан била изказана за пръв път
от Аристотел. Въпреки това
теорията за единен океан се
оформила по-късно. Тя е ясно
формулирана от гръко-сирийския географ Посидоний в
началото на 1-ви век пр. Хр.,
който пише: „... ясно е, че населената Земя е заобиколена
от океан. Той не е обкръжен
от никаква земна ивица и
се разлива в безпределното
пространство“.
Известният античен географ Страбон, автор на
съчинението „География“ в
17 книги, също е съгласен с
него. Тази теория поддържал и
римският географ Помпоний
Мела, който смятал, че Западният и Източният океан
са свързани на север с Британския и Скитския океан,
а юг – с Етиопско, Червено и
Индийско море.
Но около 100 години по-късно Клавдий Птолемей (100170 г.) в своята „География“
не споменава океани на север
и изток от Азия, нито океан
южно от „Етиопия”. Затова върху неговата карта на
света Азия се простира далече на север и североизток, а
Африка – на юг, като и двата
континента са ограничени
само от рамките на картата.
На югоизток Азия е свързана
чрез хипотетична суша („Неведомата земя”) с Източна
Африка, а Индийският океан
се превръща в гигантско затворено езеро.
През Средновековието до
Ренесанса включително Птолемей бил висшият географски авторитет за повечето
европейски учени. Ако Великите географски открития

Паметник на Страбон в родния му град Амасия

зависели от тях, те щели да
забранят всяка експедиция,
насочена към търсене на морски път между западната и
източната граница на сушата.
Но за щастие кралете и
политиците от епохата на
откритията, които финансирали нелепи от „научна” гледна точка морски експедиции,
пет пари не давали за учените авторитети, ако такова
начинание, макар и рисковано,
им обещавало големи изгоди.
Европейските мореплаватели от 15-и и 16-и в. на два
пъти опровергали „континенталната теория” на Птолемей, като заобиколили отначало Южна Африка, после
Югоизточна Азия и прокарали
път от Атлантическия към
Индийския и Тихия океан. Блестящо доказателство за единството на Световния океан
дало Първото околосветско
плаване (1519-1522 г.) на Фернандо Магелан.
С теорията за сферичността на Земята било свързано
изследването на разликите в
сезоните в различните страни и в резултат – разделянето на земното кълбо на климатични пояси. За историята
на този въпрос много материали предоставя Страбон (64
г. пр. Хр. - 24 г. сл. Хр.), който
също споделял теорията за
сферичността на нашата
планета. Той също така назовава имената на някои от
предшествениците си, включително Посидоний.
Посидоний предлагал Земята да бъде разделена на 13
естествени пояса: в Северното полукълбо 2 необитаеми –
студен и горещ, и 4 обитаеми
- скитско-келтски, среден, сух
пустинен, етиопски. В южното полукълбо 2 необитаеми и
4 обитаеми.
Освен тези 12 пояса за двете полукълба общ бил екваториалният (горещ обитаем).
Страбон обаче смятал, че
за научни цели е напълно достатъчно Земята да се раздели само на 5 пояса: екваториален – необитаем поради
горещина, 2 полярни – също
необитаеми поради студове,
и 2 средни, умерени и обитаеми.
Учението на Посидоний за
единния Световен океан давало надежда, че 4-те обитаеми
пояса на Южното полукълбо
могат да бъдат достигнати
по море. Според него необитаемата екваториална зона не
е непреодолимо препятствие
по пътя към населените земи
на Южното полукълбо, към
„другия свят“, защото по
море може да се заобиколят
„безжизнените” екваториални
пустини. Но за привържениците на Птолемей това било
безнадеждно начинание – той
приемал делението на земното кълбо на пояси, но отричал
съществуването на единен
океан, обграждащ Земята.
Наличието на хипотетичната земя, която заема голяма или дори по-голямата част
от Южното полукълбо, било
признавано от всички древни географи. Някои твърдели, че на юг има континент,
заобиколен от всички страни с океан, а други – че там

Ератостен Киренски

Карта от Йохан Шнитцер (1482), изобразяваща света според „География“
на Клавдий Птолемей

съществува огромна суша,
граничеща с Индийския океан. По-късно за име на този
Южен континент се утвърдило названието „Terra Australis”
(„Южна земя“). И тъй като,
според Ератостен, „в съответствие с природата обитаемият свят трябва да има
най-голяма дължина между
изгрева и залеза на Слънцето”, то и Южният континент
трябвало да е по-дълъг в посока изток-запад, отколкото на
север-юг.
Тази хипотеза, която възникнала най-малко 200 години
пр. Хр., се задържала около
2 хиляди години – до последната четвърт на 18-и век и
второто околосветско плаване на Джеймс Кук.
Подобно на някои други
„полезни“ географски грешки, това схващане изиграло важна роля в историята
на географските открития.
Гигантският „Южен континент“, граничещ на север с
Тихия океан и простиращ се

от субекваториалните ширини до Южния полюс, бил
търсен от испанците през
16-и и началото на 17-и век,
а от холандците – в средата
на 17-и век. Докато го издирвали, били извършени редица
забележителни открития. За
тропическа северна покрайнина на Южния континент били
смятани Нова Гвинея, Соломоновите острови, Новите
Хебриди, Нова Холандия (Австралия).
Така Южният континент
постепенно се „свивал“, отстъпвайки от екватора към
Южния тропик, а оттам – към
умерената зона (Нова Зеландия). Джеймс Кук го „избутал“
още повече, зад Южния полярен кръг. Там в началото на
19-и век Южният континент
бил открит от руската експедиция на капитаните Фадей Белингсхаузен и Михаил
Лазарев – а по-късно бил наречен Антарктида.
Велимир Христанов

Алпинизъм

ЯНУАРИ 2019 г.

17

В чест на 60-годишния юбилей на
вестник „Ехо”
Едно проучване на вестника
До връх Махиада и обратно

Както е известно още от
времето на социализма, наред със 100-те национални
туристически обекта седемте, вече десетте планински
първенци, мнозина туристи
изкачваха и Балканските първенци, за които не се водеше
документация. Нямаше специални книжки и съответно не
се събираха печати. По това

върхове, се промени. Обичаният от мнозина връх Триглав
стана първенец само на Словения. Връх Кораби, намиращ
се на границата между Албания и Македония, стана първенец и на Македония, като
от името му отпадна последната буква и той стана връх
Кораб.
Процесът не спря дотук,
защото с отделянето на Хърватска и обособяването й
като самостоятелна държава
неин първенец стана връх Динара 1831 м), а за Черна гора
- връх Зла Колата (2534 м). За
Босна и Херцеговина остана техният любимец Мъглич
(2386 м). Само допреди няколко години сръбските туристи
се радваха на връх Джеравица
(2656 м), но отделянето на
областта Косово и образуването на новата държава
Джеравица стана неин първенец. За Сърбия остана връх
Миджур (2196 м), намиращ се
на границата между Сърбия и
България.
Преди десетина години се
заговори за още един връх,
който да бъде присъединен
към колекцията „Балкански
първенци”, и това е споменатият още в началото връх
Махиада – първенец на европейската част на Турция (виж
бр. 4/2007 г., в. „Ехо”). С това
върховете вече станаха 12
- едно значително число вър-

ята „Балканските първенци”,
тя се появи още през 2003 г.,
когато по инициатива на пишещия тези редове в съдружие с Иван Лесов и Георги
Черноземски и под егидата
на туристическа агенция
„Лес-Компас” – Пловдив, се появи първата книжка. Тогава
обаче върховете бяха стигнали само до 8. Днес, когато
балканските държави със
своите върхове вече станаха
12 и няма накъде да растат,
инициативата отново се появи в Туристическо дружество
„Кремиковци” в лицето на Леонардо Михайлов и Троян Геров,
които с финансовата подкрепа на фирма „Ред Рок” подготвиха и издадоха нова книжка,
вече като албум, където ос-

време обаче планинските първенци бяха само пет. Мусала
(2925 м) за България, Митикас (2917 м) за Гърция, Триглав
(2864 м) за бивша Югославия,
Кораби (2764 м) за Албания и
Молдовяну (2544 м) за Румъния. По това време Албания бе
почти затворена за чужденци
и за изкачването на този връх
можеше само да се мечтае.
След демократичните промени както в обществено-политическия живот, така и
в областта на туризма се
появи лек спад. Изкачването, най-вече на Балканските
първенци, като че ли се позабрави. Впрочем в началото на
90-те години статуквото на
балканските страни, в това
число и на най-високите им

хове, достойни за подобна колекция.
За да направят този връх
познат и достъпен за по-широк кръг туристи, на 11-12
септември 2013 г. близо 100
туристи от Хасково, Бургас,
Ямбол, Македония и Турция
провеждат съвместен туристически сбор с цел маркирането на подстъпите към върха.
Тук обаче се налага да поясним, че поради силното военно
присъствие на Голяма Махиада
се налага занапред всички изкачвания да се осъществяват
не до Главния връх, а до Малка Махиада, намираща се на
самия хребет, само на 10-ина
минути преди Голяма Махиада.
Що се отнася до появата на
специална книжка за колекци-

вен печат се поставя и снимка от съответния връх. По
наши сведения към настоящия момент подобна и напълно
официална се готви и книжка
от страна на Централата на
БТС.
И тъй като този връх е малко известен, заедно с още 16
души – 9 от Пловдив, 4 от гр.
Стралджа, 3 от София и един
представител на Сливен, поехме инициативата да изкачим върха и да направим пълно
описание на пътищата към
новия и последен член на тази
колекция, която се надявам да
заеме своето напълно заслужено място в системата на
БТС.
И така с 3 лични автомобила
групата ни пое към връх Махи-

Навярно много читатели
ще си зададат въпроса: това
пък какво и къде е? Поради
това бързам да задоволя любопитството им. Махиада е
най-високият връх на обичаната от мнозина туристи планина Странджа. Намира се на
територията на съседна Турция и със своите 1031 м той се
явява и най-високият връх на
европейската част на Турция.
А като такъв вече е включен
в колекцията на Балканските
първенци. Въпреки че отстои
на по-малко от стотина километра от гр. Малко Търново,
той все още е малко познат и
най-вече посещаван. Причината за това обаче не е толкова
от неговата неизвестност, а
от факта, че върхът е военен
обект и не само изкачването
му, но и доближаването до
него е охранявано зорко.

Малко история

ада или Mahya Dagi на турски.
Пътешествието ни започна в
първата половина на ноември.
Първата нощувка направихме
в хотел „Св. Димитър” - гр.
Малко Търново. Рано сутринта минаваме границата. С помощта на DPS търсим верния
път, показан ни от туристи,
които отдавна са минавали,
без да запаметят и опишат
своя маршрут. Информацията, която получихме от тях,
бе напълно невярна. Малко
преди Лозенград отбиваме
вляво и през с. Армаган започва трудният ни път към истината.
Редуват се малки и много
бедни селца – Чукурпинар, Чукурбунар, Караник, Сарпаере,
но никакъв знак, който да ни
отведе до желаната посока.
Районът е зорко охраняван и
няма никакви упътващи знаци. Навярно и GPS е настроен
погрешно. Лутаме се повече
от час, а сме изминали малко
под 50 км. Тесни, с много завои,
често изкачващи и спускащи
се асфалтови ленти, малки
мостчета, ни тормозят. А
времето продължава да ни
затруднява – гъстата мъгла, продължава леко да ръми.
Видимостта е крайно ограничена. Не се вижда никакъв
връх, който да ни ориентира.
Най-после глътка надежда малка табелка ни сочи: 5 км
пещера Magarasi. Не я подминаваме. Радваме се, че ако не
върха, то поне сме открили
една от най-красивите пещери не само на Турция, но и на
Европа.
Продължаваме напред. След
15-ина километра излизаме на
главен път, свързващ Лозенград (KIRKLARELI), Бунархисар (PINARHISAR) и Демиркьой
(DEMIRKÖY).Тръгваме вдясно
по посока Бунархисар. Знаем,
че оттам има и друг път, но
ние не го избрахме в началото.
Асфалтовата лента следва
релефа на планината. Леко изкачване. На малко превалче забелязваме изоставена каменна кариера. Тя ни е само като
ориентир. Търсим обаче друга
табелка, и то вдясно. Ето я и
нея. Mahya Dagi – 10 км.
Кафяво-жълти правоъгълни павета буквално като на
„Леге” ни водят към целта.
Мъглата е все още натрапчиво противна. Но всичко си има
край. След няколко завоя пред
нас са стоманените вишки
– самият връх. Знаем, че до
Голяма Махиада не се ходи.
Спираме колите. По черен ко-

ларски път тръгваме леко надолу. Това не ни безпокои, защото сме излезли дори малко
по-високо. След 30-40 минути
попадаме на тъй дълго търсената маркировка, поставена
от стотината туристи, за
които още в началото споменахме. Само след 20 минути
намираме и буренясал трингулачен камък. Това е Малка Махиада. Това е целта ни.
Бързаме надолу, защото
през ноември денят е къс, а
трябва да стигнем по светло
до хотела си в Малко Търново.
Успяваме. Мокри сме. Бързаме
да се подсушим, защото в неделния ден ни чакат още три
дестинации на наша територия – Мишкова нива, вторият
по височина връх на Странджа, и Петрова нива. Неделя е. Свой празник си имат и
ловците. Има стрелби. Това
води до общоградска забрана
за всякакво движение в района на първите два обекта.
Нищо, друг път. Все пак те са
на наша територия.
И накрая нека конкретизираме най-точния и верен път,
и то в километри. Малко Търново–Лозенград – 40 км, Лозенград–Бунархисар – 30 км,
Бунархисар – каменната кариера (превала) - 35-40 км. И до
върха още само 10 км. Или малко повече от 100 км на турска
територия.
И съвсем последно. Връх Голяма Махиада е военен обект
от контингента на НАТО. Достъпът е крайно ограничен, за
което говори и една от снимките. Тръгнете и вие, но имайте предвид, че всеки момент
може да бъдете спрени, проверени и дори върнати. Поне
в това ние имахме късмет. В
началото избрахме по-дългия
път и нямахме време да потърсим някакво съдействие в
гр. Бунархисар, най-вече защото не събрахме достатъчно
информация. Бяхме и погрешно информирани и подходихме
по най-далечния и неверен
път. Не съжаляваме. Иначе
щяхме да пропуснем една толкова красива пещера. И нали
в края на краищата затова
бяхме тръгнали – да търсим
и опишем верния път. Дано да
ви бъдем полезни във вашите
начинания.
Заедно с групата верния
път към Голяма и Малка Махиада търсеше и описа сътрудникът на вестник „Ехо”
Доц. Сандю Бешев
Снимки: авторът
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Алпинизъм

Със Стефан Стефанов „заедно”
на връх Еверест
Т
ой е последният, четиринадесети, българин, стъпил на Покрива
на света, и първият българин,
докоснал се до статуята на
цар Притви Нараян Шах, поставена на
връх Еверест на 16.05.2018 г. Стефан
е известен столичен адвокат и бивш
елитен спортист. Роден в равнинна
Добруджа – с. Окорш, Силистренско, на
22 август 1968 г., израства, учи и живее в гр. Силистра, където завършва с
отличие средното си образование. За
първи път вижда планината едва когато е на 7 години. „Всяко лято освен на
море нашите родители ни водеха и на
планина” – казва той. Още като ученик
е обиколил родните ни планини и върхове, но никога не е чувствал някакво
особено привличане към планината.
Свързвал е нея единствено с тежките тренировки в София, на Белмекен
и в Кюстендил, където се провеждат
лагерите на националния отбор по
джудо. Определено по това време той
предпочита морето. Именно поради
това за него ще бъде пресилено да се
използва клишето „свързал живота
си с планината още от детските си
години”. Планината започва да му харесва едва по време на студентските
години, когато често прави бързи преходи от гр. София до Черни връх, от

Една от целите, които са фигурирали в списъка му със задачи, които
да осъществи в житейския си път,
е била и изкачването на световния
първенец Еверест. „Еверест? За мен
Еверест е нещо вълнуващо и много
лично! Специално усещане, което ме
кара да се вглеждам дълбоко в себе си и
предизвиква много и различни чувства
и усещания! Приключение, което обогати света ми и изостри сетивата
ми! Преживяване от друго измерение!
Не знам и все още не мога да определя какво точно! На върха усещането,
емоцията, мисълта, инстинктите,
състоянието на духа и тялото, и изобщо всичко, свързано с личността ти, е
някак си различно, странно, извисено.
Невъзможно е да се опише! Знам, че
по пътя към върха, а и на самия връх
над мен бдеше Господ, знам, че Богинята майка Чомолунгма ме хареса и
припозна за свой достоен син, знам, че
най-близките ми хора бяха с мен и ми
даваха сили да не чувствам умората,
студа, силния вятър! Знам, че там бях
в друго измерение, на линията между
живота и смъртта, с изострени до
крайност сетива и обладан от възвишена духовност, за да усетя енергията на всички онези земни и неземни
сили, които ме подкрепяха!” - сподели

гр. Априлци до връх Ботев и от ЦПШ
„Мальовица” до връх Мальовица. Дори
и днес, когато е погледнал света от
най-високата му точка, той казва:
„Никога не съм бил алпинист, не съм и
сега, и никога няма да бъда.”
Още от малък чете много и различна
литература. Чете за герои, за велики
хора, за пътешественици, за спортисти, в това число и за алпинисти, и
знае много за високите върхове по света. Мечтае и превръща мечтите си в
конкретни цели и планира пътя си до
целта! „Приемам, че имам работа за
вършене, и съм готов да платя цената, като усилия, лишения, неудобство
и дискомфорт” – казва Стефан. Този
начин на мислене, тази активност,
мисловна и физическа, тази постоянна дейност му е помагала изключително много в живота досега. Сбъдвайки
някоя от мечтите си или постигайки
някоя от целите си, няма търпение да
се втурне по пътя към следващите.
Забравя трудностите, благодарен е
за наученото по пътя към постигнатите цели и сбъднатите мечти, защото знае, че това ще му помогне за
по-нататък! Благодарен е на Господ,
че го обича и подкрепя, и прави така,
че непостижимото за повечето хора
да изглежда лесно и осъществимо за
него.

моят събеседник.
Към подготовката си Стефан подхожда много сериозно. Тренира упорито, впрочем той е елитен спортист,
многократен републикански шампион
по джудо. В тренировките си използва и велосипеда, с който е „навъртял”
много километри. Заслужава да споменем някои от дистанциите за колоездене без прекъсване: София - Старозагорските минерални бани (245 км),
София – Асеновград (172 км), София
– Пазарджик (120 км) и други. Плува в
открити води също на дълги дистанции, като най-дългата му е 12 км в
Бяло море. Макар да спортува активно от 7-8-годишен, Стефан решава да
се насочи към високите върхове едва
през 2017 г., когато участва в трек до
базовия лагер на Еверест от юг и изкачва и връх Калапатар (5650 м). Още
тогава си набавя и по-голяма част
от екипировката, необходима впоследствие и за експедицията до връх
Еверест откъм Тибет. Избира елитната френска фирма „Мilliet”. Свързва се
с наши елитни алпинисти, като Боян
Петров и Мартин Маровски, на които
дължи много от съветите, които е
получавал. С Боян се запознава в края
на 2017 г. и обединени в началото от
общата цел – Еверест от север, бързо
се сприятеляват. Провеждат и някол-

ко съвместни изкачвания, при едно от
които – до връх Мальовица, но поради
ураганния вятър и дълбокия сняг се
връщат от Еленино езеро. Вечерта
Стефан получава имейл с три снимки, над които Боян е написал: „Бурите
спират и коравите... понякога!”
Приятелството им продължава и
в града, където Боян се интересува
от това, как върви подготовката му.
„Боян ми помогна много за организацията, екипировката, техническата
помощ и функционалните изследвания”, казва той. Заедно избират агенцията „Seven Summit treks”, с която
Стефан тръгва към Еверест, а след
Шиша Пангма към нея трябва да се
присъедини и Боян. Стефан лети на
07.04.2018 г. за Катманду, Боян - на
10.04.2018 г. Боян поема към Шиша
Пангма, а Стефан - към Тибет, откъдето той е избрал да атакува върха.
На 16 април, когато Стефан е вече
на базовия лагер, получава от Боян
съобщение: „Ехо, Стефане, къде си? Аз
съм в Тингри. Утре заминавам за Шиша
Пангма. При тебе как е?” Стефан отговаря: „Аз съм на базовия лагер, добре
съм.” В следващите дни двамата си
разменят още няколко съобщения, в
които взаимно се информират за впечатленията и състоянието си.
По време на аклиматизационните
изкачвания и трекингите до височинните лагери Стефан се справя добре
и достига до 7600 м височина, без да
използва кислород. Връщайки се в базовия лагер на 4 май, научава, че от няколко дни няма връзка с Боян. Сподели
ми: „Най-трудното от цялата експедиция не бяха аклиматизационните ми
изкачвания, въпреки че не се чувствах
добре здравословно и физически, нито
мизерните условия, при които бяхме
принудени да оцеляваме, нито дните
на атаката от 15 май до изкачването и връщането ми в базовия лагер
на 20 май. Най-трудното и смазващо
психиката ми бяха дните преди разрешението за атака - в периода от 5 до
15 май - дни на напрегнато очакване и
тревога, на тежките мисли, лутащи
се между наивен оптимизъм и гаснеща надежда, на изгарящи съзнанието
ти въпроси, които така и няма да получат своя отговор! Боян Петров е
добър човек и достоен българин! Българин, с когото нацията ни трябва да
се гордее и когото да почита вечно.
Искрено се надявам дребнотемието,
завистта, човешката злоба и присъщият ни национален нихилизъм да не
осквернят паметта и името на този
достоен човек, превърнал се в символ
за българския алпинизъм по света.”
С нетърпение очаква решителния
щурм към върха и той идва. Заедно с
шерпа си Калдин уверено вървят нагоре. На 19 май двамата са в щурмовия лагер на 8300 метра. Калдин е бил
5 пъти на Еверест, но винаги от юг,

поради което заедно със Стефан очакват часа на тръгване с леко вълнение.
Малко след 23 часа китайско време,
при температура минус 23 градуса
и силен север-северозападен вятър,
двамата тръгват към върха. Стефан отправя взор в тъмното небе и
изкрещява в маската думи-молитва:
„Господи, помогни ми”, „Чомолунгма,
пусни ме” и „Райно, пази ме, Райно”!
(б.а. - Райна е съпругата му. „Върви,
успей и се върни”, му казала тя при
последното им чуване по сателитния телефон в нощта на 14 срещу 15
май). Напредват сравнително бързо в
мразовитата нощ, изкачвайки се по
„Yellow Band” (Жълтия пояс), по малък
заснежен кулоар, укрепен с парапети.
Жълтият пояс и върховата пирамида
на Еверест се състоят от сив варовик с жълтеникав оттенък от отлаганията на пясък. Стръмно е, катерят
се по напластени надолу плочи, които освен че са заледени, са покрити
с пет-десетсантиметров слой сняг и
никога не се знае със сигурност дали
под котките им има здрава опора и
дали са стъпили върху скална плоча
или върху тънък слой навят сняг. Ако
не са концентрирани, всеки момент
може да се плъзнат надолу. Благодарение на фиксираните от шерпите
въжета, не им е толкова трудно. Въпреки тежката раница, Стефан няма
проблеми, не чувства умората, студа,
силния вятър. Не изпитва страх или
напрежение. Силният вятър по-скоро им помага, тъй като в момента ги
блъска в гръб и ги прилепя към скалите.
Неочаквано бързо достигат до „Първото стъпало” малко над 8500 м. Това
е първото от трите сериозни скални
образувания по пътя към върха. Изкачването му е стръмно и трудно. Всичко
му се струва едно безкрайно стъпало.
По пътя нагоре избягва да спира и да
почива, за да не си нарушава темпото.
Въпреки това, изкачвайки следващото, не по-малко трудно скално препятствие, „Скална гъба” на около 8550 м,
шерпът настоява да си починат, за да
пият чай и да изядат по един гел, за да
не се обезводнят. Почиват за кратко,
но и двамата не успяват да отворят
термоса с топъл чай и разочаровани и
леко изнервени, продължават нагоре.
Катерят се по стръмен, каменист и
силно заскрежен терен, където добрата катерачна техника е изключително важна за успешното преминаване.
Въпреки че се разминават с така необходимата им в този момент живителна течност, Стефан се чувства
силен, мобилизиран е, екипировката му
е отлична и това го успокоява. Малко
преди „Второто стъпало”, вече са изпреварили тръгналите преди тях три
екипа от същата експедиция. Следва
„Второто стъпало” (над 8600 м), което като че ли е най-трудно. Представлява 43-метров скален отвес, където

Алпинизъм
през 1975 г. китайската експедиция
поставя 4,5-метрова стълба. Всъщност оригиналната стълба от 1975 г.
отдавна е музеен експонат. На второто стъпало в момента има една стълба, зелена на цвят (копие на оригиналната), една по-малка, разположена по
диагонал, и най-голямата, около 10 м,
разположена най-отгоре. Тук имат
малък проблем с разхлабила се котка
на левия крак на Стефан, но бързо го
отстраняват и продължават нагоре.
Идва ред и на „Третото стъпало“, което е на височина между 8670 и 8800
м, по-малко като височина и по-лесно
като техническа трудност, въпреки
че се изкачва почти пълзешком. Три
малки скални образувания, по-късно
следва стръмен снежен наклон под
почти 50 градуса и финалният хребет, с наклони от двете страни между 30 и 60 градуса.
И най-накрая – върхът, 8848 метра!
Часът е 6 и 20 минути китайско време, а датата 20 май на 2018 година.
Още един българин развява родния
трибагреник на космическата височина от 8848 м – височина, тъй мечтана
от всеки алпинист, а в последно време
и не само от алпинист.
Стефан споделя, че въпреки тежките метеорологични условия, трудния
терен и техническата сложност, последните 8.3 км от последния лагер
до върха за него се оказват като че
ли най-лесната част от цялата му
експедиция. Заедно с шерпа си той изминава това разстояние за малко над
7 часа, което е изключително постижение. Еверест все още е подвластен
на нощта, тъмно е, температурата
на въздуха е -40 градуса, а поривите
на вятъра достигат до 120 км/ч. Въпреки притеснението и молбите на
шерпа да тръгват обратно, Стефан
не бърза. В очакване на изгрева остава на върха повече от 35 минути. Има
късмет! С изгрева и с идването на новия ден вятърът утихва и времето
се прояснява. Прави много снимки от
върха и успява да зърне и снима сянката на Еверест, нещо, за което само е
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могъл да мечтае до този момент.
Седнал под статуята на цар Притви Нараян Шах, човекът, считан от
непалците за символ на единството
и независимостта на Непал и основател на Непалската армия, Стефан все
още не е осъзнал какво се е случило. „Е,
това ли беше? Не осъзнавах реално
случващото се! Все едно не бях аз! Не
знам дали адреналинът, или емоцията
от достигането на целта е причина
всичко да е някак странно, нереално
или по-скоро случващо се в някаква
паралелна реалност, но действията,
които извършваш, и мислите, които препускат в съзнанието ти, са
все едно чужди - мисли и действия на
някой друг и същевременно толкова
твои. Някакъв странен микс от противоречиви мисли и усещания за щастие, удовлетворение, благоговение
и респект пред величието на върха и
същевременно напрежение, тревога,
страх, бих казал, и елементарен екзистенциализъм!” – споделя по-късно той.
И тъй като стана дума за нещо колкото оригинално, толкова и велико - за
споменатата статуя, нека й отделим
няколко реда. Тежаща 22 кг, най-високо поставената статуя в света е изнесена и поставена на 8848 метра на
16 май 2018 г. от най-великите шерпи
на Непал – Пемба Джордж, на когото
официално е признато най-бързото
изкачване на върха, и от Ками Рита,
осъществил най-много изкачвания на
Еверест – 22 пъти. Стефан Стефанов
е единственият до момента българин,
който е успял да се докосне и да се снима до нея!
Следва дълго и мъчително спускане
до предния базов лагер, което завършва щастливо. Останалото е известно.
Родината ни има своя четиринадесети българин, изкачил най-високия връх
на планетата Земя, своя четиринадесети българин, стъпил на Покрива на
света!
Със Стефан на Еверест се
„изкачи” доц. Сандю Бешев
Снимки: Стефан Стефанов

Нова надежда за горното поречие на Арда
П
реди дни БТС регистрира новосформираното
туристическо
дружество
„Крепостта – Могилица“. 28 ентусиасти с гореща млада кръв
ще влеят усилията си едно от
най-красивите места в България да бъде облагородено и
достъпно за многото любители на Родопите. Нужда от
подобна група по тези места
има отдавна. Съществуващата база се крепи на усилията
на неколцина местни ентусиасти, а този край на страната за съжаление е неглижиран
от години. Остаряващо и естествено оредяващо население, икономическа миграция,
занемарена инфраструктура, а и много други проблеми,
типични напоследък, могат
да бъдат решени най-вече с
непримиримия дух на младите. На какво стъпват довчерашните деца? Природа
– колкото щеш... Пещерите
(„Ухловица“ е популярна отдавна и извън границите на
България, знае се за „Надарска“, а съществуват и много още не напълно проучени
подземни образувания), все
по-широката известност на
изворите на Арда, вече изградените екопътеки и сравнително добрата мрежа от хотели и къщи за отдих дават
богата възможност за изява.
Традициите на местното население също предполагат
гостоприемство, което рядко
се среща по света в наши дни.
В разговор с представителя
на новосформираното дружество Данаил Хаджиев уста-

новяваме, че младите хора
са помислили за всички тези
неща.
Да започнем с пещерите.
Пещерното дело постепенно
се разрасна от рискована разходка на чудаци до многопластово и полезно опознаване
на богатствата на земните недра. Пещерата
„Надарска“
отдавна
чака
п о - з а д ъ л б о ч ено проучване и
облагородяване откъм възможностите
за достъп в нея.
Момчетата си
дават сметка, че
задължителна част
от това е опазването
на ценностите под земята. Възможности за по-екстремно насочените гости
дават и множество други разломни образувания и е добре,
че внимателното им проучване ще се осъществява с водещи професионалисти. Самите
членове на дружеството си
поставят задача да преминат необходимите етапи на
подготовка за това. По нашите територии все още звучи
като пожелание организирането на концерти в пещерите, но по света това отдавна е факт... Не забравяйте
и
невероятните
лечебни
възможности на подземните
бази с конкретна насоченост
– астмата например, доказано е, може да бъде преодоляна
още в детска възраст именно
в пещерите поради спецификата на температурата,

влажността и други дадености. В някои от най-известните галерии на планетата
се организират и постоянни експозиции на скулптори.
Така природната естествена

красота върви
ръка за ръка с естетическите постижения на човечеството. Защо не и у нас?! Ами
скалното катерене? И като
спорт, а и просто като хоби
то бележи ръст от 500-600%
по данни на специализирани
социологически проучвания в
тази насока. Горното течение на Арда дава многобройни
възможности. Една-две бази
ще докарат допълнително
гости отвсякъде. Смолянският край има сериозни позиции в туристическото движение. Нека не забравяме, че
Пампорово – вече утвърден
като международен родопски
курорт, „тръгва“ от ентусиазма на подобни млади хора
с хижа „Студенец“. По-възрастните скиори помнят

пособията с кандахари и прокарването на пистата „Снежанка“ преди повече от 60
години. Все по-популярната
дестинация Смолянски езера
също предлага уют в едноименната туристическа хижа.
Смолянското
дружество
„Карлък“
стопанисва
и хижа „Преспа“ и
пещерата „Ухловица“ в региона.
Мечтите и усилията на първопроходците
дадоха резултат, на който
днес се радват
мнозина.
Да не оставяме
на последно място и вече утвърдените традиции на Смолян и
общината в алпинизма. Сегашното състояние на селищата по горното течение
на река Арда поставя много
предизвикателства пред новосформираното дружество.
Съществуващата маркировка изисква възстановяване и
обновяване, туристическите пътеки на места трябва
да се прокарат наново - там,
където природата е взела
своя дан, а и съоръженията
за отдих (беседки, пейки край
традиционните за този край
чешми и др.) също се нуждаят от постоянна грижа. Няма
съмнение, че членовете на новосформираното дружество
ще включат и тези задачи в
дейността си. През последните години се заговори, а
се и направи доста за т.нар.
„европейски
туристически

маршрути“. Границата с Гърция, която вече е само документална формалност между
две държави от основната
общност на континента, разделя местата по Арда от
едни от най-големите и добре
поддържани резервати на съседната държава. Защо да не
се помисли и в тази насока...
Със сигурност учредителите
на дружеството ще потърсят и други пътища за развитието на родния им край.
Идеите си вървят с младите
хора. Такъв е светът... Имах
късмета да обиколя почти
целия свят. Подобни места,
като поредицата Смилян –
Могилица – Арда, навсякъде са
на почит – и като туристически дестинации, но и като
възможност за упражняване
на умения встрани от разходките с разглеждане и селфита... Разбира се, младите хора
ще се сблъскат с проблеми и
неуредици – от занемарени
пътища до слабо покритие
от мобилните мрежи. Но със
сигурност пътят към Гърция
ще бъде отворен, защото все
някой ще се сети, че София
не е център на Вселената, въпреки осъществените мечти
на част от политиците ни да
се докопат до нея! Все някой
местен, но и истински патриот ще помисли първо за хората на място! Може би някой
с по-далечна визия и отвън
също ще помогне. А най-добрият начин е „Помогни си сам!“.
Младежите от Могилица го
разбират! На добър час!!!
Руслан Райчев
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Цветовете на Мароко
Т
върдението, че Мароко е страната на контрастите, ми се
изясни още на първия ден от
стъпването ми върху африканския континент. Известен както с
високите планински върхове, така и с
необятните пустини, с разнообразна
кухня и богато културно-историческо наследство, Мароко пленява все
повече туристи през всяка следваща
година. Чудесата на страната се разпростират от природата на многохилядния Атлас до планината Риф, от
атлантическото крайбрежие до средиземноморските брегове, с красиви
езера, водопади и уникални каньони.
Тази природа е достъпна и от факта,
че има директна самолетна линия до
един от емблематичните градове на
Мароко – Маракеш, познат като „Перлата на Юга”.
Бившата имперска столица е известна като „Червения град”, защото
повечето постройки в стария град Медината, са в розово-оранжево-червеникав оттенък. Привечер всеки
турист може да се наслади на едно
динамично, запомнящо се шоу под небето на площада „Джемаа ел Фана“ и

над 300 растителни вида – палми, редки видове кактуси от Чили, азиатски
лотос, агаве, кипарис и много други.
Бившето ателие на Мажорел днес е
превърнато в музей на ислямското
изкуство. Градините Менара и Агдал
също имат своето очарование.
На 80 километра от Маракеш се намира Високият Атлас и националният
парк Тубкал, където е и първенецът
на планината - връх Тубкал със своите
4167 м - най-високият връх на Северна
Африка. Един от проходите, пресичащ
Атлас, е Тизи-н-Тест. Пътят се вие
все нагоре, пресичайки прекрасни долини, до височина 2092 м, и се разкрива
прекрасна панорама към долината Сус.
Немалко гидове предлагат и трекинг до водопадите Узуд в Атласките
планини, които отстоят на 150 км
североизточно от Маракеш. В превод
„Узуд” означава самото действие при
смилането на зърното, защото често
се срещат мелници в района. Други
споделят, че Узуд означава маслини,
които се намират в близост. Със своите 110 м пад на водата, водопадът се
нарежда на второ място по височина
в Африка. Има подходящи места също

Планината Риф

неспиращия живот при местния пазар, наричан Сук. Той е най-големият
в Мароко. Нищо по-лесно от това да
се загуби турист, дръзнал да се разходи из лабиринта от сергии сред стоки, багри и разнообразни аромати на
чай, плодове и козметика. Настойчиви
продавачи майсторски подканват да
посетите и видите подправки, украшения, дрехи… Желателно е да приемем факта, че мароканците живеят в
свой свят и по свои правила. Влизайки
в магазин за подправки и чай, е почти
вероятно да излезе човек с козметика
и мехлеми, след като си пояснил, че не
желаеш масаж, но вече си го получил,
и то качествено изпълнен.
Площадът на града оживява и
тупти в ритъм след полунощ - тук са
танцът на кобрите и змиеукротителите, огнедишащи хора, музиканти,
акробати, гадатели, татуисти на
къна, търговци на арганово масло…
От 2001 година площадът е част от
световното културно наследство
на ЮНЕСКО. Обиколката на Маракеш
включва и джамията „Кутубия“, известна още като „Червената джамия”
заради цвета, в който е боядисана.
Строена в продължение на 40 години,
високото й минаре се вижда от 25-километра далечина - то е и основният
ориентир за намиране на туристите,
които са се захласнали по разнообразните дюкянчета и еднакви улички.
Ботаническата градина на Мажорел носи името на своя основател и е
също една от известните забележителности на „Червения град”. Френският художник Жак Мажорел я създал
през 1931 г., като с годините набира
и обогатява с разнообразна флора, но
след смъртта му тя опустяла. Едва
през 1980 г. я закупили Ив сен Лоран и
Пиер Берже, превръщайки я в един малък рай. Към момента има разположени

за кану, рафтинг, пешеходни планински преходи, риболов, дори и ски туризъм в курорта им Укаймеден. До късна
пролет се извисяват белите върхове
на Атлас, а водите от разтопените
снегове грижливо са събирани в многобройни язовири, напояващи плодородните земи на север.
Пътешествието ни продължава към
„Белия град” – Казабланка, в превод от
испански -„бяла къща”. Най-големият,
многолюден град в Мароко, романтичен и модерен в стил Арт Деко. Над
40 процента от продукцията на кралството се произвежда именно тук.
На площада на гълъбите, който
всъщност носи името Мохамед V, се
намират фонтаните - вечер те стават цветни и пеещи, също както в
Барселона, защото архитектът им
е един и същ - Карлас Бигас. Най-романтичното място в Казабланка си
остава улицата на плажната океанска ивица – Корниш. Наблизо е Рикс-кафе, свързано с филма „Казабланка”, но
това е копие, а оригиналът е в Холивуд.
Бащата на днешния марокански крал
- Хасан II, вдъхновявайки се от стих в
Корана -„Тронът на Аллах извира от
водата”, построява за шест години
джамия в океана, побираща сто хиляди вярващи. Нейното минаре е най-високото в света – 210 м, а таванът
е подвижен и се отваря само за три
минути. Изяществото в джамията е
неповторимо!
Престоят ни в Рабат, настоящата столица на Кралство Мароко, е
кратък, защото градът е основно
административен и производствено
централизиран. Все пак видяхме „президентството”, откъдето управлява
настоящият крал Мохамед VI.
Насочваме се към „Синия град” на
Мароко – Шевшауен, разположен на

Мараке - червеният град

800 м н.в. в подножието на планината
Ел Риф, в северната част на страната. Най-високата точка е връх Тидигин (2445 м), а планинска система наподобява слабо изпъкнала дъга, която
образува южния бряг на Гибралтарския проток. Шевшауен като име произхожда от формата на планинските
върхове над града, които изглеждат
като два рога на коза. Основан е през
1471 г. като малка крепост, която съществува и днес (тя, както и джамията, обаче не са сини). Първоначално
син е бил само старият еврейски район, а последните двадесет години
целият стар град е боядисван по три
пъти в годината. Има различни версии
за преобладаващия син цвят - според
едни е, защото синьото е духовен
цвят на мюсюлмани и евреи. Според
други цветът държи комарите надалеко, заблуждавайки ги, че това е вода.
Разхождайки се из тесните улици, често светлите нюанси се превръщат в
индиго или морско синьо. Някои улици
са толкова тесни, че е невъзможно да
премине автомобил. Градът от 2010 г.
е под закрилата на ЮНЕСКО. В областта не е за изпускане посещението
на парк „Таласемтан”, както и водопадът „Шарафат“.
Незабравимо остава посещение на
две от четирите имперски столици
на Мароко - Фес и Мекнес. Медината
(старата част) също е записана в
списъка на ЮНЕСКО. На пръв поглед
тя изглежда като непревземаема крепост. Баб ел Мансур е порта, предмет
на изящното изкуство. По принцип
портите са най-орнаментираната
част от сградата, богато украсени
и показващи майсторлъка на този,
който ги е изработил. Местните тук
се занимават предимно със занаяти
- дърворезба, тъкане, бродиране, кожарство и обработка на кожа.
На 20 километра от Мекнес се намира друг паметник под закрилата на
ЮНЕСКО, включен през 1997 г. - древният византийски град Волубилис. Той
е най-голямата археологическа об-

Фес - медината

ласт в Мароко. Разцветът му е през
римската власт, а през 8-ми век става столица на Идрисидите, след което
постепенно запада.
Медината на Фес е лабиринт от
улички и сгради в истинския смисъл
на думата. Често гидовете се шегуват, че ако тук се загуби турист,
вероятността да бъде намерен е след
пет седмици… Обградена от 24-километрова стена с над 10 хиляди къщи,
176 джамии, 83 мавзолея, 40 хамама.
От 1981 година е под закрилата на
ЮНЕСКО цялата медина на град Фес.
Незабравимо остава посещението на
цех за обработка на кожа от щавенето до боядисването и направата на
кожени изделия.
Мароканската кухня е микс от арабско-андалуска и успява вкусно да комбинира сладко и солено. Често биват
използвани берберски суровини - мед,
арганово олио, шафран. По-известни
ястия са телешко със сини сливи, тахина, гълъб с бадеми.
Свидетели на това как битуват модерното и традицията се наблюдава
в Танжер. Минало и съвременност са
вплетени в този град на брега на Средиземно море. Старият град, Касбах,
Медината съжителстват заедно с
модерни търговски центрове и лъскави хотели. Само на 15 километра
е Гибралтар, тук е мястото, където
Европа се опитва да докосне Африка.
Откъм африканска страна на двата
носа – нос Спартел и нос Малабата,
е всъщност границата между Средиземно море и Атлантическия океан. На
нос Спартел е и пещерата на Херкулес с прекрасна гледка към Гибралтар.
За половин час път с фериботна
линия се свързва мароканският град
Танжер с испанското градче Тарафа.
За няколко дни се докоснах до африканската култура, природа и традиции на
Кралство Мароко, но вече омагьосан,
съм в очакване на нови пътешествия
и приключения по тези земи.
Руси Стойчев, гр. Карнобат
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Острови Кук – едно от малкото
запазили се места за екотуризъм
Т
ях не ги посещават царски
величия и търсачи на развлечения. Тук идват любители и изследователи
на девствената природа,
жадуващите
самота и по-рядко
самодостатъчни влюбени
на
сватбено
пътешествие.
Близо до Нова Зеландия,
островите
носят
името на британския
мореплавател Джеймс
Кук, който през 1777
г. стъпил само на единия от тях – Атиу.
Абсолютно див тогава, с големина само
27 кв. км, Атиу, всъщност – Атол, предоставя 43 райски плажа.
Днес стройни палми
обграждат пясъчната
ивица на островите,
а през годините населението е открило
благоприятния
климат за кафеени плантации. Аитутаки и
Раротонга, другите
две парчета суша,
предлагат по-модерна обстановка. Пътешествениците остават малко учудени от
печата върху визите
им, поставян в столицата Аваруа (остров
Раротонга е с летище), представящ изображение на човешко
стъпало. Иначе преходът от един на друг
остров става с типичните за полинезийците катамарани.
На островите екотуристите
откриват своето истинско
царство. Заобиколени от необятния син

и чист океан, Кук са
подходящи за подводно гмуркане и риболов,
вкл. на екзотични видове, като рибата-папагал. Но островите
предлагат и невиждани другаде планински
местности. Висотите, покрити с плътна
растителност, са любимото убежище на
питони.
Английското влияние от края на 18-и
век се е запазило и
досега
на
остров
Атиу: къщи-колиби с
покриви от листа и
англикански
църкви.
Католицизмът не е
попречил на местните жители – маорите, да опазят обичаите си – много от
тях и днес погребват
покойниците в градините си. Изключително гостоприемни,
маорите се гордеят
с огромния открит
пазар в столицата.
А вечер чужденецът
трудно ще откаже
поканата за вечеря в
някое местно семейство. В съгласие със
законите типичните
барове тук функционират „тайно”. Бирата се приготовлява
от портокалов сок, а
чашата преминава от
ръка на ръка.
Летището в Раротонга е съхранило и
друг обичай – вече 30
години Джейк Нуманга посреща гостите
с музика, изпълнявана
на специфичния инструмент укулеле.
Докога тази разкошна комбинация от
суша и море ще се
нарича „острови”, не
е сигурно. Неотдавна геолози от Нова
Зеландия, Нова Каледония (френско владение) и Австралия
изненадаха света с
откритието си за нов
континент, наречен
Зеландия. Неговите
4,9 милиона кв. км, от

които 94% под вода,
го правят най-малкия на планетата.
Единайсетте откриватели съобщават в
статията си „Зеландия – скритият под
вода континент”, че
той отговаря на всичките 4 изисквания,
за да бъде признат
като такъв: сушата
се издига достатъчно високо, има и трите вида скали (вулканични, метаморфни,
утаечни),
земната
кора е плътна, границите са добре очертани.
Изучаването
на потъналия континент ще попълни знанията ни за процесите на разчупване на
земната кора. Смята
се, че потъналата
част е от Нова Зеландия и се е откъснала
от Австралия преди
60-85 милиона години.
Бъдещето ще покаже дали Острови Кук
ще се окажат от потъналия континент,
или ще запазят самостоятелността
си.
Мариана Ангелова
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Пътешествия

Географски открития в Древен Китай
Н
а Великата китайска равнина,
между долното
течение на Жълтата река (Хуанхъ) на
север и по средното течение на Хуайхъ (басейна на Жълто море) на юг,
около 16-и век пр.Хр. възникнала робовладелската държава Шан, начело
на която стоял абсолютен монарх – ван.
Тук за пръв път започнали да отглеждат
копринени буби и организирали производство на
коприна – което по-късно се превърнало в своеобразен символ на Китай. Освен това създали
бойни колесници, които
давали решаващо предимство в битките из
равнинно-степния ландшафт.
По левия бряг на Хуанхъ, около 14-и век пр.Хр.,
шанците се придвижили
до планинския хребет
Тайханшан. Като изтласквали в ожесточени сражения племената
дун-и, наричани от тях
„източните
варвари“,
те напредвали на север
покрай стръмни, силно разчленени източни
склонове на хребета,
изминали цялата им дължина (400 километра)
и при 40 градуса с.ш.
достигнали планинския
масив Яншан - северната граница на Великата
китайска равнина. Разширявайки владенията
си на изток, излезли на
брега на Хуанхай (Жълто море), открили залива Бойхаван и ширналия
се на 350 километра навътре в морето планински полуостров Шандун,
като покорили населяващите го племена „лай“.
В края на 13-и и началото на 12-и век пр.Хр.
шанският ван У Дин
предприел поход на юг.
Неговата армия прекосила много реки в южната част на Великата
китайска равнина и за
пръв път достигнала долното течение на Яндзъ
– най-голямата река в
Евразия. Военната кампания срещу племето
мяо, което населявало
тези райони, се увенчала с победа и залавянето
на голям брой пленници.
На десния бряг на
Яндзъ, където живеели
племена на ловци и рибари, наричани „цзя-очжи“
(буквално „кръстосани
пръсти”), шанците открили две големи езера
– Поянху и Дунтинху, и
по долините на вливащите се в тях реки се
изкачили на северните
склонове на планините
Нанлин (част от Южнокитайските
планини),
покрити със субтропични гори.
Съдейки по археологическите находки от
онази епоха, шанците
познавали течението на
Яндзъ от там, където
реката излиза от планините (клисурата Санся)
до езерото Поянху, т.е.
в продължение на 800 километра.
Освен това има при-

знаци, че владенията на
Шан включвали и делтата на Яндзъ. Ако това се
потвърди със сигурност,
то означава, че шанците са познавали 1500 км
от нейното течение,
езерото Тайху и са излезли на брега на Дунхай (Източнокитайско
море). Те също открили
плоските, частично блатисти брегове на Жълто море на север до устието на Хуанхъ (1600
километра), като събирали раковини, които се
ценели
изключително
високо. Освен това добивали сол от обширните и многобройни солни
залежи в приморските
райони.
На запад, в долината на река Вейхе, в
гористите степи на
Льосовото плато и по
северните
степно-гористи стръмни склонове на хребета Цинлин,
царството Шан воювало срещу племето чжоу.
В края на 13-и и началото на 12-и век пр.Хр. У
Дин покорил чжоусците,
които се влели в шанската култура и усвоили
нейната писменост.

По-нататък на запад,
в горните части на Вейхе и Льосовото плато,
през 12-и век пр.Хр. шанците се сблъскали с племето цян и водели с него
кръвопролитни войни с
променлив успех.
Географският резултат от тези походи бил
окончателното откриване на цялата Велика
китайска равнина (около 325 000 кв.км и около
1000 км от хребета Цинлин.
Първите известия за
племената гуйфан, живеещи в североизточната част на Льосовото
плато, също за люйфан
и туфан в пустинното
плато Ордос, датират
от 15-и век пр.Хр. и се
съдържат в „буци“ - гадателни надписи върху
животински кости и черупки от костенурки.
У Дин успял да ги покори едва след 3-годишна
война.
Съпротивата
била ожесточена – само
срещу туфанците се
наложило да бъдат проведени четири военни
похода.
В резултат на военните действия шанците

открили платото Ордос,
за пръв път достигнали
стръмните склонове на
хребета Иншан и опознали течението на Хуанхъ по протежение на
повече от 2000 км.
През първата половина на 12-и век пр.Хр.
шанският ван Ди И продължил завоевателните войни. Той предприел
поход в басейна на река
Ханшуй (ляв приток на
Яндзъ) и завладял земите по южните склонове
на хребета Цинлин. Към
11-и век пр.Хр. шанците
разпространили
влиянието си върху западните полегати склонова на
планините Тайханшан.
През втората половина на 11-и век пр.Хр.
чжоуският
владетел
Чан започнал да провежда политика, независима
от Шан, и да разширява
своите територии. На
запад той проникнал до
река Таохе (приток на
Хуанхъ) и така завършил
откриването на Льосовото плато, което има
площ от около 430 000
кв.км, а на юг достигнал
до река Ханшуй.
Неговият син У Ван

през 1027 г. пр.Хр. разгромил шанските войски, обединил много племена и станал владетел
на новата държава Чжоу
– нейните поданици я
нарекли „Поднебесната“
или „Средната страна“.
През втората половина на 10-и век пр.Хр.
чжоусците покорили редица племена по горното течение на Ханшуй
и достигнали източните извивки на планинската система Кунлун
– където започнали да
разработват нефритени находища. С течение
на времето нефритът
се превърнал в един от
символите на Китай и
устойчив извор на метафори в цялата китайска култура.
Вероятно по същото
време дружини на различни китайски владетели и царства достигнали езерото Кукунор,
на 101 градуса източна дължина; тоест, те
вече били изкачили североизточните покрайнини на Тибетското плато
и опознали течението
на Хуанхъ по протежение на 3700 км.

Приблизително
от
8-ми век пр.Хр. търговските плоскодънни платноходи на царството Ци
започнали да усвояват
Жълто море, открили
залива Ляодун и едноименния
полуостров,
стигнали до Корейския
полуостров, първи проникнали през широкия
Корейски пролив в Японско море и вероятно
посещавали островите
Хоншу, Кюшу и Шикоку.
Те доставили първата
информация за корейското племе Чосон, което населявало южната
част на плоската равнина Сунляо, напоявана от
река Ляохе. Търговските моряци установили
връзки и с племената,
които живеели на западния бряг на Корея. Такива епизодични контакти
се осъществявали и по
суша – по ниското крайбрежие на залива Ляодун.
Така в Древен Китай
войните и политиката
бавно, но сигурно придвижвали и развивали географските открития.
Любомир Атанасов

Отмора

можете да намерите информация за: стоте
национални туристически обекта, телефони
адреси на туристически дружества и хижи;
НА БТС - иклу
бове в състава на БТС и федерации; ис
рия, цели, нормативна уредба и
www.btsbg.org то
управленска структура на БТС.

www.pss-bg.bg

При нещастен случай
дежурни телефони:
GSM: 1470
за абонати на МTel и VIVACOM
0887 100 237/238
- за абонати на останалите оператори;
02 963 2000 - стационарен телефон
Централен денонощен пост,
свързан с телефон 112
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1. Най-дългото име на населено място в света е Llanfairpwllgwyngyll gogerychwyrndrob
wllllantysiliogogogoch. Втората
по дължина на наименованието
географска дестинация е хълм
в Нова Зеландия, чието име
се състои от 85 букви, а именно
„Taumatawhakatangihangak
oauauotamateaturipukaka
pikimaungahoronukupokaiwhe
nua kitanatahu”. То е маорска
фраза, означаваща „място,
където Tamatea, човекът с големи колена, който се плъзна,
изкачи се и погълна планините,
познат като гълтач на земите, свири на флейтата си на
своята любима”. Хълмът е на
първо място, докато не го измества тайландска дестинация със 163 символа – „Krung
thep maha nakorn amorn ratana
kosinmahintar ayutthay amaha
dilok phop noppa ratrajathani
burirom udom rajaniwesmahasat
harn amorn phimarn avatarn sathit
sakkattiya visanukamprasit”.
2. Най-краткото име е на
градче, което се намира едновременно в Швеция и Норвегия
и се нарича „А”. На скандинавските езици това е думата
за „река” или „поток”. Пътните
знаци в региона често биват
открадвани заради тяхната
колекционерска стойност.
3. Австралийският град
Перт е най-изолираният град
на Земята. Най-близкото населено място се намира на 320
километра през пустинята.
4. В света има три държави
– анклав, тоест обградени отвсякъде от друга държава. Това
са Лесото, обградена от ЮАР;

Знаете ли, че...
пък е най-голямата държава,
която няма излаз на море или
океан.
7. Най-високата температура в света е измерена в Либия,
оазиса Ал Азизи – почти 58
градуса. Същевременно през
февруари 1979 година в пустинята Сахара за пръв път
е регистриран валеж на сняг.
Най-ниската температура на
Земята е измерена в станция
„Восток“, в Антарктида - −89.2
градуса. Най-високата средна
температура пък е регистрирана в западната част на Австралия, където през цялата
година е средно 36 градуса.
8. Кралство Бутан има
странна традиция – на Нова
година всички негови поданици
официално остаряват с една
година.
9. Въпреки че Еверест е
най-високият връх на Земята,
то това изчисление е спрямо
нивото на Световния океан –
връх Чимборазо в Еквадор се
счита за най-близо до Луната
и най-отдалечен спрямо центъра на Земята. Що се отнася пък до втория по височина в
света – К2, понякога снеговалежите го правят за няколко
седмици по-висок от Еверест.

Ако се потопим в дълбините
на океана, повечето хора знаят, че най-дълбокото място
на Земята е Марианската падина, но малцина са наясно, че
хавайският вулкан Мауна Кеа
е най-високата планина на планетата, измерена от морското дъно.
10. Аляска е едновременно
най-западният, най-северният
и най-източният щат на Съединените американски щати,
на територията на Северна

12. Цяла Англия, с нейните
над 50 милиона население, е
почти със същата площ като
американския щат Луизиана.
Ако съберете Англия, Уелс,
Шотландия и Северна Ирландия, заедно те биха били
по-малки като площ от измамно големия щат Мичиган. Сравнена с Калифорния пък, Франция е с 1/3 по-голяма.
13. Ледниците съхраняват
около 70-80% от сладката вода
на Земята. Около 99% от тези
ледници се намират в Арктика
и Антарктида.
14. Най-дълбоката дупка, пробита от човек, се нарича Колски свръхдълбок сондажен кладенец. Тя е с дълбочина 12 261
Америка. Това е така, тъй като
той е единственият щат, който навлиза в Източното полукълбо.
11. Срединният атлантически хребет, който преминава
по дължина на Атлантическия океан – от север на юг, е
най-дългата планинска верига
на планетата. Основната й
част е под водата, а общата
й дължина е 40 хиляди километра. Исландия е само част от
тази верига, като островът е
един от върховете на хребетите. Над морското ниво най-дългата верига е с дължина „едва”
7000 километра – това са Андите.

най-малката държава в света – Ватикана, обградена от
италианската столица Рим; и
Сан Марио, обградена от Италия. Лесото е и единствената
независима държава в света,
която се разполага изцяло на
надморска височина над 1000
метра – най-ниската й точка
е на 1400 метра надморска височина, а над 80% от страната
са разположени на над 1800 метра.
5. Само две държави в света
имат излаз на три океана – Съединените американски щати
и Канада.
6. Най-големият град в света
според площта в квадратни
километри е Hulunbuir във вътрешната част на Монголия,
който е с площ от 263 953 квадратни километра. Монголия

метра и е в Русия. Направена
е с изследователска цел и от
нея учените научават доста
интересни факти за устройството на Земята. В нея те
откриват огромно натрупване
на водород – толкова мощно, че
водородът излизал на повърхността с калта.
15. През 1811 и 1812 година
три големи земетресения с
магнитуд около 8 по скалата
на Рихтер причиняват странен феномен – река Мисисипи
започва да тече на обратно.
Тези земетресения са и причината за оформянето на езерото Рийлфут в щата Тенеси.
16. Учените са направили откритие, че полуостров Флорида и заливът Хъдзън в Канада
се приближават с около 3 сантиметра един към друг за период от 36 години. Ниагарският водопад пък ерозира около
1,5 метра всяка година, а за
изминалите 10 хилядолетия се
е изместил в посока към извора
с около 16 километра. Пустинята Сахара също се разширява –
тя се движи в посока юг с почти 800 метра на година. Расте
и каналът между Франция и Великобритания – той се разширява с около 30 сантиметра на
година. Атлантическият океан
като цяло също расте на ширина – годишно с 2-3 сантиметра.
По информация на
http://idi.bg/

