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от Добри Чоnа1<ов. 

Софиннщ1 отиват на гости на Черни вржх 

обrпсновено от севсрна,,а страна на Витоша. 

! lие обаче не последвахме тази тради.цин. 

Вместо в с. Драгалевци ние нощувахме в с. 

Чy11eTJIOBO. 

Това се,ю, което носи така особено име, 

е свито в един дж.лбок ДOJI при южн~пе поли 

на Внтоша. През средата му 11 ротича бистр:1 

планинска речица, която носи хубавото им~ 

Струма. Това е началото на оная гизда

вица, която, като с.жбере води от Витоша, 

извива гж.вкава сяага тtрез М_Ножество кри

сиви подета и тесни J<дисури и носи куннежа 

ва бх-лгарнна кжм БЯ71О море. 

Деня вече 1:1астжлва 111е1 1<огато потеглих

ме J<ЖА,1 Черни вржх. Пжтя яп водеше из дола, 

по който протича мал-ката Струма. Тук дола 

вжрви nраво, без завои, без 1сривулене, на

вrед еднакво широ1<, между високи и стржr..tна 

стени. Джвото му е осеяно с надробени 

с1<а.1Гни материал:и, между които ст,-r-рчат и 

гrамадни 1<аменни б;юкове. 

- Oчwr«! ,нн се впнваха в пл·анина'1·э.. Жела

нието !-!И ;д.а се 1<ачим на нея, да я обгжрнем, 

Пж1< и нищо 

наокоJrо, освеп 

бJ1 изките стржмни стен11, една дж.11 га тлсш1 

нвица от небето и · 11асреща ни 11J1анинс1сата 

снага, спус1<аща се като грамадна завеса. 

Витоша при.пича на пресече.в конус, от

се11ката на 1<ойто не е хоризонтална, а подиг

ната 1<ато покри_ва на 1<жща. От Чу11етJiов

с 1<и я дол ние виждахме само стените ыа 1<0-
нуса. По1<рива му ост~:~ваше скрит за нас. 1 i 
вчера rJJeдaxмe пJJанината, но от по -далеч 

Тогава тя бе величествена, стржмflа, го,1Н\, 

усамотена, извита - дигнаJrа се в небесата. 

Името и - В й то ш - запечатваше у все-

1<иго нейното вжзхитнтелно качес'Гво, да и:1 -

вива стройна снага 1<жм обJtаци'rе. Сега пред 

нас се виждаше само малюt пю11:1 и1:1с1<а рн,т

J111 1:1а, п е която се готвехме да зari,v-.шmм. 

Като стигнахме до самата стржмяин,1 , 

която преграждаше дола отпреде 1:1и, послед

ю1л се отджни, защото в десво се откри нов 

дол. Реката се раздели на два еднакви 110.., 

тока. Единият ~щеше от ккм К у n е 1:1 а и те

чеше през новооткрюtин се дол, а другинт се 

спускаше от стржмнината и · образуваше мно

жество малки водопади. 

Предстоеше най-мжчнип пжт. Стржмни 

н&та б ужасна. l(ракж.т на сила се заджржаш.:: 



110 меката трева. Всеки десетина м_ину1rи. тря

баше ,да спираме, за да отдж.хнем. 

Витоша изобщо е гола. Но откжм юг тя 

е чудовищно гола. По цяJ1ата стена само на 

едно мяс'l·о, в една ладина, имаше десетина 

млади бука. Навред лжщеше голота, страш:н.:i 

1·олота, ни джрво, ни храст. 

Отивахме все 110-нагоре. ГJр0с1''оржт ста

ваше по-широ1<. Погледжт обхващаше вече 

r·oJlямa част от планината. Откриваха се цел.и 

тераси, които по-рано оставаха скрити _за 

нас. Но навред цареше все сжщата голота. 

Всичкото това обширно пространство ако бн 

било залесено, какво грамадно количество 

джрве.н материаJ1 би доставило на населе-

11ието. А сега то не принася почти 11икаква 

Черн11 вржх 

лолза; ако не смятаме сvJабата трева, 1<оято 

ori· време на време прегазват стада еджр и 

дребен добит,ы<. Па и Гf1НХ ги няма много. Аз 

очаквах да видя по всякJ! рж·глю1а, по всяка 

чука да г~асат тучни стада и да 01•л,асяват сжс 

звжнците си пщшинските. усои. Може би те 

бнха скрн1·и нейде в доJ10ве,,е ... 
Все пжлзехме· нагоре по ребрата. .,По-

1<рива " на Витоша оставаше още скрит. Ала 

зад нас панорамата ставаше ·по-обширна, г~о

вел:ичествена. Урвите, които до скоро за'Гва

ряха ЧyneтJroвc.1шi:i ;п.ол, сега се откриха цели. 

Това· са две обширни тераси, които се <>т1<жс

ват от гжрдите на Витоша и се спускат nо

J1егато на юг, за да се сдеят с далечните бжр

да, които ограждат Самоковското и Радо

мирското полета. На юг се навдигаше друг 

великан - PиJra, коflто мамеше о~щт~ на ту

риста и· буд~ше у него же-лание за скорошн') 

гостуване. Гол.ите и с1<аJ~исти в.жрхове на тая 

грам;зда, която сжбира в едно спомените на 

далечното минало и копнежите на незнайнотv 

бждеще, се очертаваха ясно на хоризонта: 

макар и доста далеч от нея, ние чувствувахме 

величието й. На запад от Рила се губеше в 

мжгJ1а Осоговската планина, още по на залад 

се очертаваха бжрдата на _Краището, а в 

десно картината се допжтшше с Руй-планина, 

и_мето на която извиква болка на душата. 

Панорамата постоянно растеше. Тя ста

ваше по-вел·ичествена и омайна. Окото не мо

жеше да и се нагледа. Ка.кж.в богат сюжет за 

художни1<! - Ние бехме вече доста изморени. 

I !о можеш ли да чувствуваш умора тогава. 

когато ва всяка минута очите откриваха все 

riо-нови и по-хубави гледки. Забравихме, че 

отиваме ва Черни вржх. Картината зад нас 

беше тжй силна, че не позволяваше ва друг 

образ да заема място в еж.знанието ни. 

Най-после стр.жмната стена се свжрши. 

Бехме на края на „nокрива", стигнахме, тжй 

да се каже, ,,стрехата" ва Витоша. Пред нас 

стжрчеше Черни вржх. Той не беше заострен 

и ус:амотен, както обикновено вжображението 
го рисува, а ни се представи като ~:rроджлго

вато било, в.жрху което стжрчеха някоm<о 

1<упола грамадни камжви. От нас до неrо 

разстоянието беше мaJIJ<o. Наклона бе слаб. 

На места дори земята се снкшаваше, за да 

зю<рие величествената панорама от очите ни. 

Но и да я не закриваше, ние престанахме да 

я ГJtедам е, защото друго привличаше погле

дите ни. 

От всеки вржх, та чак до края на „по-

1<рива" бяха пржснати едри загладени ка

мжни, на групи в най-голям безтторяджк. 

Водните капки, снега, вжздуха - тези при

родни стихии са работили бавно и неуморно 

с течение на векове, за да образуват от гра

мадните сиенитни скали едри и огладени ка

менни кжсове, останали да лежат на еж.щото 

мяето, дето ня1<ога величествено стжрчали 

висоl<И канари. 

Слж.нцет@, което одавна бе изгряло долу 

в полето, сега се nодигна над хоризонта. То 

изкочи на десно от вас, ho направление на 
облия рид, наречен Купена, r<ойто стои сми

рено до самия Черни вржх, сякаш паднал- на 

ко.Jfене, за да се iтоклони на царствения си 

еж.брат. Лжчите на слжнцето огряха само ед-
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ната страна на разпржснатите блокове. За

сенчената им част беше кжм вас. На това 

полуосветление разсиланите блокове се очер

таваха като безчислени nжлчища, nлжанали 

сякаш стремитеJшо кжм вжрховете. Аз спрях 

за малко, захласнат в тази дивна гледка, която 

будеше в мене спомени за геройски времена. 

]-Jo слж_нцето Cl{Opo се дигна. То освети nо-го-
1шмата част от блоковете, и моята илюзю1 

изчезва, както изчезват миражите в пусти

нята. 

Бях.ме вече близо до Черни вржх. Нам се 

стори, че след няколко J1;rинути ще сме там, на 

:вжрха, стигнали вжжделенната цел. Скоро 

разбрахме, че за да се изкачим горе, ни пред-

Ха рантерна витuш ка грамада ( 1<ота 1906) 

стои 1-1ово М.тLIИтелно минаване през блоко

вете. На места си енитните камжни са награ

мадени еди.н вжрху друг на големи маси, а 

нод тях тече бистра вода, която на открито 

се сжбира в малки поточета. Пространството 

помежду им е обрасло с хвойни. Трябаше да 

пжрвим през гк,стите храсти, да се катери~ 

от блок на блок, да подаваме ржка един на 

друг, за да не се сгромолясаме в широките 

междини. 

Стигнахме основата на един вржх. Той, 

както и другите вжрхове наоколо, е една 

висока грамада от камжни - еж.що такива, 

каквито имаше пржснати навсякжде край под

ножието му. Скоро го отмнихаме, защото не 

той би.л венчания пжрвенец на Витоша. На 

200-300 краL1ки в десно стжрчеше друг ку ~1 

камжни. Взехме лосока кжм него. По вжрха 

му пжплеха вече почитатели, гласжт им се 
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чуваше ясно, но фигурите им бяха малки. Те 

говореха високо, без да обрж.щат внимание 

на нас, новодошлите. Когато огледахме вжр

ха, за да намерим място, отдето да се качим 

горе, зад н-еrо се откри друга грамада, в-и

димо по-висока. На "Вжрха и стжрчеше голям 

блок, като K)'Мlfil. По многото гости край 

него разбрахме, че там беше нашата цел. 

Избиколихме грамадата и излязохме на 

сжвжршено равно място, обрасло с мека, ху

бава трева. Насреща ни, на стотина крачки с~ 

откри цял най-високия куп камжни, а в лев•) 

от нас стжрчаха други два, малко по-низки. 

Илюзията, че сме на вжрха на планината, из

L1езва. Намирахме се като че ли сред грама

ден харман, по крайщата на който почти на 

еднакво разстояние стжрчаха четири купа, а 

петия, ло-низкия, беше в средата на хармана. 

Тези пет кула камж.ни, наслагани сякаш из

куствено в.жрху равната площ, с.жставляваха 

Черни вржх. Навикнали да влагаме в лош1-

тието вр.жх сждж.ржание, което се изчерпва 

с височина, която има само едно заострено 

теме, в този момент никому не мина през ума, 

че целия харман еж.с своите пет купчини с 

вжрха, който гонех.ме от сутринта. 

Без да обржщаме внимание на другите 

му сжбратя, ние се отправихме кжм най-из

точния куп, кжм този, на вжрха на койт,) 

стжрчеше прав като кумин блок. Поздравихме 

го мислено и му поднесохме нашето вжзхи

щение. И не само ние сторихме това. Личеше, 

че всички други гости бяха направили сж

щото. В подножието му бяха насядаJrи ня

колко групи посетитеm1, едни почиваха, други 

пеяха и играеха хоро, трети се бяха покате

рили по камжните и с песни и свирни изразя

ваха вжзторrа си от планината и нейния най

висок вржх. Ние не можехме да не последваме 

тези, които бяха дошли преди нас. Само една 

минута след пристигането ви, машинално ня

как, залазихме ло изгладените му блокове-. 

И когато бяхме долу, в подножието на 

грамадата, се чувствуваше добре величието 

на открилия с~ пред нас хоризонт. Но сега, ко

г„то се и_зJ<ачихме вжрху нея, макар и да не 

се издигнах.ме повече от 15-20 метра по-ви
соко, к~ртината стана още по-нмпоз-антна. На 

север се откриваше цялото Софийско поле, 
затворено от сивкавата рамка на Стара-пла-



1:1.Ина. На изток Лозенската планина се беше 

тжй снишила, сякаш искаше да се слее с no
lleтo. Далеч зад нея мл.глявото пространствп 

с~ nжлнеше от разклоненията на Средна-Гора, 

които се губеха някжде, за да сторят място на 

грамадните зжбери на Рила. Картината на юr 

и заnад, изпжлнена от Осоrов и планините на 

Краището, на която се вжзх:ищавахме сут

ринта, стоеше и сега сжщата _пред нас, само 

че бе избеляла от дневната омара. Сред този 

широк хоризонт, ние, кацнали вжрху блоко

вете, се чувствувахме като волни птици, що 

се ширят в безкрайните вжздушни простран

ства. Над нас небето бе безоблачно. Но днев

ната жега бе заличила маJ1.Ко хубавия му ясно 

син цвят. Сега то разширяваше хоризонта ни, 

който вече не свжршваше в неясното оч.ерта
ние на планините, а неnрекжсиато проджлжа

ваше и над тях, защото вси<rко - и планини 

и не0е - се сл:иваше в един синкаво-сив тон, 

в един безкраен хоризонт. Това широко про

странство като че ли носеше душата на кри

J1ете си и тя чувствуваше непринудено вели

ч.ието на природата. Човешката суета и дреб

навост се долавяха тук като бледно вжзпоми

нание. Пжк и кой ли мислеше в този час за 

ю1щожвото човешко сжществувание! Ние ся

каш бяхме оставили всичко човешко дoJiy ня-

1,жде, без да знаем де, без да знаем кога. 

На лжрво време човек става тук мжлча

лив, сжзерцателен. Той не се сил.и да различи, 

кое де е. Това му не тряба, защото е погжл

нат от силата ва общата картина. Душата му 

~1 всички усещания се сливат в едно цяло, 11 

той изпитва онова силно, джлбоко, но спо

койно настроение, което обхваща човека, ко

гато посети за пржв пжт величествен храм. 

Всички ние бехме наистина поклонници - бо

гомолци. Но в поклонението ни не се чувст

вуваше угнетеността на мистицизма, а вжз

торrа на жизнерадостната природа. Едва след 

nжрвите минути у човека Ge сж.бужда желание 
да долови една по една сжставните части нn 

картината и да изрази радостта си от разпо

знати предмети, явили му се сега в сжвсем 

нов облик. 

Захласжт от величавата картина малко по 

малко стихна. Ада погледите ни проджлжава

ха да се носят в пространството. Скоро те до

,;ювиха в подножието на планината София, 

проснала се на дJtжж и на шир по равното 

поле. Очите ни наново се приковават, защото 

картината крие в себе си rоляма притегателна 

сила. Макар и гледан от далеч rраджт се виж

.z,;аше ясно и почти цял. От близу никога не 

може да се обхване онова rол.ямо nростран

с,·во, което заема новата бжлгарска столица. 

'=> центжра свети царствено купола на цжрква

та Александжр Невски, а в десно и в лево кри

лата на града са се разперили тжй на широко, 

като че ли искат да обхванат цялото поле. 

Слизаме от грамадата. Духжт е все още 

вжзбуден. Очите се взират по всички_ направ
ления и оглеждат планината по-отблизу. Т ~ 

искат да открият нови красоти, незнайни и 

невидени дQ тогава, искат да обхванат плани

ната цяла, за да я запазят за джJ1го в спо

мените. 

Скоро и този момент се изживява. Т_оrава 

човек се обзема от настроен.нето на изслед

вач, на географ, който иска да опреде-ли раз

мера и направлението на планинския гребен, 

на платото, което се снишава по всички по

соки от Черни вржх. Като се слезе някодко 

крачки по-долу от хармана, забелязва се1 че 
Черни вржх не е нищо друго, освен пресече.в 

сжвсем близу до основата конус. Леко от него 

се снишава проджлrоватото плато от югоизток 

1.<жм северозапад. В изтоуния край на ллатотп 

стжрчи едва открояващ се над него Купена, 

заоблен и обрасжJ[ с трева вржх. На север 

бл.изу до Черни вржх са Резнйовете. Това са 

онези чукари, които дават фасада на Витоша 

откжм София. На запад платот~ лро~жлжава 
значително. В джното му се очертават от лево 

Червата скала, а на десно други два чукаря. 

Последните, като Резнйовете, се любуват 
веуно на Софин. 

Черни вржх е вододел на две реки, на два 

басеина. От юг поточетата се с.жбират да от
несат своите кристални води в Бяло море, а 

от север и залад те си нашепват да поздравят 

Иск.жра и заедно с водите, които Дунава носи 

от далечни крайща, да отнесат поздрав на 

Черно море. С непрекжснатото си течение 

малките планински поточета тук, от двете 

страни на вжрха, сближават водите на двете 

морета, които бозаят от един и сжщ вржх ,1 

l<ато два близнака се увиват в нежните ттре
rрждки на своята рожденна майка. Тук, през 
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равното теме на вжрха те си nодават от 01шзу 
ржка. · 

Внесли. за ня1<0J11<0 часа шум и rжлчава 

сред тази пустиня, ние взехме сбогом от ве

неца на Витоша. Той остана лак сам да се 

* 

разговаря с облаците и да слуша еднообраз
ния напев на вятжра. И ~<огато се спуснахме 

по полегатите ребра на веЛ11кана, на ЯЯl<OJIK:J 

пжти изви~захме очи да хвжрш1м rюследен тто

п1ед на неговото примамливо чeJJO. 

от Же-1<0 Раде'е. 

Още преди воИната от 1912 гоа. за турисп1те и 
за изследвачите по Р11ла планина голяма примамка 
за очите бяха високите заснежени чу1{ари и З,'-бери 
на Пирин. ВЕ.'л11чавият 11 горд силует 11а тази ш1аш1-

на, както тоИ се показва от висотите на Манчу н 
източните от него планннс1си гребени, представи 
твжрде примамлнва картина, 1<оято прнвли,1а жадния 

за приключения турист, а от друга страна неИш1те 

недра беха част от un.мните rх,нки на Ба1шаннте1 
що привличаха 1сжм себе си пла11инск11я 11з11едвач. 

И 11аистина веднага с11ед бадканс1<ата воt~на, през 

Ел Тепе фот. Ж. Радев 

летото на 1914 г. се заредиха маm<и и rо11еми гру

пи от туристи и изследвачи, които бжрsаха, 1<011 
по-рано да преброди привлекателната снага на Пи
рин. Тази тжИ интересна в 1·еографско и мор!роло
rично отношение планина остана в бжлгарска земя 

и през голямата светска воина, тя остава в преде

дите на бжлrарското царство и след тази воина. И 
днес ние сме щастливи, че наред с широко разтла

лата се Рила мож·ем да се радваме и на строИната 

Пиринска снага. 
Докато за нас през черните дни на турс1<0то 

робство Пирин бе една сладка мечта, носе11а 1сато 

загатка от уста в уста, в,,нпява11а в народни и па

триотични песни, за по смели чужди изсдедва•~и тя 

бе ве,1е достжnна. За no-nJJaнo~epни изучва11~1я 
пжрво тя биде пребродена от чужди учени, които 
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u-елеха да установят 11 разрешат ту 1< важни географ 
ски проблем,~ . На nжрво време учените географ~, 

се ннтересунаха, дami и в тази планина, 1,а 1по в 

по-вечето от 11еИн11те вржст1111u11 1 е 11мало заледя

ва11е, дали ледниковята 1111астщ,а е уларнла и по 

нейната теме11н11 •1аст сво11 тж!-1 тип 11чен печат, както 
това е установено за Р11ло-Родопсю1я масив, за 
Шар, l{ораб и др. западно - македонс1,и висо,<и 

r111а11ини . 

През дятот01,1а 1917 н 19 18 rод. , аз имах:вJ~,З• 
мож1юст да кржстосам надл,ЫI{ 1-1 на шир Пирин ш1а• 
11ина. На друго място ше имам с11у_чаИ да из11ожа 

по-подр·обно моите глациал-морфоложки изучванин. 

В бе1·л11 черти тук ще ски1tирам само юпсон по

важ1н1 момевти, които цeлsrr да от1срият от малко 

поне листото на орогенетичнзта и морфогенетична 

история на плаt1ината. 

Орографски бележки. - Като се излива от 
старостта на rео;юrнчесюпе матершти, като се 

вземе прел вид и обстонтелство го, •1е и по тези ыеста 
средно1·еолоп1,1есюпе морета не с,~ правили непре

кж.сната покр11вка 1 както това е било в предешпе на 
днешната Стара П,1анина, нашата Пирин припада кжм 
ядрото на Бат,ансюш п-в, наречено с едно об1цо 

име Родопска маса. Пирин планина, погледната от 
това ГJ1t-д1:ще, сиреч от г11едището на естестеството 

на материн11ите и от 11еИ,1ин строеж, ииа много по

голямо разпространение оп<олкото ние сые привнк• 

11аш1 да разбирdме под това име. Днес под това име 
ние схващаме само най-високин дял от обширната 

планинска маса, ,сея ro изпжлнн цялото пространство 
между до11н11ите на С, рума II Места от седловината 
Предел на юг. Това е цs1л лабирию· от пла11ини с 
различни имена-, 'чието проджлжение на юг се спира 
едва с Беломорс1<Ите брегове. Сж.щински Пирински 
дял иди сж.щинска П11рнн-11лани1iа се просп1ра на юг 

до низката Пар1щска седловина, 1,оято свжрзва Мел-
11иш1юто поле с Неuрокопското и то току под по11ите. 

на Ади Ботуш планина. Общата посока на Пирин е 
сев. с. зап . - ю. юга-изток. Макар 11 на nрж.в по
глед - гледана от изток или от запал. - да пред

ставм1ва джд1·а и .тесна вери1·а с горнs1та пое.ока, 

Пирин е доста широка и пжлна с лабиринти п11анива. 

ГрадеЖ,'-Т 11а Пирин е мно1·O прост. В ця1юто 

си про,1,,,J1же.ние. 1н се нвsша като една rра.мад1-1а 

Коруба (антикл1шала) , с посоки от север 1сжм юг. l{o-



Езеро в циркуса Каменица :Фот. Ж. J>а11.ев 

рубата е изградена от кристалинни шифери (значи

ТР.JJflО разпространение между които взеыат пrайси и 

кр~1сталинни варовиuи), а вжтрешността е изпж11неf1а 
с гранитни ерупции. Тези последните са се издиг

на11и тж/.1 високо, че в едно зt1ачително протежение 

- в наИ-широката средня част - кристалинно-ши

ферната покривка е разрушена и отнесена, та яд

ката на планината се явя-ва чиста гранитна маса. В 
крайните северна и южна части rю бил()то нався

~;7h1J.е се редят кристалинf1ите шифери, като теменната 

часr е заета от мµаморите. Така самото естество на 
материялите вече дава основания да се подели Пи
ри11 11ланина на централна или гранитна час·r и на 

две кра/.111и кристалинно-шиферни •1асти. Тези ти
пични части бияr в очи, защото и самите форми и 
гребени на nлани 1-1ата се отличават твжрде много. 

Така северната крисrали11но-шиферна част пре,Q;

ставя ,нсно, високо и nр()дж.лr11вато било, което в 

южната c~i част свж ршва с наU--високото място на 

планнната - вжрх Елтене (2850 м.). 1 [о името на 
този вж.рх и цнлата северна част до долината на р. 

Бжндерица може да се нарече Елтепенска част. 
Д;к11бо1<ата и шпрока долина на Влахина река от
деля високото и тесно Еп rепенско било от други 
един рид на запад, които изnжлня цялото простран

ство между Влахинската доли11а и тази на св. Врач-
1<а Бистрица. Това е широката снага на Син а ни ч
к 11 рид, ко/;!то в кра1!11а1'а си изтоtrна част нос11 

Езеро в циркуса Георrииuа фот. Ж. Радея 

името Г i~ о р r и и ц а. Южното разпространение на 
Ст1ани,1к,1 рид е до широю1я ц11ркус Спорн6-11оле 
(Стан6-поле, Спано- поле) . В f1а й-в 11соката си tr acт, 
каквато се яв51ва изшиJ1ен11я Rржх, които по есте

сrвото на материнлите си носи и характерно име 

Варовити вржх (още н Остри врж.х) , а сжщо и кжм 
крайните си западни части нашин рид носи още и 

остатж.ци ()Т покривните стари криста11инно-ш11ферни 
маси. На мно1·0 места 110 би11ото се откриват мря
мори, които с преюксваш1я стигат чак до 1<,У.М с . 

Плоски, при изхода от планината на р. Белиuа, 
приток на Струма. 

От Синаничкия рид и ()т долината на р. Б,"11.Н• 
дер1ща на север се начева сжщннската или цен • 

трална част на Пирин. По средата тя се разширнва 

сю1но, като оголените rранитии маси са r1роядени 

д.жлбоко от лолините на Местини и Струмсю1 при
тоци. Така широкото и проядено rжрбище nоджржа 
почти еднаква височина и свжршва на юг с кону

сообразния Амбар Таш. От този вржх на юг гребена 
ведвага се понижава с 500-700 метра, и от седло

вината при Василев Гроб, от дето минава низкин 
винарски пж_т (01' Раалоrа за Мелнишко и Мелник). 
билот() е с~всем тясно и така стига до Добро 
Поле. Тоаи последният рнл се надига вече доста на

високо, благодарение на запазилата се още дебеJ1а 
кристалинношиферна покривка (еж.стояща се rлaвFJO 

от гнайси и мрямор11), 1щrо самото теме е заето от 
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мрямор. to« спира тясното било напреки, като пуща 
високи ридове на изток и на запад, nостигаUки до 

тясния пролом при с. Пирин, на Пиринска Бистр~ща. 
Още rю-назапад през про ,,ома на Пиринска Бис• 
триuа Доброполският рид се проджлжава в Демир 
Чалския, запазва-~!ки и естеството на материятпе. 

l{ристалннните шифери тук отст,1-пват място на 

гранита, който владее височините на Пилаф Tene. 
Кристалинн11те шнфери джржат по-низките западни 

склонове на планината, като изнад Св. Вра•~ се сби
рат с т.!зи при Плоски. 

Or Доброполски рид на юг Пирин е все r.жй 
широк дори до Парилската сед1ювина. Напреки в 
среднята част на този дил от планината се образува 
низкаrа и ш11рокоразтлалата се Папазчаирска ceдrro
Bl'lнa, през която вжрви най-удобният пжr от Невро• 
коn за Мелник. l{акто Парилската седловина, така 
и Папазчаирската джлжат своето образуване на 
особеното естество nодt<ристаш1нните ерупции. 

Ту1< вече гран11п1ата cкaJJa се заместя от лес,ю раз

рушими трахнтн11 маси, конто, особено на юг, п1.жрде 
лесно се разпадат даже и от действието на вятжра. 

Поради това долината на Паршr няма определено 
легло, сш1ни 1·е долинни и плаюн~ски ветров~ rюв

диrат и отлагат uen11 облаuи: прах и nясжчен ма~ е 
р·иял от разрушените липаритни ерупции. При Па
nаз Чаир покривните 1<р11сrал11н11ошиферни материяш• 
са отнесени на широ1<0, та трахит11ите маси се от

криват и дават място на п~:,остранно и богато на вода 

ливадище. Лете то е пасище на голямн стада от 

еджр и дребен добитжк. 

Ледникова пластика. - Високата ц е н трал н а 
1· р а н и т на част на Пирин е nрс,рязана , както ка

зах, д,)U]боко от 11ачалните рекички на наf.1-значител-

11ите Мест11ни и Струмски притою1. Бж.ндернца, Да-
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мяница, Добринищка, Ре11иджа и Каменишката реки 
еж наf.t-601·ати на вода Местин11 притоuн, а св. Врачка 
н Пиринска Бнстрици еж такива на р. Струма. 

Всичките изброени рек11•rки вземат началото си 
ОТ редица в11соко-планинсюt езерца, l(ОИТО заемат 

джната на rолями разшире1шя, имащч форма на гра

мадни фнриди. Научното име 11а тези начал11 11 до
линн1t разwире,шsr е цирк у с и. Това еж джлбокн 

хуннооfiразни з:~джлбавання с плоски д,к1-1а и стржмни 
околовржст скални сте1111. Само едва незначителна 
част от така зздж.nбанRте цнркуси се открива кжм 
долината на рекичките, що изтичат от планината. 

Назадната н надолна ерозич в циркусиrге еж подпо
могнали, щоrо .uялото гранитно г""рбище на п,,ани

ната да бжце разядено, 1<ато от последното еж оста. 
нали само тесни водо11е.1нн гребен11, на чиято крж

стоска се редят и м11огоброtl~1ите конусов11дни и 
стрж.111111 камевит11 •1укарн. Раз11111рява/./ки се наназ~д 

всяк~-t циркус е откр~д11ал з11ачнтс1111а част от своето 

леговище от противвата страна на плани11ата 11 по 
тоз11 на•1нн спираИ1<и се 11 прrхв,~рляll 1<и билото на 

планинаrа, циркусите с,к 11асоче1111 к,r,м централното 

11-жрвично плато, като образуват чудна 1111итка от 
грама11н11 езер1-1и гнезда, Тази чудновата пт1тка на
nом11юва птп1<ата на пржстите от двете 1н1 ржце, 

когато те се провират II междиннте една срещу дру1 а. 

Така вплелите се едно в друго цнркуо1 се опират с 
rжрбнщата и страничните си части, о·rделяйi<и се ед1111 
от друг с п,сни и заострени ска1111н зжбер11. Пр11 

изхода на цир1<усите тези тесщ1 скални зжберн се 

понижават н разширнват и по тозн на•rин uя11ото 

централно високо rран11тно r,,,рбище на планина1·а 

получа:-а формата на грамадна с1<ара. 
Следнш1 ш~:.11 ще разгледам rю-от611изо тези 

типични високопланински форми, като в сжщото 

време наблеr·на особно на тяхното образуване. 

· ЦАР Фfi_Jifi11 V tiA NIYGAfl/Iд. 
Сл,ед сжсиш1ането на богатия и мощен Карта• 

ген ненаситния римски империализжм отправил 

поглед кж~1 изток, дето в това време сжлерничеда 

помежду си трите големи джржави, произлязлн 

след разл,адането на Александровата монархия: 

Египет, Сирия и Македония. Римляните били 
сжрдити на царя Филиnа V Македонски още 
от време на втората пуническа война, n ко
ято той се намесил. Скоро се представил 
повод на римския сенат да па~,аже Маке
дония. След тригодишна война македонската 

фаланга бяла смазана от римските легиони при 

l{иноскефале в Тесалия_ ( 197 r. пр. Хр.); Македо
ния била лишена от вжншните си влад,ения, 11згу

би11а фло'l'ата си и платила голнма контрибуция, 
Вжв време на войната между Рим и Сирия 

( 192-189 пр. Хр.) Филип V бил на римска стра
на. Но вжnреки това ое11ата го принудил л.а из-
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празни градовете no южюн~ бряг на Тракия, които 
завзел вжв време на тая война. Филип разбрал, 

каква сждба му готви Рим, н решил да се 

готви эа нова война npOTJIВ рнмJJяните. За 

тая цел той най-напред отправил поглед 

кжм Тракия (183 г. пр. Хр.), отдето могжл 
д.1 черпи пресни ноенни сили, и вече кроя11 план да 

приллеч,е като Сп\.юзници бастарните~) и скорди • 
стит_е::,)_ Той предприемал в Тракия няколко по• 
хода, които тука 1+е може~• да излагаме; ще се 

спрем само н.жрху похода му в 181 г. пр. Хр.3) 

За да не се породи с.жмнение у римляните, че 
той ое готви за война против тях;, Филип сжбраJ1 
1miic1;aтa н rp. Стоби (днешно Градско) в Пео
ния и от там навляэжл в областта на тракийското 

1) Герм~llско племе на с, от устията н:~ Дунnuа. 
:) Кс.11тско nлеме в Моравската обл;1ст. 
3) За тоя поход ср. Л1-1виll кн. 40, 1·11. 21 сл. 



nлеме м е д и- П,-ктя, по който тржrнал Филип, 
тряба да се тжрси в североизточна посока, 
защото медите са населявали днешнит,е области 
Малешево и Пиянечко чак до Осоrовска планина 
н до Куманово. Ливий сжобщава, че Филип имал 
на~ерение да се качи на Х е м у с, защото вяр
вал общоразпространеното мнение, че от неговия 

пжрх могло да се види Черно-море, Адриатическо 
море, Дунава и Алпите. От това в~:rсоко място тoii 
искал да се ориентира за бждещия си поход про

тив Италия. 

Под името Хемус у Ливи.я едва ли може да се 
разбира Стара-планина, която обикновено се озна

чавала в старо време с името Хеыус. Тряба да за
бележим, че Ливий (който впрочем черпи от nо
стария историк Поли бий), еж.що както и геогра
фа Страбон, не са схващали право планин
ската система на Балканите. Според тях Хемус е 
част от една планинска верига, която се протакала 

неттрекжснато от Адриати1са до Черно море. По

нероятно е, че под Хемус у Ливия тряба да се раз

бира Рилския мас~в сжс сжседните планини. 

Ливий разказва по-нататжк, че Филип V еж
брал сведения за изкачването от познавачите нз 
местността. Те му сжобщиJJи, ч,е за войска няма 
иикакж.в пжт, че могат да се изкачат горе само 

отдеJJни лица с малжк багаж, и то с големи мжчно
тии. Но това не отчаяло царя. Той вжрнал сина 
си Деметрия в Македония и решил да се качи на 
вжрха. Но нека оставим да говори сам Ливий: 

"Филип, който най-напред минал през Ме
лика ( областта на медите) и после през пустите 
места, лежащи между Медика и Хемус, стигнал 
сжс седемдневен марш в подножието на планината. 

Тук той с-е бавил един ден, за да си избере дру
гарите, които щели да го придружават. На третия 

ден той тржгнал на пжт. Отначало по най-низките 
хжлмове мжчнотиите не бит-r големи, но колкото 

се изкачвали по-високо, все повече и повече по-

падали в гористи и непроходими местности. Най
после достигнали до такжв тжмен пжт, че порадн 

rжстиrе дж:рвета и сплетените един в друг кло

нища едвам :виждали небето. Когато достигнали 

близу до гребена на планината, то всичко така. 
било покрито с мжrла - подобно нещо ряд1со 
става на други места - , че пжтували сжщо тжir 
1рудно1 както нощно време. Най-после на третиw 
ден стигнали вж:рха. Всички били измжчени от 
пжтп, но най-много от всички царя, поради на

предналата си вжзраст. След като принес!iUJ 
жертва вжрху два олтара, които посветил на !Опи

тера и на Сол ( Слжпцето), той слязжл за два дни
вместо за три, както се бе качил, защото се стра
хувал от нощните студове, които тук вжв вре~н~ 

на горещниците приличат на зимните". 

Ливий добавя, ч•е когато Фили:п и другарите 
му слезли от планината, те не опровергали об

щото Ашение за гледката от вжрха и, вероятно за 

да не бждат подигравани, дето се изкачвали на

пусто. От това се вижда, че източника на Ливия не · 
е сподеmrл мнението, че от Х,емус се откривала 

тжй далечна гледка. 

Мнението, че Филип се изкачил на Рила, 
именно на Мусалла, е изказано от Ос11ера още в 
1886 г. Сжщото мнение изказахме nо-кжсно и ние, 
без да ни беше известна статията на Остера. На
против, Томашек и Иречек приемат, че Филип се 
изкачил на Витоша. Напоследжк виенския географ• 
Е. О б е р х у м е р застжпва мнението, че Филип 
в сжщност се кач:вал на Вежея или IОмрук-чал 
Р. Стара-плаюша; зв-ачи той приема, че под назва
нието Хемус и у Ливия тряба да се разбира тая 
планина. Обаче от текста на Ли:вия се вижда, че 
Филип след слизането си веднага навлязжл в зе
мята на д а н т е л е т и т е, които са живеяли в 

днешно Кюстендилско, а това говори в полза на• 
нашето мнение. 

Проф. Гавр. И. Кацаров. 

1\lfд[IJ<ATA f]ЕЩЕРА 
от Р. fJonoв1). 

След като се запознахме в общи черти с пеще
рит,е, нека направим една екскурзия до М а л к а т а 

или иначе наречена Т о н ю в а пещера близу до 
Тжрново. 

На север от старата столица, скрит между по
следните височини на Северо-балканското предnла

ниние, се на.мира животшсен дервент, известен на 

местното население с името „Дервенито". Той се 

затваря от nисоки скалисти хжлмове, които завжр

шват най-горе с бели баремски варошщи, отвесни 

като зидове. От двете страни на хжлмовете, непо-

1) Като проджпжение от П е ще р 11, вж. кн. 1 в 2. 

средс,вено под скалите с.е зеленеят де по-гжсти„ 

де по-редки горички, на мястото на които в турско. 

време са виреяли хубави лозя еж.с слупени „ко

либи" - вилите на охолните старостоличани. Мно
го от тия лозя бяха заnаэею, джлго време след 
освобождението, докато филоксерата ги уни
щожи окончателно едва преди 25-30 години. 
При подножието на горите отлево лжкатуши шо
сето от Тжрново за Бяла, отдесно - трансбал
канската железно-пжтна линия, а между тях се 

промжква р. Янтра, която бжрза да напусне. по
с.rrедните височиm< ча Малкия Балкан. Не напраз
но много пжтешественици са се вжзхищавали от 
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този красив к а н о н, отворен в самото подно

жие на северното балканско предтшаниние. Ме
жду хубавата липова гора, която покрива запад

ния склон на Дервен.щ на ня1<0лко километра 

само от Тжрново, се издига мон<1стира Св. Пре
ображене, в бтшките екал.и на който се отварят 

ь-ходовете на ·.няколко пещери, някои от тях 

мжчно, други леснодостжпни. От последните 
особен интерес представят М о н а с т и р с к ат а 
пещера, □о-на юr от нея М а л к а т а пещера, а 
око,10 стотнна метра от тая Г о л я м а т а пещер;~. 

Ние ще посетим Мадката пещера. Тржгваме 
от Тжрново до та мпо най-удобния nжт. Минаваме 

llжрвоб11тн11я •1 овек според Купка 

крt1й разсад11и1<а до гrадската градина, 11зка 1 11н1)rе 

ct на 1( а р та II а н от таi\1 се спущаме 1<х,~1 Б л а
т от о на З е л 1е н 1< а. От тук взт1а~1е пжтекат:1 
която води юvш с . Беляковец 11, 11реди да стигнем 
до „Чентата ", отделт1е се на десно, ~тнаваме 
.. Плоч ите", дето се 1-1:шират каптажите на 1ююпс 
за Т,"рноно, и стита~1е „Готщ.11". 

Докато се тобуваме на 1<расишtя ю1рстов те
-µен, о,нпе ни веднага се спират на ж1mоrrисшн1 
Дер11ент, чиято г,1ед1<а от тази 1тсочина е ро~1ан
тична. На север се откр1-1"ва Долнедунавската раR
нина, nжрху 1<оято се вижда шосето за Бяла чак до 

nоруш, а на изток от него на зна<rително разстоя
ние лJт;катуши р. Янтра. Сл•ед малка почивка ние се 
спущаме ,з пжр1нпа 11ераса на Голмялското п.пато. 
коя1·0 ни води кж~1 Голя~1ата пещера. Преди ц;з 

cп1nie~1 до нея, по една П,У,течка, скрита в храст от 
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лиляк, слизаме на втора тераса, която води на се

вер по посока кж.11-1 манастиря, и не след много ии~ 

сме вече при входа на Малката пещера. Входжт ~r 
вжв форма иа доста правилен свод има височина 

2.5 метра, а диаметжр в основата 4 метра. 
Отначало пещерата е тясна (3--4 м. ) и прави 

няколко н,езначитеm~и завоя. След като изми
нем 43 м. от входа, влизаме в една доста roJIЯмa 

зала с днаметжр приблизително 10 м. По-нататжк 
пещерата се дели на два клона: десен, проходим 

до 37 метра, и лев, - до 28 метра. Така щото 
максималната джлбо'fина, до която бихме могли 

да се rrромжкнем, е 92 м. Целият под на пеще
рата е покрит с глина, ~жрху която при входа 

лежи дебел пласт хумус и овча тор. 
След като обходихме пещерата, нека наnра

в1~м две разкопки. Място за пжрвата избираме 
кжм джното. Пред нас лежи една дебела сталак
т1пна кора, покриваща дебел пласт червена дилу
виална глина, от която се подават 1<райщата на 

.две кости. Разчупваме кората и копаем в rлин1::
ш1я насип . Още в самото начало откриваме една 
голя~,а челюст, до нея лежи втора в сжседство 

с един разтрошен лоб и множество прешлени, 

ребра и кости от крайниците (краката) . 
О•rевидно попаднахме вжрху скелета на едш1 

11·ещерна ~1ечка (Urs us spelaeus). Раз1<0паваме 
след това насипа в лево и в него намираме кости 

от сжщото животно. Вжв вжображеннето ни се 
рисува следнята картина. Реката Янтра, много по
пжлноводна през дилуnиалната ,епоха, е сковава 

от лед. Околн11те хжлмове, обрасли то.rава с буй1м 
1·ора, лежат под дебела снежна покривка. Чува се 
рева на пещерн нте меч1<и, 1<01-rто се лутат ту ту~-;, 

ту там, за да насuтнт глада си. Нuщта набm•жаR:1. 
Обитателите на пещерата се прибират в лоrови
щата си, з:: да почнат по~1ежду си борба, жертва 

ш1 1<оято стаuат ,естестве1-ю т~о-слабите. Изнуrе

ннте от живота мечки, в пре1шонена старост би
ват разкжсани и,ш лежат R ня1<оfi к,т;т на 

пещерата, дето ,ншат смжртта. Нощно време 

хнената 1те по х,У,лмове·rе. Тя подуша мжрт

внте трупове в пещерата н 11а1<0~10 се на

хвжр11я нжрху тях. Гrамадната nещерна ~1ечка 
е обаче по д11рята и. Почла се неравна борба, 1<онто 
ще се свжрши с разкжсва~1е трупа на х1,1 ената. Д11-

ните коне, говеда, елени и пр. лятно време пасат 

11з девственнте гори iнt днешно,·о Бе11яковско плато . 
Подnо~ашени от рева на някоtl плжтояд, разбflrват 
се и в страха си някои от тях дирят убежище 
Р. пещерата, за да не изJ1езат ве•1е от там. На ред 

подоб1-1 1 1 снеt1и е била свилетелка Малката пещера 
в проджлжение на ня~<О.111<0 хи11ядо.петия. Грамад

ното 1,ош111ество. кости от мечки, хиени, го·веда , 

коне, елен~11 вжлци и пр. , които на~111ра~1е натру

пани в дилувиалната пещерна rm-111a, говорят наi:-
1<распореч.иво за тия сцепи, наложени от борбата 

зп сжществуваие. 

Г11ад;1~т заставя дилувиалния човек, сгушен 11 
ш11<оя недост;,,ш1:~ пещера или по~юл II дервен-



с1ште скали, да подири храна. Вжорк.жен с камею-1.1 

брадва или JJЖK, разчита1i1(И на яките си мишци, 
той излнза на лов, като дебни по следите на се
вершш елен или друго животно, гледайки в сжщото 

време да избяrа срещата си с пещерната мечка; но 
ако тази среща се наложи, той ловко се брани и 

смело напада, докато успее с един сигурен удар 

да забие 1<а~1енната брадва в лоба и. Отвлича 
трупа в жилището си, месото ;~ак9м.о бива изяж

дано от него и близките му, а 1<ожата ще послу
жн за облек110. 

Но не редки са б11Ли случаите, когато пжрво
б1пн11ят човек е ставал жертва в подобни борби, 
особено през суров~Lте и студени зими на дилу-
1шат-1ата епоха, когато той е водил с пещерната 

м,еч1<а упорита борба да завладее лещер1пе. 

Нека направим друга разкопка близу при 
входа на пещерата. Разчистваме дебелия торен lia
cиn и ст,rгаме до една черна жилава глина, в която 

нзобитю се срещат вжrлени, nеnелни прослойю1, 
множество 1<осп1 от диви и домашни ж1шо·rни, а 

между тях такива и от човек. l{ости обаче от пе
щерна мечка и хиена не се срещат вече. Кжм сте

ната на пещерата открива~rе едно огоряло поле с 

3-4 наслагани камжка, а около тях маса живо
тински кости, строшени ~·линени с,sкдове, разни 

орждия от кремжк, кости, рога, камжnи и пр. Не 

е трудио да се догадим, ч,е тжкмо на това място 

е имало оп~ище. Грижюшо сжбрания ма_териял от 
тази разкопка ще ни нарисуоа друга картина. Ди

J1увиалната епоха JJeчe е за~1енена с алувиалната. 

Пещерната мечка, хиена, северният елен отдавн;1 
сд 11з1 1езнаJJи. На )Jястото на суровия студен кли
щп дохожда. уд1ере110 топж,11. Опасните за живота 

на •rc,neкa т11iпояднн животни би:ват заместени от 
шщо11е, конто днес живеят. <Човека напуща мжчно 

дост,,·шните дупки. Лятно вре11е пре1<арва иа от
кrнто 11 сен11 естнте 1·орн на Дервента ил11 под 

навеси, направени от 1<ло1,013е и шу~~а. Зимата, ако 

сега и не то111<ова студена, все na1< го заставя да 
дири убежище u пещерата, 1<ато nо-тполо и по
защиl'ено от ветровете ~шета. 

Но нека се1·а на1-1ово се nов;,,рнем при раз1<оп
к11те и вни~~ател.;ю разгледаме сжбрания материал.. 

С;-,.бралн сме го.11ямо количество 1<ости, челюсти 11 
З,'-би от обикtювенаrа меL1ю1 (Ursus arctos), ро
гач, сжр.на, дива котка, лисица, язовец и пр. Тия 

останки наш1ра,,1е разхnжрлшш 01<01ю огнището. 

Очешщпо те показ ват, че П,У-рвобитш-tя чове1r, 
1юйто е обита_вал Маm<ата пещера, се е за1-tимавал 
с лов. За това еднакво говорят намерените вжрхове 
за стре,ти, направени от кремжк и L<ости. За сжщата 

не.11 е употребявад ка~1ею1ата брадва и прашката, 
а вероятно с_1,1 ·е служил и_ с пр1шки и ями. Освен 

~-осп1 от диви ж~11юп-11,1, сжбраш1 сме и такива от 
домаш1ш, r1ia1шo от об~11<но11ено говедо, овца, коз;J 

и свиня, видове, които през дюrувиалната епоха не 

се сре1.цат. Това показва че с настжттването на алу
виалната епоха дохожда от изток едно ново 1-1асе-

J1ею1 е, което донася сжс себе си еж.веем друга 

култура и опита да се отглеждат домашни животни. 

Освен с лов и скотовждство, обитателите на Мал
ката пещера са се занимавали и сжс земледелне •1 
риболовство. За това ни говорят намерените пя
сжчни хромели (мелFшчви камжш1), житни зжрн;~ 
и кости от риби, главно от шаран, 110вен в Янтр:;. 
Присжтс:тнието на 1·ли 1,~ени сждове явно nо~<аэва, 
че rр;,;.нчарското изкуство е било нече познато. 

Сждовете са работе1ш на рк.ка, без помощта иа 
rр.жнчарско 1<0лело. Те са сдабо изпечени на сво
боден огжп. 

ПАiрвобитння човек с11оред 1<11лц 

Jleтe несж.мнено обитателите на Малката пе
щера са ходили голи. От об11ек;ю те са имал11 

нужда само зимно врем,е. За такова i·11авно са упо
требявали животинските кожи. Убитото животно е 
било разп11ра1-10 с помощта на ножове, 1-1апра_вен11 
от креА1жк. Такива nоnаднаха няколко. Месото, су
ро.во, печено или uарено, ще бжде изядено. l{о

жата, изчистена с кре~1ж,1ни с·1•жрга;1ки и грубо 

зашита с тжш<и ремжчки, уш11·и нишки 11ли л.нко, 

ще послужи за дреха през зимата. За да се зашие 

кожата, ~1ужни са били 11гJш II шида, 1<а1шито, 
l·lаправени от Ж11.JЮ'П1 1-/ СКИ l(OCПI, 1-1аш1раме 1:ISI
KOJIKO. 

Мирн11те, тихи ааняп1я, на които се предаn,J 
nжрuобнтния човек през aлyв11aJlflaтa епоха, зна
ч1пе;1но с~1е1<чават 11erona нрав. Той заживява в 
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малки общества, има семейство и полага грижи за 

него. В свободно време замисля се и за своя тоа
лет. Кичил се е с нанизи, направени от пробити 
кocni, зжби и черупки. Някоm<о пробити черупки 
и денталии (D е о t а I i u m), намерени в нашата пе
щера, произхождат от миоцена при Плевен. Това 
не показва ли, че тжрrовията, вжв форма на раз
мяна, е сж.ществувала вече? За сжщото нещо го· 
nорят и намерените орждия от камжк, какжвто из

общо в оеверна Бжлrария не се среща. 
Правим една разкопка малко nо-навжтре от 

nхода на пещерата. Откриваме заровен човешки 
скелет и около него 2-3 кремжчни орждия, два 
сжда и други предмети, каквито обикновено са 
били в употреба в ежедневния живот. Всичко това 
свиде11елствува, че пжрвобитните обитатели на 
пещерата са полагали вече грижи за своите мжртви. 

Те са ги погребвали в пещерата, поставяли са до 

трупа орждия, оржжия и сждове; защото, вярвайю1 
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в безсмжртието на душата и в задгробния живот,. 
мжртвите ще имат нужда, както от жилище така 

и от поставените предм,ети . Тук виждаме пжрвятес 
зачатки на религиозния култ. 

Всички орждия, които извади от насипа ло
пата ни, са направени от кости, pora, кремжк и ка
мжк. Никакви следи от метал. Следователно пеще
рата е била обитавана през младата каменна ,епоха, 

която у нас эавжрши около 2000 r. пр. Хр. 1 lо
кжсно човекжт открива металите: най-рано медта, . 

после бронза, а най-после желязото, и прави з1-ш• 

читеmш краqка напред в културно отношение. На· 
учава се да строи жилнша, напуща пещерите, за

живява в селища и по-големи общества. Сжздава 
по-кжсно джржавата, строи градове, изнамерва.. 

писмените знаци и влиза вече в нстор1111ес1,ата 

фаза. Така постепенно ние се приближаиа~rе до 
века на парата и ел-ектричеството, последните ге- 

ниални открития на човешката мисжл и р,. 

от l\/Iapк твен. 

Всички б;~ха навжн; всички бяха на главната 
улица в селото (Шамани) - и не по тротоарите, а 
по цялата улица. Всички се движеха, блжскаха, спи
раха, приказваха, чакаха, бодри, любопитни, заин

тересувани - защото бе време за трена. Или no
npaвo, време за трамвая - иоловин дузина големи 

трамва"·нн кола ще пристигнат скоро от Женева, и 
селото се интересуваше, всеки по своему, да види, 

колко и какжв нов свят ще пристигне. Изобщо това бе 
най-оживената селска улица, която видяхме на кон

тинента. 

Хотела ни бе край един шумен поток, чиято 
музика бе бурна и rромка. Ние не можахме да го 
видим сега, защото бе тжмно, но човек можеше да 
определи мястото му и без светлина. Пред хотела 
11маше широк ограден двор, който бе пжлен с групи 

местни жители, които чакаха пристигането на трам

вая или се наемаха като водачи на планинари за утре. 

В двора имаше и един телескоп, чиято огромна 

тжрба бе насочена кжм светлата вечерница. Дн.лгата 
вераида на хотела бе nжлна с туристи, които седях.а 
загжрнати в шалове или наметала под широкия над

весен масив на Монблан и се разговаряха или раз
мишляваха. 

Никоя друга планина не изглеждаше тжй близко. 
Неговите могжщи ..:клонове като че ли опираха о 

лактите ни, а величествения му купол и високия ве

иец от стройии минарета наоколо му изглеждаха да 

стжрчат туку над главите ни. По улиците бе нощ, 

ламби блещукаха навсякжде. Широките плещи и 
лодножията на планините тжнеха в мрак, а вжрхо

вете им плуваха в странно, джлбоко сияние, което 
наподобяваше сжщинска дневиа светлина, но имаше 
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нящо ме1<0, нежно, което бе сжвсем различно от · 
яркия бял блясжк на обикновената дневна светлина. 

Неговата лжчезарност бе силна и ясна, но в са.щото. 

време мека, в.жзвишена, небесна. Не, това не бе на• 
шата груба, нахална, реалистична дневна светлина 

- то бе видение от приказна стра1•1а, то бе нящо 

небес110. 

Дневната с.ветлина се изгуби. Сега месечината 

се показа зад иэвишеНJ1те в небето игли и куJrи от 

голи скали, които стжрчеха малко в лево от купола 

на Монблан, право над главите ни, но не можа да 
де се издигне толкова на вискоко, че да се покаже 

цяла над тях. Тя ту показваше светлата джга на 
горнята си третина и я провлачаше зад наз.жбената 

скала, ту някоя игла се ИЗJ]речаше като стату"t<а от 

слонова кост срещу блестящия светжл щит, а след 
малко, като че ли по свое желание и воля, се изnжл

зваwе от него и се превжрщаше на някакжв тжмен 

призрак, докато в сжшото време следующата игла , 

се появяваше на не"но място и заnетняваше чистия 

диск с черната уnивителна на своето прис.)l'lтствие. 

В.жрха на еnнз от тези игли представл~rваше силует 
на правилна заешка главг. Неосветените вжрхове и 

минарета, които се очертаваха неясно като приви

дения над нас, дока,rо другите се бе.11еяха ~·орди и 

непоколебими в сняг и лунна сетлина, придаваха на 
картината особен_ ефект. 

Но най-11еличествената картина настж.nи, когато 
месеnа, след като мина редицата игли и кули, се 

скри зад могжщата бяла снага на Монблан. Буйl'о 
зеленикаво сияние обля небето из зад планината. В 
него плуваха вк.здущни ивици и панде.11ки и озарени 

от странната светлина се лутаха насам нататж.к като . 



б11ядо-зе11еникают 11лам,,"щ11. С11ед маm<о 11з11;t.•шащ11 
11етна - широко разnерен11 като ветрила сннки -
се разрастваха и 11ротяrаха от зад n,1а1ш11ата дор11 

до зенита. (жс своята красота II яжзв11111еност таз» 
карпtна 1Сараше да замира у 1~ове1,а джха от удщ11ение. 

Н11~ тржгнахме да се поразходим 113 уmщата. 
О,минахме един-дuа квартала 11 ua еди11 кржсто
nжт, дето се срещаха •1етир11 ул 1111н II се редяха п,nр• 
витема1·азннн в селото;н11е в11.1ях~1е на r1,"тя 11а с~,бралн 
се rо11еш1 групи хора. Това бе борсата 11а Шамоflи. 
Тези хора бяха облечени като водач.и 11 носа•нt ~, тук 
се 11азаряха с турист11те. 

l{анцеларията на тази знаменита 1111ч11ост, rлав11ия 
rиА, главата на 1uамоннската вода•1ес1<а задруга, бе 
11аблнзу. Тазн задруга е едно стегнато, сплоте110 
сдружение и се управлява 11•1 строп1 

закою1 . Има много п;ктища за излетн, 
някои опасни, HЯKOII не, някои, KOIITO 
могат да се г1равят безо11ас110 и без 
водачи, други, l{ОИТО не могат. Бю
рото опред0ля вси•1ю1 тия работи. 
l{;кдето то рещи, че водач е неоходим, 
вам се забраняна да ходите без так,ь.в. 
Но вас 11е в11 остава·r да бждсте и 
жертва на нз11удва11е: законжт опреде

ля, какво тряба да 11лат11те. Водач11те 
служат по ред. В11е не можете да с11 
изберете сам човс"а, в ч111по ржце 
ще поверите жнвота си, а трябn да 
вземете II на~t-ло1uня , ако е негов 
реда . 

В,'-ЗНаrраждението 1ia водача се 
движи от два-три лева (за няко11 
малкн нэлети от 110 няколко стотин 

метра) до сто лева, според из1.1ина 1 о
то разстоян11е II естеството на nжтя. 
За едно пжтуване до вжрха на Мои- . 
блан и назад то е сто лева- и водача си 
ги заслужава. Нужното за едно такова 
11зкачва11е време е об11кновено три деня, 11 през тез11 
три деня има достат1',чно ра110-t:таване, за да ~1а

nравн човека "по-здрав и богат II умен • , отколкото 
някоfl има право да б,'-де. 8/hз11аграждею1ето на 
носача за с;кщия излет 1:! петдесет лева . Некои луд-
11~tовцн - пардон, ,~еках да кажа ту.рнсти - об11к110-
вено ходят заедно и с11 по,1ели г разходите, та по 

такжв на•шн се у11есняват. Защото ако 1iя1,of.1 л ... ту
рист, исках да .кажа, иска да отиде сам, тоU тряба 
да вземе няколко водача 11 11осача и това ще му 

струва т1:1жр11е скжnо. 

Ние влизохме в ка11целар11ята на глаш,ня 1·ид 
(водач). По стените на стаята (i•rxa на1<аче1111 карти 
на nланиннт~, една-две фотогрзф1111 на водач11 и пор
трета на учения Де Сосюр, 

В стжкле11н кафези бяхп nо~тавени някол1<0 об
леnе1111 с надписи парчета от обуща, геги и други 
оста11 к11 от туристс1O1 11р11над11сж110стн, напомнящи 

приключения на Монблан. В една книга бяха про
токолирани всичк11 вжзкачве111111 на Монблан, поч
ваf.11<н под No No 1 11 2 с 11зка•1ванюпа на :жак 

1> а 11 ма 11 Де С о с ю р в 1787 год. 11 с1.1~;.рu1вайю1 
с No 685, мастилото на който още не бе 11зrжхнало. 
И на11 ст1111а No 685 чакаше пред масата на гл:1вн11я 
гид да полу11и ск1',rюценната офиц11ал11а д11 г1лома, 
1,окто щеше да 1iапом11я на 11с 1·овото немс1<0 семеl~ 
ство 11 11а r~отомuнте му, че то/1 в~днаж е 611n до
статжчно 11еблаrорарумен да се изкач11 11а 11жрха на 
Монбла11. Toil изглеждаше м11оrо щастлив, !(ато nо
луч11 до"умента с11. И 11а11ст1mа, тoil гонореше в~з
будено, в11соко и ю1за, че е щаст1н1в. 

Аз се опитах да купя една д11плома за един 
пр11яте11 11 11вал1щ дома, ко,1то 11ико;·а не бе пжтувал 
11 чието желание през це.,ия му ж11вот бе, да се 11з• 
1,а,,и tta Монблан. Но гла1:1н11я 1·ид грубо оп,аза да ми 
г1рода11е. Аз се 0611 их мно1·0. l{азах, че 11е ще оставя 

Монб11ан 

да се отнасят с мен така заради народността ьш; •1е 
тofl то1<у-що прQдаде една ди1111ома на тоз11 ,·ерманец, 
а и моите пари струваха толкова, колкото и него

вите; че аз ще направя така, щото тoli да не може да 
д,'-ржи дюкян, за яа продава само на герма1щ11, а да 

отказва на американци; че аз ще му отнема патента, 

само като си хвл,рля носната К1',р111-1чка; че ако 

Франция откаже да ro махне от там, аз ще подигна 
международен вжпрос и ще докарам работата до 
воАна, кржв ще се лее по зеыята; и не само това 
ами ще отворя на среща му друга продавница н ще 

продавам ДИПЛОМИ на ГIОЛОВИН цена. 

Аз ще ги продавам само по десе1· стотинкн. 
Но никой не ми предложи десет стотинки. Аз се 
опитах. да предумам това rерманче, но не биде, то не 
искаше да ш1 даде дипломата, вито да ми я продаде. 

Казах му, че мои nр11ятел беше болен и 11е можеше 
cair да доUде, но тоf.1 ми отвжрна, че не дава пет 
пари за това, че тоf.1 сам имал нужда от дипломата, 
и как сжм моrап да си представлявам, че тоf.1 ще 
рискува ~·лавата си, за да я по11учи, та да я да11е на 
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един болен уужденец. l{ато не иска, не иска. Тогава 
аз реших, че ще направя всичко, ю1 1<вото мога, за 

да унижа Монблан ... 

На другата сутрин с11ед закуска нне излезехме 

на двора и наблюnавахме rруп1пе туристи, J<Оито 
пристигаха и заминаваха с мулетата, воnачитс и но

сачите си. След това хвжрлихме един пог11ед през 

телес1<опа на снежната Г,'-рбиl.\З на Монблан. Тя б11е
щеше на слжнцето 11 1т1роката гл ад1<а изпк.1шалост 

изглеждаше да е само на ш11<ОЛ1<0 стотин метра от 

нас. С просто око ние смЛ1.тно различавахме сгра

дата на Пиер Поантю, разположена t<paf.! rолем11я 

ледник на около 1000 м. над раинището на 1tош1-

ната, но през тел~скопа ни е вндях~1е вси 11ю1те 1:1 по-

Нулите изто•то от Монбла11 

дробностн. ){огато аз гледах, една дама мина край 
кжщата на муле, и аз я видех с наМ-го11ема точност 

и s1снота. Бих могжл да опиш::~ наИ-точно дрехите 

и, в1шях как ти кимаше с глава на хазаите, каt< по

држ.пна юзднте на мулето и подиrна р,'-ката 11а че-

11ото си, за да си заварди очите от слжш1ето. Аз не 
бях привию-1а11 да r.11едам през теJiескоп. И наистина, 
по-рано ню<оrа не бях r1rena11 през добжр телескоп. 
Струваше ми се невероятно, че тази жена може да 

бжде толкова дале•1 Аз си представлявах, че мога 

да виждам всиУки тези подробности и с просто око. 
Ro когато се опитах, мулето и хората изчезнаха 

са.веем, а кжщата се бе смалила до неузнаваемост. 

Опитах пак с телеско11а, и вс~1У 1<0 пак се оживи. 

Черните сенки на мулето и жената се очертаваха 

резко на стената на юkщата и аз виnях, как си11уета 

на ыулето разма,шаше ушите си. 

Телесr<оnулиста - или те.1ескоr1улариs1 - не 

зная кое е по-право, каза, че една група туристи е 

на пж·r за Монблан и след мЗJ11<0 ще се покаже по 

наИ-горните височини. И ние можахме да почакаме 

и да наблюлаваме 1·1зю1чва 1-rето. 
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Изведнаж ми хрумна една велико11епна ндея, 

Аз исr<ах да стон с някои група на нж рха на Монблан, 
просто за да мога дз казвам, •1е сжм го прави1r. И 

аз вярвах, Уе телескопа може да ме постави на седем 

r<рач1<и от най-висо1<0 стоr1щин човек на гру11ата. Те
лес1<оn11ста ме уверs1ваше, че може. Тогава a,i го по
питах, колr<О му д,'i'.nжа за докжnето бях стигнал. 
Той каза един франк. 1 lопитах го , 1<0111<0 ще ми 

струва, да направя цялото изкачване. Трн франка. 
Аз вед11аrа се С,'-гласих да вапра1111 щ1ло-го нзкачване. 

Но предвар1пет10 се осведо~н1х да лir няма н1rt<а1ша 

опасrюст. Не, каза тоИ, с те,1ес1<0па 11ямало 1н11<а r<ва . 

Toll бил качвал вече много хора на В,'-рха и ви1Соr·а 

не е пострадал някои. Попитах, колко би искал още, 
да лоНnе и моя компан/1он с ire1·1, заедно с то.11кова 

воuач11 н 1-юсачи, коm<ото биха били нужни. Той 
l(Зза , че се сжrласява да вземе Хярн 

за два франка и че ако ние 11е сме 

необиt<новеио страхщши, той не на

мира за нужно ла взимаме водачи и 

11осачи. Не бшrо обиУай да се взимат 
та"ива при 11жтувания с телескопа, за 

щото те бивалн в случая повече то

вар, отколкото помощ. ТоН прибав1r, 
че ~·рупата, l<оято се из1<ачваше, на

ближавала се1·а наИ-мжчната част от 

11жтя, и ако поб,'-рзаме, ще я заст11rне1v1 

вжтре о десет минуп1 и тоrапа ще 

~южем да се присжешrним кн.м нея 11 

да се ползуваме от 11е~1иите водачи ~1 
носачи, без те да знаят н бе~ 111.1 1!акви 

разrюс1<и за нас. 

Тогава аз казах да потеrлнм вед.• 
наrа. М11Сля, че 1<азах топа еж.веем сnо

койво, макар че почувствувах извест

но 1ютреперване и пребледняване 

пред вид естеството на подвига, 

за изв,"ршването на 1<ойто аз ,ака 

безрас;,,дно се залових. Но старня rероИски 
дух ме бе овладял, и аз си к.1зах, че веднаж риску

ва,q, немога д.а се повр,'hщам. Ще изr<ача Мовблан, 
ако ще това да ми стру13а 1,1 живота. l(аэах на чове1<а 
да насо•ш тe11ecl(ona в 1-rужното направление 11 да 
11о•шем изкачванието. 

Хяри се бе изплашил и не ис1<аше да вжрви, 

но аз го окуражавах и му казах, •1е ще го джржа 

за ржка през целия пжт, и той се еж.гласи, макар и 

да потрепера малко отначало Хвжрлих 11осJ1еден 
пеУален поглед на приятната 11етна картина наоколо, 

па смело поставих 01<ото с11 на ст;;,клото и се приrо• 

твих да се изr<ачвам 110 стрл-.м 111пе ледrrн ци и веч

ния сняг. 

Поех~,е внимателно и предпазливо пжтя през 

големн11 ;1едш1к Босон, над зеещи, ужасяещи пукна

тн 1 111 11 между огромни ка11ари и ледени ст,v;11поnе, 

по конто висю~а испо11иис1<и ледени к::~11чуш1. Jleneнaтa 
пустrшя, що се простираше на n,'-ЛЖ 111н1 шир пред нас, 

бе по-дива и безлюдна, отко111<ото би могла да се 
оrшше, а опасностите, които н11 обсаждаха от вси 
с.трпни , Gях~ то,1ко11:~ голямн, 11е навремени аз лоста 



се nозамисm1к, дзл11 да се в,v;рна. Но 11е rубех 1<урзж 

и про11жлжзвах. 

Минэк~1е ледника благо 11олу• 1110 н почнахме 
б;v;рзо да 11Зкачваме стр,У.мн11ната nтсреща. След 
седем минути от тржrва11ото 1н1 стигнахме на ещ1а 

височина, дето карти1:ата 11маше ,,,,веем друг в11л. 

Пред 11ас се изпречи е11ин безкрае11 с1<,10 11 светящ 
сняг. Когато 01<ото ю1 се r111жarawe по та;1и страшна 

сtржмню1а далеч нагоре в небето, ме11 ми се стру

ваше, че всичко вжзв11шено 11 11е1щ4_естве,ю, 1<оето 

бях видя11 до сега, бе сжвсем иезначително в срав

неt1 ие с това. 

Сnр11хме за минута да починем, rra nочt1ахме 

бжрзо да се накачващ: 1-1а1·оре. С11ед три минут11 
11ие с,v.эряхме групата пред нас и се сприхме да я 

нзб11юдаваме. Хората й се бореха с еюш д,v-лжr, 

наклонен снежен гребен - дванадесет ду111и, на

вжрза11и заедно, по на п·ст11аilсет1-1на стжn1<11 ед11н от 

друг, те вжрве.ка в едн~. редиuа и се открояваха 

яр"о nжрху •111стото синйо небе. Между тих има111е 
и една жена. Ние rн в1 1ждах11е, 1<а к те дигаха и сла

гаха "ра1<ата си, как махаха а;1ш1Ис1<rrте си геги в 

та1п напред, като много нареде11и едно до дру,·о 

махала, и как nо<:ле се наблягаха 11а тях, виждахме 
ка1< дамата разв11ваше к,,-рпичката си и пр . Те се 
п,i.треха 11зr,1ре мудно, измжчено, заш.ото се изкач

ваха 11епрестано от Гран-Мюле по 11едника Босон от 
трн часа сутринта, а сега бе вече сд1та1tесет. H1te ги 
видяхме, каt< те седнаха на c11era да ПО'lиват и да 

пия1 нящо от едно 11111ше. След малко те тржлrаха 
пак II когато приблюкиха последнята височнна ние 

ги насти1·нах~1е II се прис,,,единихме кжм тях. 

Ето ни BC1i4КII на вжрха ! Каква гледка се от
варяше до11у пред нас! Далеч под северозапащ1r1я 
хоризонт се диплеха безrлас,н,те вЖJ11н1 на Фарнез
ките в,v-звншен11я , снежните ~•м куполи тихо светяха 

в смеrче1н111 от далечина.та блясжк. На север се из
вишаваше гигантската фигура на Воб.qхорн, забу11е 11 
до рамене от 4ерни буреносни облаци ; зад не1·0 от 
десно се простираше д,клrата ред11uа вжрхоне mi 

UивалnиИсюпе Корд1,1J1ери, над11плеt1и в нежна мжrла; 

на изток се 11здиrаха огромните маси на Йоде11хор11 1 
Фудлхорtr и Ди1-1ерхор11, чистите, безоблачн~, вжр
хове на конто светяха бели, студеr-111 на с;1жнцето, 

а зад тях се мержелее11Jе далеч бледната линия на 
Готс оф Дж,-.-бжлхорн и Е1·ю·1 дез Аnе1·е11н; на юг 
ст,-крчаха днмящ1111 купол на Попокатапети и недо

стжnюrте висинli на безподобния С1<р11блхорн; на эа
nад-юrо-запад импозантния масив на х~1ма;1аите 

дреме1uе в пурпурно сня1111е, и от там 11аоколо по 

uели11 нeбOCl(JIOH окото блуждаете 11ад нес1ю1<0Иното 

море на озарените от сл,'il:нцето А11пн и отбеJrязваше 
тук там внушитет-rите вжзвишения и замечтаните 

куполи на Ботлхорн, Сядпхори, Шове,1хорн и Пау
дерхорн, кж11ящи се в славата на с11жнчев1111 ден, 

изпжстреии от тихо опшнаваши петна - ся1ши на 

стра11С'rвуваurи облаuи. 

Ов11адани от величието на картината ние всичк1 1 

ед11овременно нададохме вик на удивление. 

Някой до мен, смутев от вика, J{Эза: п Опомнете 
се, r<акво сте с~ разв1шал1-1 така на сред ул11цата? • 

Това ме с.вал,, за един миг в ш~монн. Аз казах 
мислено мнението си на господина и го оставих. 

Заплатих на телескописта пжлното вжэнаrражденне, 
като му казах, 4е сме очаровани от иалета и ще 

оста11ем долу, няма да се качим пак, аа да ис1<аме 

па ни свапн с телескоrrа . Това му се 1101 1 равf1 м1101·0, 
защото, разумя ва се, ако искахме, юrе можехме да 

с1<оч11м обратно на вжрха и да ro 1-rакара~,е да ни 

вжрне обратно до11у. 
Разсжднх, ч~ поне се1·а ние можахме да полу

ч11м ш1 111юми. И н11е отидохме да искаме. Но през 
BCИ'l l(QT0 време, ДOl(al"0 бихме В Шзмош1, 1·11авню1 

гид все 1-111 отr1ращаше под един или друг предлог 

11 ние не ги 11олу4ихме никога. Толкова за неговото 

пристрастие кжч народността на хората . Вн..в всеки 
случаt~ ние му досаждахме достат,у.11 но, за да 1·0 на-
1<араме да ни no.11н f1, нас и на1ш-1я излет, джлrо ореме. 

Той даже каза веднаж, че би желал да имаше в Ша
мо1ш приют за душевно болt~и. Това поt<азва, че 
тоИ деИствител110 се страхуваше, че ние ще го на 

караме да полудее. Това бе 11 нашето намерение, но 
липса на време ни попречи да ro 11эплжним. 

Не С.\1ея да препорл,чам на 1ш1·ате11я единия 11л 11 

лруrr1я n жт за изкачване 11а Монблан. Ще кажа само 

това: ако тоН е много страхлив, радостите на из11ета 

едва ли ще 1·0 вжзнаrрад~rт за трудностите и страда

ниsrта, конrо ще ~1зпита. Но ако той има добри нерви 
младост, эnраве и сме;ш, твжрда воля, и може спо

коilно да остави добре обезпечено семейство, ако 

би да се случи наИ-лошото, то тоf.1 ще намери в 

изкачването прелестно удоволствие, а гледката от 

вжрха е видение, за което може да се сжнува, да се 

разказва, да си спомня 'JОвек с удоволствие през 

uелия си живот , 

Но ако не мога да С,'-ветвам ч11тзтеля да рис

кува изкачмнето, не мога да го с,v,ветвам и да го 

не прави . И-збере 1111 обаче пжрвото, нека внимава 

за две неща: да избере спо1<оен, ясен ден и да не 

п11аща предварително на те11ес1<описта. Има разни 
т,ы1ни истории, как тоl! е изкачвап предпJ1Э·rи11и 

1tзлетници и п1 е оставял да се пекат на вх,рха. 

Лрев. от а.вгл. Пello. 
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Дt:>YЖEGTBEtt ж.-~вот 
Пжтуване с намалени цени. - С 1шсмо № 1 от 14 

11нуар11 т. 1·. Це.tiТралното Настоятелство замол~L Д11рек
щ11па ш1 Б,"1;Л1·арск11те J{жржав1111 >J{елезнuцн II пр11ста-
1111ща да подrювп нареждането с11 по пжтуването на 

дружестнешrте '!ленове с намалена цена по бжлrарсюпе 
железн1щн. По-долу даваме текстуално окр"'жното, 
което Д11рекцr1nта е издала по ·rозн повод до своите 
ор1·анн II с което ще тряба да се сжобразrшат DCJl'tKH 

11злетющ1-1 - дружествени членове, когато искат да 

\ 

п"'туват с намален11е по железн1щ11те. Особено обрж
щаме вннмаrнrе на това, че 11р11 такнпа пжтуваннн нз

летннцнте 1J н н а r 1-r ·r р я б а да н о с я т с ж с с е б е 

с II ли" 11 и те с II к ар т 1r. За препоржчваriе е прн 
так1111а 11злет11 1·Jrаматар11, у l{Ql'OTO ще бжде удостове
рен11ето от клона н пжт1шшк1111 бшrет, да С,I,б11ра пред-
1Jар11тел110 (пр11 записването на 11злетн11ците) картнте на 
вснчю·1 11зпетн1щ11 н да им п1 раздащ1. в трена. Нека 11с 
се забравя, че едно пжтуване без карта може да 11ма за 
11оследств11е ;1ишавш1ето на вСJ1чю1 тур11ст11 от r1р1шн-

11еп1ята да п"'ту11а1· е нама;1енн цен.r. - Ето 1r самото 
(>КJ)ЖЖНО: 

0 К р Ж Ж Н О № VП. 4 1-40 ОТ 20.1.922 1·. - До BC!!ЧKII 
железноn"'·rш1 с·rанц1ш, 11ре11озн1ш II контролен 11ерсо• 

шт. - Сжг.часно 11л. 6, бук11а з 11 <111. 7, то•1ка 7 от пра-
1111лш1ка за безплап11пе и с намnле~ш ценн лревозн 110 
G. Д. Ж. разрешава се на членонете на клононе,·е н;1 
l5;~!1rарското Турнет11ческо ) (ружее'ГвО, както 11 ва п111 
от клоновете па Юпошесю1я Турнстскн Сжюз да rтжту-
11а·r е 50% н а ~1 а л е н II е rro железннщпе, без да не
кат за това пред11ар11тет-10 ппзr,ешетrе от Главната Д11-
рекц1111, а1<0 пжтуват в r р у п п на 11-м а л к о от ::! 
душ 11, без оr·ршшченне на разстоян11ето, 11 представя r 
общо з:.1 Ц11латt1 ~·рупа у11ерение обр. № 8, нздаде1-10 от 
11асто,11·е.qството на надлеж1111я турнстскн клон за нс11ко 

11,,,_ту1111не, като 11 с. е к и •1 11 е II е, с 11 ::i б ден н с 
11, 11 ч на карта. - I:lасто11щето важн до началото на 
11дн(па 1·ощ11-1а, докато се замен11 с ново окржжно. 

l'лati. Директор: (подп.) В. Каракашев. 

Нови клонове. - С паст;.,.,п11ането на щюле-п·а 11 
11робуждането на природата за 1100 ж1111от 11астжщ1а 11 
едно ожютение у малко 11 гол11мо, едtш стремеж кжм 
едннеrше с пр11родата, кжм свобода, почва п ус1шена 
нзлепrа дейност 1ш жреците на прнродата - тур11ст11те. 
И Т-"КМО тона е най-сгодното време за нш·ледно широко 
11роrtа!'а11д11ране 11де11та на туризма, за nрояв11ване на 

крепка организа1~11он1щ дейност, за 1rac,'l.p•1a11aIJe н под
помагане подRоnяпането 1ш эасnал·u 1·1 образуването т1 
но1ш туристскп к,qонове 11 друж1шн, ка1Ш11то 11 не за
кжсняха да се я.вят като плод на меетна иющ11ап1ва 11 
на друrарсю 1 н пр1ште;1сю1 преговори н увещания o·r 
бтшш, ежсед.1m ор1·анизацн11. Още LJ мннающ брой на 
Бжлгарскн Турист щ1е сжобщнхме за подновяоането на 
два дейmr клона от Б. Т. Д. , Кюстенднлскшт О с. о r 0-
11 е ц 11 Плевенск1111 К ай л ж ш к а Д о л и на. Се1·а ние 
можем да лоr1 "'лн11м броя им с още тр11, 1{ о л о ш в 

Радом11р, Е л II н tJ р ж х 11 С11. Bpa•t II П р II с т а в Русе. 

- На 5 11 6 март 'Г. r. ДyflH IIUIК!!II KЛOli рил с к 11 
Е з ера 11 Соф11/.lсю1~ клон А л е к о Кон стаи т 11 п о в 
от Б. Т. Д. уетро11ха задружен излет-среща до rp. 
КюстендИJI, дето да се срещнат 11 с 11ниц11аторите за 
под1ю1:тnаието н.~ тамошшш клон 11 да нм дадат еооята 
морална подкрепа за ос,,п1tсстшша1•1 е 11 :~аздр:шrшане ш1 

тнхното на1111ш11111е. На !'арата те бяха посрещнати от 
но1юоrлаше11ите II от м11ожест110 гражданr1 11 гражданю1, 
КОИТО l!ЗПЖЛtiЗХЗ II целия rrжт ОТ гарата до 11Jада. Вече 
мощното " Gа11кш111 . .. •, с което 11злетн1щ11те, вля·зоха 11 
1·рада, 110д11пiа духа и .вля нова струя от туристск11 

усет в подгот11е11ото от новн'fе 1,1м друr·арн настроение 

между гражданството. 

Още сжщ11п ден с.е сжс·rоя едно сжбрание между 
Соф11!1ц11, Дупв11чан11 н Кюстендилцн, на което се_ J)аз-
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мениха м11еЛJ1 вжрху ОРП1Н11З11рането и оформяването 
на поднове1ш11 КJI01•1 11· ш11щ~1,поритс му под)"IJ.!Ха необ
ход11м1пе за това ос11етлеш111. Сдед с"'брашrето ос11чки 
11ку11ом се отттраонха за Х н с а р л "' к а, гордостта на 
l<юстенднлцн, 01·дето се любуваха на хубаr1атu окоJ1-
ност на града н на п1здаи11я вевеLt 01· пла1111t111, що 

огражда Кюетендплското rю11е. Вечерта l{юстенд111щ11 
ус1·ро11ха на гост11те 11млрови:111рана ш1щмна среща u 
оф1шерсю111 клуб, 1<оято при пай-весело настрое1шс 
проджт1ш до кжсио С;1Jед полунощ. Ту,< председателя 
на Централното Настоятелство 11• АJ.tтопов tтоздравн 
Кюсте1щнлш1 е ноnата културна оргап11зац11я в града 
11м - подновення клон от G. Т. Д., на който пожела 
б"'рзо II успешно разо1-111ане 11 процжотяване, н сред 
бурю1те удобрен1111 на пр11ежтст11ующ11те дек()рнра с 
дружествената зна•rка nжрви11 кюстенд11дски турист, 

111111овн111<а за 11жзобнов11ва11ето на клона, 1·. Захариев, 
д11ректор на J{юстенднлеката Jtеннчес"а Гf1мназ1111. 

lia дру1·11 11 ден рано сутр11нта J tуб1шчnни заминаха 
,1брат110 за Радомнр, да се срещнат с тамошлr1 дру1·ар11 
11 пою·оп1ит подноrтш111сто 11 на тамошнrш кJюн от 

Б. т: 11., а Соф11йцr1 нз11ету11аха с Кюсте11д11лц11 11 бт1:~-
1<11та OKOJtнOCT Щ) града. 

На 12 март к10стенд11лсю1·rе дру,·ари са 11мt11111 у•1ре
д~1телното с11 сжбранне, 11а което се 1·1р11е11 устава ш1 
клона, кой,·о е 61111 нарсче11 О с о 1· о в е ц, 11 се нзбр::~ло 
пжроото му настоптслспю, 1<0ето се к011 стн·rуираJ1О как

то сдедва: председател Иорд. Зах,1рне11, п~дnредс. 11од
по11ко1тик Хр. Дон'lев, секретар Ст. LJexJJapou, кас11ер 
Иu. Спасов 11 С,"1;1Jет111щ11: Мара Василева II Д. Табакоu. 
!{дона брои 11е'1е 1 1овече от 50 члена. 

- J-Ja 4 март т. 1·. 110 11111щнат11вата ва 11жзраст1111 
<111.е.11011е от Юношеското Тур11стско Дружестоо Ст у
д с 11 е ц 1J гр. Плевен се сжсто11ло С,Уiбраrше от сжчуn-

t 
стве111щ11 на ·1·у р11зма II любители на природата, щ1 
което е рещено вжзобноняването щ1 Пnе1Jе11с1шн ю.1 011 
l{ а /.lлжшк а долн11 а от Б. Т. Д. Сжбра1 111ето 11з
брадо тр11чле1ша ком11снн в с,,,с,·ав А1·. 11. Изrоре.~шов, 
Л. Тошков II И,1. Б,Уiрдаро11, която да 011~зе 11ж11 uржзка 
с Централното liастоптелстпо 11 да ор1·:1низ11ра ш1-.1шотu 
общо реловно сжбраннс 11а 1<11.011а, което да приеме. 
уст:.1ва 11 11збере редовно настонтелстоо ш1 ю1она. l{о
м11снnта уредш1а ш1 18 март с,ыsместно с Юношеското 
Турнстско Дружест1ю Студ е и е ц го;111ма танцувадш1 
r1ечерштка, коnто е 11мала 1·о;шм успех 11 б11ла много 
11аежрч11телна за в;,,зобновенш1 клон. 

- На 26 март т. г. група люб11п~лп на r~рнродата н 
турпзма 11 rp. Радомир са 11мал11 сжбранне за основаване 
на клон от Б. Т. Д . .в 1·рада 11м, на което е прнс,'\'\тстuу
вал II председате;ш на Дупrшшк11я клон Р II л с к 11 Е з e
JJ а от Б. Т. Д. r. l(азаков. Г. Казаков е развнл пред 
сжбраннето целите на Бж.rrrарското Туристско J(руже
спю, нзтжкнал с~шсжла 11 ползата от туризма, както 

за 1111.енопете.-турнсти, така II за обществото, 11 насжр-
111111. прнсжтствующнте да осжщест11ят колкото се може 
по-скоро зам11еле11ото. С;1ед размева 11а мисли сжбра-
11нето решило основаването клон от Б. Т. Д. под 11мето 
1{ о д о ш, 1<ато избрало и трич.~е,ша l{ОМ11с11я II сжстав 
П. М1шснков, Вл. З.qатаро11 11 Ин. С,'\'\рбш1скн, която да 
ржководн работ11те ~1у до окончателното оформяване 
11 оргщ111з11ране на 1<.11011а. 

- Сжщ1ш де11 11 с. Св. Врач, МеJ11111111ко, е основан 
11011 клон пт Б. Т. Д. под името Ел 11 11 в р ж .х. Учре
ю~те~ното сжбранне, сжстонло се тозн ден, нзработ11ло 
11 uрнело устава на клона 11 11збрало пжр11ото насто11-
те;1ство, което се ко11сшту11рало както с;1е111.1а: предсе

дател Никола л. Тодоров, подпредседател Костад1111 
Карастоnноn, каенер Днмо Т. Димов, домзк1111-611бл110-
текар l{очо J{ржстев II еж.ветшщ11: Взс11.п Георп1ев 11 
Георп1 Вжлчанов. 

- На 7 април т. r. в rp. Русе се основал 11он клон 
от Б .. 1'. }Т. под щ,.1е·го П р 11 ето. Основ_аването му б11ло 



добре 11одпл ucнu o·r по-р:шо, като е бш1а 11збрат1 11 
тр1-1членна кош1СJ1я, ко11то да нзработн проекто-успш 11 
да орrаюгзнра учред11тешюто му сжбршше. Последното 

се сжсто11ло на 7.!V, 11 р 11с110 уст,111а ш1 клона 11 11мето му 
- П r II С Т 3 (името ни C'l11J)f1'ПI JJIIMCK.J l())етюст, нжрху 
разва111шите на конто се 11зд11rа днеu11111п 1·р. Русе) 11 нз
брало пжрuото сн 11астоf!Телсшо, l<0ero се конст11ту11ра
ло в с.qед11шr с;~ст:щ: 11редседате.~ Иван п. Иванов , под

председател Ишщ 11. L<о11стант11нов, секретар l<рум Авра
мо11, каснер Манол М11ха11лоu, домак1ш-б11б1шотекар Вл. 
Сапунов н сжоетшщн: ротмнстр Антонов, роnшстр 
Хранков 11 Jlнм 11тр u~каку1uев. l(лщiа бро11 нооечс от 
60 11-yJJш ••ленове. 

В.-Тжрновския клон Трапезица от Б. Т. д. е нма;1 
на 19 март т. г. обwо годншно с;,,бра1111с, H(I което 11а
с·rонтелс-г1~о•1·0 е дш10 отче·г за развнтнето 11 деnност-rа 

11а кпош1 през 113текш1та 1·однпа. Почти ц1~лап1 деl111ост 
щ1 насто11телсruото II клоно nреэ отчетната год11на с 

б11ла С,'\i.средоточена 11 до11з1·раждансто н нареждането 
на 11м1юзянтн1111 тур11стсю1 дом - хнжа на 11с1·орнческт, 

Цuревец. lie лека е 611ла. работата на пастоя-телството 
1.1 п111 труд1111 за строеж времепu 11 сжс средст.11а1·а, с 

ко11то е разполагал клона, да 1tонзкар..1 11остройката 11 
да У1>с1111 1J вея уютен дом на туризма. За ла 11амер11 
евтш, кредит, ю~он;,,т е ст11н<1л член н:1 Тжр1ювската 
l lттул11р11а Б,шка, l{ОЯТО се е nоказада 1·uihpдe отз1111-
1шва r,a неrо1111тс 11ушд11. ЧастюL л,ща - 11-леноuе на 

t<.TTC:ma сжщо са спомо1·ш1л11 много с анганпrране на своя 
т1чен кред1п за кло1101111 н~•жд11. Доuжршването на 
стро1гтелщпа ~,аботn 11 .1'редба1·а 1щ с,~лош1 са н11товарил11 
IШОЩI с еднч Д,'\,ЛГ от около 30,000 ILeвa. С прl·IХОД:1 о 1' 
,l'режм11тте 11ре~ зимата 11 /-ото1mя ве11е салон 11се 1ш 
11еде11 ен ден тур11стсю1 срещ11 с чай 11 -rанц11 е из111н1-
тсиа 1·0.rн1ма 11аст от тозн д;,;т·, който n края на отчет-
1-11111 11ер11 011 е сnалш,л 1-111 11,000 л~~., 11 хижата е с11аб-
11ена с 1101.1:,1 пою,,щ1шна за около 5000 ;111. В скоро 
11реме ще бжде ло11жршен II трн1111 етаж на х.11жата -
спалните, за конто клона J'азполаrа uече с 80 1юйнишк11 
кре1Jата, заедно с толко11а поф;гещ1 11 одеа;га. 

Излетшпа ясйност на 1<,ю11а през 11зтекл11та годнн:11 
шшар 11 по-сщ1ба, бро11 между м11оrото еднодне11н11 11з
.r,ет11 11з око.rп-1 остта 1,а града и два-три по-r·олемн - до 

Ел11се!it1а-М11н.1 Пла1<а;гн1ща-Враца (среща сжс Со
ф11Нц11 11 Вра1 1шщн), JIO N!copnli~ ;1cl lstГ11in 11 ло Jlp• • 
11011ск11я м:н1аст11 р. - Броя ~,а членовете през отчетната 
година е 11остнп1ал 304. Тlрез тона време "лона ., 
устрон.п 2 11с•1ер1111к11 11 22 тур11стсю1 срещ11. Пр11ходж 1· 
от 1юслед1ште, знед110 С П0CT,'li.l'IIIЛIITe II0M0ЩII от Окр;,;;h 

ната Постояш~а l<ом1-1с1111, Градската Общ11на, Пле11ен
ск1111 театжр II лр., 11 с пост;,,пден11ита от •1ленс1<11 nяос 
1юст11га с~rш1тr1 76,248 .111., а рпзхода през 1·од1111ата п;,_з
т,за на 74,775 щ~ . В кр,111 нп отчетната rоднна дружс
стLJото е раз11ощ11·ад11 с едш1 11сд11m1<11м 11мот н::~ cтoli11ocr 

no11e•1e от ед1111 мнлнон лева. - През годшшта кло 11;,,, 
с 11згубил дlJама члена, рев1юсnщ турнстu, г. 1·. Сава 
Попоn II А11астас ГрНl·ороо. 

Общо10 сжбран11е е решило 11окрай другото да се 
11а11ранпт налппсн на к;,,щ11те - родни мест:1 на u11д1111 

б;,,,,rарскн граждан11, да се nостащ1т та6J1а 11а с1111мк11 11 
на плана на гращ1 на п1р1пе т.~;р11оuо 11 (~011ш1-Орехо-
111ща, да се поста1111 нетроноказател на Чан-Тетте, да се 
ттр11готв11 кратж.к пжтеuод11тел на града II окол1юс1"п1 н 
да се на11рашп 01111т11 за обучаuането на ч11qерош1. За 

довжршuането работите т~о х11жс1п1 11 з;~ стопа1-111сщшето 
ir сжбранието н:попар11ло една ком11с1111 щ1 нзработн нра
r111лн11к, като ло юработu:ше1·0 М)" се 111111ла~·:1 11редJ10-
же1111н О'Г 11ПС1'0f1Телсткото т~роект. 

Сжбршшето е nроuжзr·ласшю :ia 110,1етш1 членове на 
клона t'. архнтект Г. 1( о з а р о 11, осно11ате11 на к,,она, 
неуморим рыботю1к в полето 11а тур11зма 11 11эдана-
11ето 11а Пжте.ноднтеля 1н1 Тжрноnо; 1·. Л е о н Ф 11 ,1 11-
n о 11, ед1 111 от 1111но1111 1щ1пе за сж1·ражд:знето на х11жата, 

11 1. И о р Jt а 11 !{ о II с та 11 т 11 но в, дссе·1тuд11111е11 ка
ше1J на клона 11 11еумор11м с;,,трудннк ю1 11жрв11те двама. 

В нзu,"i\нред11ото общо с,,,бран11с 1-1u 1СЛОt1а на 2 апр,-111 
т. 1·. е било нзбрано 110110 11астоятелс·ПJ0 u с,'li.спш: 
11 редседnтел Ил. Златеu, 1101111.редседател Бор11с Даuад
жиеn, секрета !) JL. Щ,"ркои, касис~, Св. Костов, дома
кнн Т. Вuтелов II сжuетн11ц11: А1rексан;1р Же1<011, Д11-
м111 р Георп1е11 11 И1Jин Пана/.l ото11. 

Габрово. - lia 12 март т. 1i. тр11те тур11стсю1 дРУ · 
жес·п.щ II гра11а - 11е111-1ч еското М а л у ш а, ю.ношеско1·0 
r р ад II ще nт Ю. Т. С. 11 Габро11ск11 клон У з а н а от 
Б . Т. JL. дадоха задружно турнстско утро о сало11а ш1 
казн110 .Бу:муджа" . Утрото бе откр11то от председатещ1 
на клопа г. I:1шм Топузаноn, който IJ сбнта форма 11 з
т,'li.кна грамад1111тс поJ1з11 от ·гуртrзма, след което се ш

пж.mшха ш1терат~•рrю-муз11килн11те номера, които пpe11-

IIЗljJ1tшaxa 11сеобwн удобрення. Особено с11ол~"•1111ва бе 
,Селската ко,щертпа репспщня ", музнк<1л-riО-хумор11сп1ч 
на сцена от Супс, 11зпжлнена от тур11ст11 11 тур11стки, 
акомnа11нран11 от ·rур11стск11 оркестр. Утрото нма голям 
успех , особе110 в морално отношенне.. То заснл11 редо-
11ете ЩI щ1ужес'Г1НIТ3 С HOIJII ЧJIC.II0JJe II чденк11 11 cne
"leл 11 сж•rvвстnнето 1,а цшюто ,·ражданство за 1ще11те 

11а ту1>11з~1а. . Хр. Вр. 

Софийския клон Алено J<онстантннов от Б. Т. Д. 
устрои за членоuете с11 11 техннте госп1 на 23 мар·r ·1·. !". 
11 аудиторш; 45 научво-популярна беседа, на 1<011то бн11-
шн11 ,11111тел Д. Итюв 1·01юрн г1жрх-у Ч е р п о М о р е 11 
с1юето м1111шю, 11астщ1щс II б;,;дещс. Бес::ед.ата бе добре 
посетена II лектора пред 11;-;,.лна ау11торни с;,;с СF1ойст11с-

11ата нему у11J1екатеm 1ост обр11сува бнтнето на лнешяото 
'!ер1ю Море, 11е1:ощпа 11стор11.11 , карактера му , ;1ш11от:1 
около не1·0, по неr·о 11 11 него II нзтжква IJ кратце 11е1·0-

11ото 11стор11ческо II с1·0 11анско значенне. 

Самоков. - На б, 7 11 8 аnrнл т. 11. по 1111111шат1ннп:1 
на Централ11ото Насто11те11ст110 на Б. Т. )t. бе уреде11,1 
ср~ща II l"J). Самокои между ю,оноnете на дружество н 
Jlупюща, До.11на Баня, Самоков, Соф11я- 11 П.11овд11в. Тlо
радн лошото време срещата не можа ла нма тозн ус11ех, 
ко/.\то се очакuаше, 11 да uземе характер на е11ва 11рушнн 
мuн11фестацт1 н.1 тур11 зма. Вж11рек11 слабото й 11осещс-
11не оба~1е 1'11 IJCe ШIК даде ClJ0ЫTe 1>eзyJIПIТII . На 6 а11р11л 
нечерта 11 сilлона 11а бившата семннар11я се с;,;.стон с;,;
бр111-111е на което другарите от разл11чните кдо1-ю1Jе шшха 
слvча/.1 'да се опозщнп II да размеюп мнслн за обща деН
но·ст. Изтж1пrа се п1а~1но 11еобхuд11мостта от обща дей-
1rост на к1rоновете около Р1111а - Самоко11сю1, llуппи1111щ 
11 J lо~но-Бансюt "011то 11мат обш11рно поле за рнбот:1 
11 ко11тu биха мои1 11 да 1,аправят много за развнтнето 11п 
тур1зм:1 11 тозн д1ше11 краi! щз род11ш1та. На 11;,;.рво 
ыестn се 1 1зт,"i\к~1а 11уждат;1 от маркнране на n;,;т11щата, 

nрокщ,шые щ1 п,'-текн 11 постройката на х.ижн в Рила. 
Гlpe1юp;,•,•1 u;i се ua доата клона, Дупюща и, Самокоu, щ, 

11.11 eзu·r 11 разбирателство, д:.1 обмнслнт отделните нж-
11r,ос.11 11 да 11р11 ст;,;п11т к;,,м работа. В свржзка с то11;:~ 
се 11зк.1за 11 поже.па1111е, шото празннка на Рила, коl!то 
ше се пpaзti)'llil за r1р,,ш 11жт тазн rоднна, да се орrа-

1111з11 ра II IICTIIHCKII llj)ЗЗHIIK на туризма. 

Ни слещ11111 ден , 7 :111р11л самоко1щ1 1 раз1ю;1(даха го
с11пе 11з бт1зката око.11 11ост на r·pa11a. Голяма част or 
1.1ремето гост11те прекарах.~ u щтветлщ;;па • Тур11 ст11 11с 
сш1 1·рад11на", на шосето за Чам-Кор1111, залесена от дру
гарите 1·урнсти от сакомовск11я клон. Вечерта самоко1щ11 
лад1>ха 11мr1ров11з11 ршш 11нт11мна среща на гостите 11 са

.пона на вое1111ш1 l{Jfyб, 11 :1 конто пр11с;,,тст1Jуш1ха като 
1·ост1 1 11 м1101·0 nнд1111 с:~мuковсю, семейства. J111псатr1 на 

11с11ка офиц11:~лност 11р1 rд:ще. на с~,ещата особена за11у-
111е1тост, 11;,;зможш, само между 11ст1111ск11 .,юб1-гтелл т1 
11р111ю1\ап1. В резултат срещатr1 двде 11а сnмокопцн дт1ай
сет1та 11011 11 •~леrн1. ГТр 11 11ай-11есело щ1строе1шс т11 nро
д;,-,,л;1с11 до Kihcнo през нощта. 
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Плевен. - Ни с;,,щ111·с 11н~1, 6, 7 11 8 r~щш;1, бе урелена 
среща II межлу клоновете 11.t Б.11ш1·арското Тур11ст11ческо 
Дружес-rво u сеuерна Бжлгарш1 r1 rp. Плевен, па гос1:11 
н~1 подновената К а il л ж ш к а дол II на. Пр11сжтс.тr1у
мл11 Cil 11з.qет1-11щ11 от В1>ача1-1ск~1п клон В е с л е ц, В.
Т,\.рновск1111 клон Т р а п е з II tt .1 11 Габровсюш к.qон 

Уз а на. 

(10 С]f\БОРА. 

XV. редовен турнстсни сх,бор ще се с;,,сто11 на 
24- 28 май т. г. 11 старопрестолн1111 град Т ж р II о в о. 
На с;,,бора могат II е желателно д;~ прнс,'h:rствуват 

от 1к1111к11 к,1оно11е, вк.~юч11телно 11 1юдповен11те 11 но11O
ос1ювшв1те, освен оф1щ11ат11пе 11м делеrат11 .11 гост11, 
особено като се 11:ма пред 1.111д, че пра откр11ването ш1 

сжбор11 ще пане 11 освещаването на n,'li.p1111я тур11сТ11 

ческн дом - хJ1жата на Uаревец. Сжбора ще 11ма J\a 
се зшшмае с важ1ш оргаш 1зац1юн1111 uжпросн в свр,..-;зка 

с 11змененнето на дружествения ус·пш 11 пр11способ1111а
н11ето му к;,,м но111пе 11з11скваш1я II нужди на времето. 

l{акео ни предстои? - XIV. редовен дружествеn 
с";бор, rто 1-1епредв11ден11 ni>tP1111m, трнбваше · да се за
до1Jол11 само с 11зсманс па времеини реше1111п по най
належащ11те вжпрос11, а 11змепеш1ето на устава 11 дру-

1·1пе 11аж11и Оf}rш-111зациош111 в;,,т1рос11 да отлож11 за раз 

г11сждане II разрешаuане в XV. редовен с;,,бор. Тоз11 
С,'-бор набт1жа11u II ние ще ПO}lllПleM T)'I{ ПЯJ{ОЛКО 
11rпгюса, ко11то споре я11ас тр11ба д3 б;.-;дат r1редмет 
на 11ай-1·рпжш111ото проу1111,ше o·r стра11а на вс11чк11 

дружествеrш членове, та прн разглеждането 11м в сх,

бо'J)а да не се 11земат прнбжрзаии и иеобьшслею1 ре
ше11ш1, а решеннн ко11то, като 11зхожnат от яействнтел-
1юстп1, да бжлат II пра1п11чесю1 най-лесно пр11ложим11 
11 113ПЖЛR11-М11. 

1 l ред11 11с11•1ко необходi'lмо е едно заздравяване 
оргаяаз,щ1111та на дружеството и стаб11.n11з 11ране поло
женнето 11а 1 lеrнрашюто Насто11телство. И тук н11е 
опнраме о наl\ -болш111 в;,,r1рос в ж1шота на дружесшото: 
средст11ата, матер11з.1rн11те средства за общата работа яа 
дружест1-1ото, за то1н1, което то нма ла 11жрши като та

ко11.J. IOITO сжюз 11а кло1юнете си, 11 1131Т,'1,Л_ненттето 113 
1<оето се 11,;;злаrа на 11ентрал11ото настоятелс,·во. А тез11 
сrедст11а, конто дружеството ще потжрсн пак u кло11O-

11ете с11, 11мат главно т~ш 11зто11п111<а: ч;1енск~1 впос, дш1 

от пр11ход11те на клоно11ете от разн11 забав11 , скаэк11, утра 
срещ11, 0е•1ер1111к11 11 пр. 11 абонзмеJ1т 11а дружестr1еF1ото 

сл11са1111е. Проекта за 1-1зменен11ето на устаuз 11редв11жд:~ 
за централната каса li,1. дружеството за всек~1 rедо11ен 

член 1 т.1. месечен пр1111ос, 10% от 110менаппе [le<te 
11r11ход11 на кло11O11ете 11 заджлжнтелното або1111ране т1 
1.1с 11чк11 членове за дружествеt1ото сп.11санне. 

Нека още 11 нач:~лото да поменем, •1е тез11 нзмене-

111111 се щ:1лагат сам11 110 себе с11, ако се нека от така 
нареченото нентршrnо ш1<:то11телспю, което не е Н!fщо 

др~то ocвefl оржзката между отледюпе клонове II ржко-
1юд1-1O тяло на общодрушест11еннте работи, да прош.11ша 
една 11олези.1 дейност. Защото централното настояте.ч
ство 1111ма п пяма да ама свои доходи, а так~ша 1·0 
може да O•1а к11а само от дружествеюrте 1<лояоnе. Ако лн 
п;,;~, се смята, че на тона насто11телстно не са потребни 
средства, ще тр11ба да кажем откр1по, че това е ещю 
~шо1·O 11акостно заб1rужден11е, 11 разгр;r~щане·rо само на 
бюджета е достат,;;чио да н11 убеди в 1Jрот1111иото. И по
неже нэсто11тслс11:1ото 11ма да отговарн 11 зздовотша 

само дружестuе1ш нуж1111, то 11 средствата му триба 
да б;;;да1· взет11 от това дружество - него1.111те кло11овР.. 
Клоновете тряба да се проп111шат от сжзиа1шето, •1е те 
11ыат джлг кжм нентралното 1-1астоятелство да го под
помагат мопално 1т материално, всек11 според податнИl'е 

сн с11лн. Не пзттжлнят л11 клоновете тоз11 свой джлr, 
1111рно е, че орган11зация:rа ним11 да умре, но ще веге

т11ра, а П,У,ЗМОЖIIО ЛI! е да 11ма още бжл~·а~m, конто да 
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11е сх 1шщат пр11 днешното 11оложен11е, че С,);щсствуuа
нето II развитието на орпu111за~~ш1та 1111 е една ттоuе

л1пе111iост? 
Процента 10% от пр11ходюе щ1 клоно11ете, който се 

нека II който 11прuчем отдав11а с;,,щесrвува В"'-В всичк11 
срод1111 нам оргап11заци11, е необход11м за да даде оrпrя 
средстrщ конто не могат J\a се доб1-111т от -редонвате 
11р11ход11 - членскнп 11нос. 

На11ст11ж1, уне1111чаuш,1ето 11.1 1rленск11я внос прн за
д-',лжнтепно сп11са 1111е е дос.та тежичко за 11снчк11 оння, 

1<01по с.а члено11е 11 1-111 дру1·11 O11ганизад1111. Нека, обаче. 
1111 б,;;де поз11оле11O 11 1111е ОТ CIIOH страна )\11 з;~явим, 11е 

ко11.кото то1ч1 е внрно, тол1<0на по-внрuо с 11 това, •1е ко

пс1то кJ1она 11ро111н11.1а една постоннна, с11мпат11чна дейност, 
той не само печелп с11м:патни 11 пр1111;,,ржеmщн на туриз

ма, но 11 -понасш1ето на матернал1111те жертвп е много по
леко II се праuн с м11O1·O по-1·O11яма ,·отовност. И щом 
1<ато то1Jа е така, 1ia клоновете не остава ос11ен да по
тжрсит II намерят средствата, с конто б11ха мо1·л1 1 ие 
само да задОНОЛfl'Г сно11те ч 11е1ю1~е. Jtll пr предразполо
жат да бж11ат 11O - щедрн, но н да постигнат дружестве

т1те uеш1 11 по тоз11 на1111н да заемат ржководно място 

11 спечелят с11мпатш1те на обществото. Не1<а н11 послу
шат за образе1t о то1,а опюшею1е Дупюща, Вратца н 
пр. А сп11са~н1ето, с11е1tено ве•1е до ел:но norry1111p11u 
11люс:тропано с1111сш-п~е, пр1111т110 четнво за 11свчю1 люб11-
тем1 11.1 np11poдa·ra, 11одобр11uа11O постепенно, тр11ба да 
бжде настолна кннrз за всек11 дружествен 11лен. Не 
може да б;,,де сжзнателен дружествен чJiен онзн. койт:> 
е чужд на духош1ата r,р;,,зка. 11зраз11тел на дружесщеш111 

живот, кэк11ото е 11 тр11ба да с1 1 остане шшmп орга1-1 

. Бжлгапск~1 турнст". lie само всеки член тряба 
да го полvчзва с наiJ-1·олнма 1·ото11ност, 110 вие сме на 
MHefllle, 1 1е осек.11 дружествен ЧЛеН Трпба да Се ЗаД ,'1,.Л· 
ж11 да зап~1ше поне по още еянн 11,'hшuеи абонат, ако 
не повече. Защото ве тр11ба н11·rо за моме11т да се за

брав11, че 11ай•1tобр1111т II мощен аг11татор на дружестве
ните пи цел11 ще с11 остане ш11< хубввия п мил .Бж.'!-
1·арс_ю1 T)'[IIICТ~. 

От nр11ход1п:е от •шенск~1 ннос, от 10% 11 от аб11-
намента на сп 11 са~шсто ще тряба да се плаща разкодз 
за пс•1ат, зu хонор,1р щ1 сжтрудн1щн, ::шо 11 е нскамс до 

1J,..-;р11е.м с:п11сан11ето назад, за 1ющенск 11 11 др. разпоск11, 
за кл1rшета, за наем на д;ружест11е1-ю помещение II пр. 

11 r1p. А с уне;111•rана 11е 11а работата ст.1rн1 наложително 
плащанетn 11а труда щ1 ещ111 сuободен 111111 остаrщп се 
11а разположение на дружеството чо11еК'. С разв11п1ето 
ш1 дружестпото 11з11 1 11шат II дют11 рш1ход11, между конто, 

струщ1 11!1 се, трнба ла се поме11е ш1лежащш1 разход 
за П,'\\т1111 110 посещ.ншнс вr1 клоно11ете от страна н:~ 
це1прnлата. Нека uсе1ш с11 раз11еш11 пре,i\11 11с11чко п;,,
прос:1, желае J111 ;ш се работн кш(ТО тр11ба, 11л11 нека 1ш 
имаме само дружесше11а ф1-1rм.1, t1 работа може II да не 
се 1~жрш11. С.чсд разрешананс на тоз11 11жпрос нне бихме 
пoбeceдRaJI II С 1rail-ГOЛflMO yJtOIIOЛCТ!JIIUe С uсею1 пр1111-

тел на тур11зма. 

Наред с 11 зме11С111шта на ус:таuа 1111е 11 11зработе111111т 
проект за пра11ш1нr1к за нзлетнте. Сrруна н~, се, че е 
крайно иреме да се прш1а1·а ел1111 прш111л1-1-нк, за да се 

урел11'r нжв uснко отноше1111е II д1Jужест11еш1те 11злет11 . 

Както ст1сан 11ето е 11ече обр11,що11O, така 11 11з.че1·11те 
трnба да бждат образuово уреждани, защото това са 
дl!е 01' наП-мощ1111те ПII аг11тац~юш111 среястr1а за разпро

стрш1uн•1е на туrист11чесю1те иден 1•1 печелене привжр
женицн. Ред 11 д11сциттюша тряба да нма 11 в наш1пс 
11з.11ет11; uсек11 тр11ба да з11ае свонте права н зад;,;л
же1тя, а особено 1'11аt1атарп. Уредеm1 11злеп1те, нне сме 
убеденн, <1е те цiе б;,;дат масово 110ceщanam1 11 едва лн 
ще нма 1·осте111111. който още след 11злеrа да не стане 
дружествен член II да не разпра1111 сред бmrзкmе сн, 
колко е хубаво, при11пю ~, по11 е.1но да се пжтува с ту

рпст11те. Но 11 1·оляма степен доброто нзджткане на 
ед1111 ШJJleT ЗПJJ IICII от r11 аuатнрп. Ето защо l<P.JЙIIO (1(1еме 
е да се зан 11маем II с ш1<олувnнето на г;1ш1а·rар111е, .шо 



11,камс да 11зд11п1ем още nо-uнсоко доброто 11мс на Jll>Y· 
жеств<но 1ш. Но гр11ба рабо~, а не само празни пр11-
казю1. И нека с11 подадем рж1<а за задружна работа н 
в това, както II п,у,в 11ся1<0 дру1·0 отношенне. Все ще 
се направи нящо. И пu-добре с да се на11рав11 малко, 
откоJ1кото ннщо. А с времето лостепешю пр11 непре
стапшr ус11тш ще нмаме 11 обраrщо 1111 глаf!атарн, 1<осто 
тряба да б;,;де 1 1деал 11а дружест1юто. 

С Уf)еждnпе 1ш главатарскня 111-1ст11Т)'Т ще се 110-
ста1.111 с:ам на д11е11е11 ред 11 11,ы1роса за с;,-.бнр:ше матс
р11ал11 за п,У,теводнтсл, щас·r111шо на11ш10 за което турна 

друrарн Пейо 11 бр. 3 на сттнса1rнето. Но даже ттред11 1111,
прос~1 за тт;,-теuодптеля тряба да се лозаш~маем II да
дем малко ус111111я II за марк11роню:1та 11а 11;,;1111цата. Ра
бота 1-1азрn11а, належаща II едш1 0·1· ос11онш1те цели 11а 
дружест~1о·rо н11. За таз1-1 работа 611 могда, 11р11 добра 
0 1>ган.1 1зi:1ц1 111, д;1 се 11зпо11зуна трудовата-поn11111юст. Р,1з

б 11ра се, 'le TIД II П0UI IIIH0CT 611 M0ГJia да се uзподзув:~ 
11 за много друг11 1<у11тур1111 11ужд11, но на 11се.ю1 с.чучай 
не. е зле да се 11ма пред н11д 11 маркирането. 

Сег:1, когато сле.!1, котастрофал1111тс 1юН1111 даде пак 
време да се предадем щ1 МЩJ11а културна работа, струва 

1ш се, че е до111ло II онопа време, когато ще трнба да 
се заю1маем с 11;,,npoca за постройката 11 11оджржа-
11ето на хнжпте с общн ус 11лш1, защото х 1 1ж1пе не б1ш11 
,111кога ла се схl!ащат като nр11тежа1ше на отде;11111те 

клононе, а като общп др~1>1(ествено 11м-:,чцесп10 по свое
то nредназ11аче1111е. Може 1111 н дума да става, че в ед1ы 
хнжа една кво б1Lх.а намер111111 прнем II под.слон не само 
1 111еновете на мест1-111я клон, но 11 ч11е11011ете Ш1 BCJIЧКII 

дружестве~111 клононе, както 11 11снч1<11 11юб1пею1 на 
прнродата. Защо то1 ана в 11агражла11сто 11 подджржа · 
нето на тез11 х11ж11 да не 11земат участ1 1е r~с11чк11? Е1·0-
1 1зма тр11ба да 6,v,.де д~шеч, много далеч 01· всек11 
IICTIIHCKH ту-рнст! 

Нещо повече, не е тt1й11 а аа 1шкого, че ако 1tзоеспш 
клонове можаха (хвала 11м !) да с11 11з1· рnдит сам11 х11ж11, 
друпr мо1·ат да сторнт T(JUЗ, 11мitNe II трет11 клоноuе, 

конто останал11 сжс с11аб11те сн матер1 1а111-111 средстr~а, 
прн най-гешшо старшше, не ще могат никога да ос,у,

ществнт таз11 rурнс,·ска мечта. Так11~ато клопоuе не ще 
да могат не са.110 да се 111:1г,'-рбват с настройката на 
хвжи, по II с тяхното поджржапе, а това ще б,v,.де. 
ед1ш пас1111 за дружеството. Ето защо 11 в това отно
шет1е нам се струва, 11е едно обедш1е1111е, с11 1таие 
на 1.1с11•1ю1 фондонс ,~11жа е задоuо111пелното уреждане 
вжnроса за поджрж,111 ето 11□ сегшшште 11 лостроtlката 
на 1-101нrre х11ж11 нз рощштс ба.чка,ш. Ще се напршш 
крачка напред. От то1111 ще спечелит r1с11чк11· ю1оно11е". 
n с тях и лружсство'Го. BN,npoc;,;т е много сер11озеп 11 
на.11реме11ен 11 зас.чужава шшмателио обмнсляие. 

Наред с в,ыrроса за хю1ште, нам се струва, еюш 
о·г най-важ1111те 11 болнн uжпросн за. вс11чкн друже
стве1111 кло1ю11е II наii-щаст.1111 110 разрешен 11ече от тжр-

1ювс1шя клоп, тoun е вжпроса за дружествено 11омеще

н11е, дружест11ен дом. Нашето убежде1-11 1е е, че там дето 
ще 11щ1 собст11е11 дом. и дума ,1.е може да става за З1t
г11,"хuане на клона. Незаuнсимо от това, че с поста-
11ипе осп<щ11те па всеки дружестnен дом ще се нзграж

дат 11се 110011 11 перазруш11м11 пр11стройк11 кжм вел11ч.е
ст11ената обша сграда - дружссruото, но и нзrод~пе, 
l(Qll'l'0 достав11 собсвената сграда - удобство в 11аёта-
1н1ване, обэ:111еждане, 11ко~1ом 1111 от 11зем, а сн1·урн1) 11 
пр1rходи, uс11ч1<0 това ще тряба да 1ш накара да се 
занимаем 11 щ1л.v1щаме 1м,тя , по който най-лесно б11хмс 
MOГJIII да нмаме ll ссдаллщето 1 1а BCeKfl клон собстиен11 
помещев~111 . Т1111 rюмещен1111 ще б;,,да·r еднокременно 
Qсвен дf1ужесn1ен11 ка11цслар1111, 110 11 дружествени клу

бове, дето ще се урежда1· ч111·ал~ш 11 ще се четат бе
седи, сказкн, рефератгr, а иаl!-важното ще служат ка·го 
място за ll0CT0ЛIIIIQ C~Шl)IIK0CHOBe1шe на ч;1еноuете 11 
отrозна11ането 1rм. Так1шато 1юсто1ш1111 11 редо11гш срещн 
са едно от 11~ii-c111'yp111пe средст11а зя сб111 1жа1.1а11е на 
,1лено11ете II пр1111~;rз11ането 11м кжм Jtружесшото. От 

11е по-мш1ко з11ачен11е са 11 честяrе срещ11 1-1 1·остуванш1 
на к11011011ете помежду им. Много 11;,;тн се е пJ1са110 11 
гонор1шо по уреждане на спатште. Нне мнсдим, 11е 
1tокато rшоноuете не се сдобият сжс собстnе1ш поые
щен1111, д.о ·rогавз ще се врнказва II шпuе само, но в 

действ11те11 1юс1· 1111ма да може да се направи нащо по 
опюше1111е 11а тур11стсю1те сuал1111. Уреждането на тезн 

с 11шш11 е едrш отдаона чувсru~rваща се необходнмост. 
Не1<а с11 дадем труд да разреш11м II тозu вжnрос, като 
бждем у11ерев11, че след то11а ще може да се говорн ,1 
пише само за дейtюстта, а пе за заг11жх 11ането иа 
клоновете.. 

Па~< u тш1 щбстuенн домове баха мо1·л 11 д.1 се уре
юп II0CT0IIIIIIII 11з11ожб11 от 11збрш111 Cllll1'1Klla Но ДО то
гава 1111е трнба да се постараем II уреждаме u,v,.в 1.1сею 1 
r<лон гоюшnю по една 11зло;1,ба на сполуч.1111 1111 сн1~м к11 
11а посете1111 от тур11 ст11 хубавн род1ш 1<;,-т11ета. Време 
е вече да 11зваднм от шкафовете бо1·ат1пе сбнркн oi: 
снимю1 11 да 1·11 1101<азваме 11а б;.;лтарина, за да види на 

1ш11га, 1\О11ко хуба1111 неща нма около неrо. По тозн нэ-
11m-r б11хме ттред11зn11ю1л11 у мноэнна желап11ето да по
сетят хубаrнпе кжТ'lеrз, да 11м се порадват непосред
ствено - ето ш1 още една пр11доб1шка за турнама. 

На/1-сет11е II сжбора ще тряба ла се уяснят II от-
1юшеншпа на дружеството 1111 1~ж.м другнте орга1шза

цш1, разбира се, на почвата на вза11м1юстта. Уяс11яв(l
нет11 на тозн В,'-прос е особено нажно, за да нма бжд
ното централно 11:1.стоятмстnо настаnле.tшя, 1<акво по

ведение д:;~ д,'-РЖ II спрямо друп1те орrаJа11-1зац11и np11 
щ111е 1,1 1 1 сду•1ш1, а r1e 1111ос.ТJедсm11е да б,v,.де ос,v,.ждано, 
за дето е 11зело такона 11111-1 11 ш1юJо решение 110 1-111кoir 

IJЛ,llfIOC. 

То11з са бе1-.ТJО зачекнатн 11жпросите, ко11то стторед 
н:н:. заеднп с друпr още някон дребнн 11жпросп, ще 
трrrба да 1шмер11т сnоето ттра~ш,тно разрешеюrе на 
сжбора. 

С,'-ВСе~, 11е с 11 11ете1щш1, че сме раз1·11едали l!CIIЧKII 
засе1·а щ11 дружеството н11 в;,-т1рос11, ннто че сме наме

рнmr 11ай-ттрав111111ото Т11хно разрешенне, птте се cm1-
puмc 1-1а под111·1-1ат1пе по-горе ll,v,.пpocн с желаrшето да 

преднз1:111каме. всеки м11леещ за дружеството член да се 

сттравн с тя:х, да пr проучн основно II в пnю111 с;,,

бор да се 1шн с ясно сх11ащане 110 тях, да нма едно 
оформено II добре обосновано мне1-111е. Нне с.ме убе
ден 1 r, че тез11 11 другн 11;,;просн ще се разгледат 11 сж

бор,1 п ще намерят своето ттранплно разрешенне, fIO 
онова, 1<оето нпе бнхме жмал11, то е да 1111д11м това раз
решенне д::1 се последвз с крас 1 ш11 нспрестан1111 уси111111 

за 11ракт11 11 еското му ос;.;ществяuане.. Това ще стане, то 
тряба ла стане, защото 1ш се повеляRа не само от 

джлга н11 кжм Б ;,, .тr г а р с к от о Т у р 11 с т с к о Д р у
;к е с т II о като него1111 добр11 членове, но II ка,·о добр11 
б-',лгарн II покло11ииц11 на •шстата II ленствена приоола, 
ко111·0 за 11аш111·е труд п уснлия х1шядо 1срап10 ни на

дщщ11а, когато се 11.:~мерим в нейните обnтшr. Това ще 
сторнм ине , защото 1111 се налага н от нашето сжзна

rшс, че орга~ 11 1зац1шта 1111, нейната дейност II разu11л1е 

с;1 не.че сдн.1 0·1·с.11ест11ен.1 11еобходнмоест. Ние тр11ба да 
,-о ~:то!}нм без оглед 11а труда и ус1шнята, конто биха 

611лл поп1ебн11 за постнrането 11а целта. Иначе нне не 
бнхме бшш добрн бжл1·ар11 11 достоli1111 пос.11едоватСJ111 
на уч11те1111те си. 

Ищ Антонов. 

ВЕGТИ И БЕЛЕЖКИ 

Турист, nжтничар, планинар. - М;,, 11ихме се 1111е стu
т1тс, - 11 не1·п11 аз най-много ,,1ежу тях, - да побжлп1-
р1~ме чуждото нме "тур11 ст•. Мж•1ихме се. да 11зработ11ме 
11 прокараме 1111ко1 1 спон чжрп1 11 онова, щото б11х.ме 
11амер111111 1<ато хубана 11де11 11 като ттолезпо упраж11еш1е 
под 1ше "тур11спша" 11л11 "турнз;,,м " у друпт 11арод11. 
1 lуждото 11ме .·I}·pнc·r" зuу•rеше 11зобщо забаn~10 1111 !!1!!1~ 
родтrото бж.1п1рско ухо. Особнто селсю 11п б;,,11г3Р.иn, 



Ка10 1.'Jед:11111: crpat lll<J, К3К се IШUpOЛII IOIIOШH 11 IJ,'hJ(IO

CТI III, МЖЖЮf II женск11, 11 друж111111 за Пл,rуuане без 11!1-

каква 1111./tна цел, не можеше 1111ак да сн у11снн таэ11 110-

1ш:~, ocne1i сб1111.i1(а11а!lк11 .турянето" на .тур11ста" с едно 

щ у р а n е 11а охолн1щ11. И т:~ка между сам11те бжлrnрска 

тур11стн се род11 за Т11хното люб11тепстnо шегов1пото 

оз110 11е~1 11е щ у р II с т. Н11е, конто радехме эа cnoe бжл-
1·nрско твор•1естnо 110 1_1сnко за1111т11е на духа II проnва ш1 

;к11110та. бяхме пред.чож11тr, nместо .11·р11ст• наша дума 

.пжт1111чnр". Н11е 11е желаех~1е, да поразяваме себе с11 с 

ДIIIJl!I( чужд!! ll)'MII, 110 желаехме, да ПОТl!l<Неме с11онте 
с11особ11ост11 покраll друго н 1<1\\м с,'hздаnане на б 1r, д-
1· ар с 1< а т с f) м II н о л о г II я около новото с11 ,1юб11тел

ст110. Ед1111 11аш мл3д другар беше пн поднесал тorru1a 

1·отu11а ду~1ат3 .nжт11111шр" в с111ш хубава песен, прнгодна 

ТN-кмо за ободр111ш 11с на 11жт. От де II беше тоn вземал, 

не зная. Т11 се пееше 11 ред11 1111аflсеппш 1·одн11 11 , :i днес 

е комай за1·:1,'hх11ала. JL11ec б11-.1гарскпте .r1ттн11•1ар11" ся
каш c1r,nce~1 не uocnт nор1ш11 щ1 бжлтарско пюр11ество: 

те служат ре11носто, uко II несжз11ателно, само на чуж

дото пощ1шщ11111е, па 11· 11er·o 11едос1·зтжч1-ю разб11рат, по

неже II тт1х1111 работи то губн м1101·0 от сr1011та u.v.трешнп 

стоiJност, като ста11u 11опе11е груба форм:~, отколкото да 

nребN.Жд3 npe.1ecnia 11де11. 

За . 11ттн11чар", които ЖIIIICC 11 места I IЛШIIIIIIIC III 11 

IIЖ\)Шff с11оето лщб1i·1·слст110 11 ,аюша ~iCJIOII IIII, б,"111·,1р

ското оз11:111е1111е 611 б1 1ло п л а 1111 вар. То бн 611ло опо-

11аряло повече на чуждото .11.1п 111111ст•. С такава дума 

plaпinar XllЧ)IJЗТIПe 1ше11уват сuо1пе ,TYPIICТIL", а сжшо 

,·акn 11ме11уuат с11011те 11 сло11с1щ1пе. Щото се 0Тli1\CII , . 
XmPI.IЗTII II CJIOl.lelЩII ДО • тур11с·r11ката" IIЛII "туризжма", 

то е plдпinмsko, planinмslvo. Тжкмо от хжр11ат11 11 сло11е11u11 
зnехме 1111 е, стар11те "турнеш•. на времето думата 11 J 

л е т за .екскурзня•. Н11ко11 111111111 6жлг:1р11, охоп111ш 1 

само за " 1<1111т1ша•, а 111:1·0,1(Н11 за т11орбn, кор11ха дума;;~ 

• 11злет": n11щ1 ,летит• бжлrарск11те ,11злст11иu11"? пн1реха 

се те. А 1111ма 11етят II немскнте, когато от11ват на A11sfl11g 
11жзразя11ахмс 11не. Flщ?. от Jlie.f!en 11емск11 знач11 летеж. 

Па 11зА-сет11е 11 11 . екскурз1.111т:," 1111ма се тжрч11" , щом та11 

11ужда дума сжджржn 11 11ро11зоодстnото сн 11ош1т11ето 

за тжрчзне.? Лат1111сю1 c11rro з11ач11 тжр•1а, т11чам. O·r там 
са II дуъште .курс", .конкурс". И коl!то 11зл11за на .кон

курс", 1111м:1 опша да се 11адтжр•1ава'? Дум11те. сжзда-

1101111 311 011реде.rrеш1 IIORЯTIIII, •1 есто 110•111ват 11,'hpXy 
образ1ш 11 11сдст11в 1f. И не 11зд,ша·r 1>азб11р:111е на образ11те 

11 дум1пе 0111111 KPIITIIKi!pИ, KOIITO 11 думата .11з.1ст· 3:1 
• скскурз1111• не чу11сп1л1ат дру1·0, освен 11алросто .ле

теж•. Слана 6ory, днес думат:~ . 11з.1ет• е з311ладяла нолето 

11 1·ерм11нщ101·1111та на бжшарсю1те тур11с·r11. А моше 6.11 
с щ1еме . те ще пр11к11011ят ухо II сжрце II кжм дум.~т.з 

. 11жт111111ар• 11mr " 11л~н11111ар". А. Теодоров.-Бал~111. 

Нови железници. - М111111стжржт щ1 железш11111тс 

1'. Маноло11 IIШIOCJ!eЛA,K е 1шпра1111л HЗIIRЛCIIIIЯ пред е111ш 

от С,1\ТJ)уд1111ш1те на 11. Зор.~ относно rшп1111 законопроект 
з:1 бА;дещата стро11те.111а nолтm1к3 ria джржа11ата. Между 
1ю11опроект111>111ште 11 nредстоnщн за строене железно-
11-"ТIIII л11111111 особен тур11стск11 11нтерсс предстаnлnnат 

д11с: едната С а р а м бе 11-Л '" д ж е н е-Н е о р о к о n, 
която ще 1111 от11ежда през едн11 от 11ай-крас1ш11те ро

допск11 ДOЛIIIIII В Раз.1ога, ще CКlr.CII 1>азстоя 1111сто 11 
1 .1а11но ще премахне 11еудобсп1атn на 11змор11тел-

11ото пжтущ111е лещ II ш1 1(0113 с 1·оюш багаж 

до 11зхоJ11111те 11 зле1·1111 11y111croue II под11ощ11ето 1111 11ел 11-

чест11е111111 l l11 p11 11. Таз11 т1нщ1 е 1111ед111111е1ш още 1J 11з-

11N.11Jleд111111 бюджет з11 1921 1922 1·од. 11 е една 01 11ж11-

1111те, KOIП(I ще се CTJIOIIT. ;1руr:па С О ф II Я С 3 М (1-

1{ о 11- J( о 11 1 1з-Б::t 1111, 1,011-го ще 1111 отuежда 11 цснтх,р:~ 
Щ\ Р11ла 11 ще 11а111т1111 IIA\ЗMOiI0/11 кр.1тк11те (1 2- :3 
д11е1.11111) 11з:1ст11 11з д11111111те К"-ТО11е на 11afl-11 11coкa1·a н.~шз 

· тtна II от по-да:1е111ш .месп1. Така np11 ед110 удобнtJ 

~офт111ш1 ще моп,т тогана JНI r1рав11т едно-

~ктпр: Ив. Вет<ов. 

,!\ 

д11евн11 11з.1с111 дор11 до /\'\усалu. И за самото 11асе.1с-

1111е на тон IJ турско uреме така ц11етущ, а сега нко110-

~н111есю1 IIЗllд, 11peд110 Э!I IIЭДH3JJ l<J)all, таэ11 ЛIШIIЯ ще е от 

грамадно э11011енпе. Тн ще под11п1е духа, ще сжбудн 11 
11ас,\;рч11 11111щ11апrоата II то11а трезво, но малко мудно 

~н1селе1111е, а 11зобнт1:1та водна снла, м1111ерал1111те бо-

1·атстна, 0Gш11ри11те гор11 и бл11зостыа на най-1·олем1111 

ку.пурен цс11т,I,Р II страната - Софин, са тжкмо усло-

111111 за С"-Зд;111ането на ед1ш 1111етуща 11ндустр11я. Вж

проса за востроясзнето на таз11 л11ния е бнл под11п1ат 11 

по11т11 разрешс11 още предu 1101!11ата, която отлож11 11 
него, както II много другв работ1-1, за 11сизвест110 Gж

дсще. Сега то!! иаrюво се сла~·а на д11е11ен ред. Само

коuц11 сащ1 сжзнават на.11-добре 11еобход11мостта II пол• 

зата от таз11 .111ш1n II c:i 1rзлез1111 с един поз11в до на

селе,шето 11.1 окот111та, 11 коllто като 11зт1r,к11ат, каквu 

с 11апраn11ло н rтpan11 щ1селен11ето 11а JlPYПI око1111и за 

своето 11ко11о·м11 11еско 11од11rа11е, 1·0 п1тко11uа да се заеме 
11 то сер11оз110 с р:~ботата II сам6 даде сждейстп11е на 

дN.Рil<З11ап1 З3 по-бжрзото резл11знране на тоэн проект. 

li11e мошем само ЩI 11охпал11м 11 11асжрч1-1м IIIOЩIН)TO

l)IITC II да нзкажем 11аш1пе шщежд11, да I.IIIДI.IM В скоро 

11реме ниn-хуб:ш11те покра!1н111111 на нашата роднна ш,

nр1111ещ1 дOCT,'-ПIIII 33 11с11чк11 .1юб1пел11 11а прнродата. 

l{НИЖНИliА - По11,vчих11 се в редакцгята: М лад 

Т ур 11ст, r·. VIII. бр. 5-6. - Ораннзатор. г 11 бр. 

6. - Ю б II ле е II Сбор ник на Юношеския Тур11стск11 
Стюз .в Бж11rгр1111, 1911- 1921 r. - З драв е II С и л а, 

1·. ХVШ. ·бр. 7. - П р 11 род~. r. XXII. кн. 6. - Е сте с т

n о з н II н II е II Г ео 1· р11ф11я , 1-. VI. Kfl 7. - Ро.110 11 ~ . 

r I бр. З. - В е r е т II р и а ,, с к 11 11 р е 1· 11 е д, r. 11. кн. 

6 - 7. - Трезв с и о с т, r IV. кн. 4, 5 - 6. - Де 11 о

к р ат II я, 1·. 11. кн. 2 до 11. - О г i с 11 t а I J d i s t о г. 1 
101. 1. - Ocsteпeicl1iscl1e Alpc11zcit11ng, № 998 1феврузр11 
1922 г.). - Морска G 11 б л II о тека, к11. 2 . 
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БЖЛГАРСКИ ТУРИСТ. Месеч но илюстроuа-

110 сrт11сание за туризжм и родинознан11е - Opraif 

на Бжлrарското Туристско Дружестuо - П р е п i)
p "' •1 а и о о т М н н и с те р с т во т о н а Н а

род н о то Про све щ ение с о кржжн о 

N: 1793 от 27 януари 1922 r. През XIV сн rод11ш-

1 1 ш1а списанието ще нзлеэе о 5 книжки от по 

16 стр. 1·011ем формат. Або11а~1ента за тази год11ш-

111111а е: 20 ло. за Б,"К11гар1111 11 40 лu. за странстоо. 

l la t1астоятеm1 се прави отстк-пка: за 6- 1{} абона

щ•11та 1 О '½, за 11- 15 абонамеита 15 % , за 1 б н 

1ювече :~бо11аме 1на 20 % . Отделна ютжка струна 
4 лu. - Rс~1•1ко що се отнася до сш1саt111ето1 да се 

щтраща до: Р с да 1< u и ята на с п. Бжлrарс1ш 

турист, С о ф и я, ул . Содун № 23. 

Туристи, разпространявайте „Бжлгарски Турист"! 

llJ'IIIJtПOJ111:1 Пe•taTIIIIЩI 


