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В:итоша . , 
отъ fI. Бак.апоtзъ. 

Витоша, красотата на · София, е ключътъ 

между Балкана, Ихтиманска Ср1щня-Гора, Ри
ло-Родопския масивъ , и Люлинъ съ Вискеръ и 
пр. Тя величествено се издига между Рила и 

Стара-Планина. На сtвер тя е ограничена съ 
Софийската котловина, на съверо-западъ гра

ничи съ Люлинъ планина, отъ която я дtли 
Владайското дефиле, но съ която генетичеСК!f 

съста1:3я едно цяло. На западъ т~ се простира 

до Владайско-пернишкия младотерциеренъ ка

меновжг ленъ басеинъ, на юго-западъ р. Стру

ма я отдtля отъ Голо-бжрдо. На югъ Верила 

я свързва съ Рила, на юго-изтокъ е свързана 

съ Плана планина, а на изтокъ р. Искъръ я 

отдtля отъ Лозенскитъ възвишения. 

Като орографска единица тя има повече 

или по-малкQ правилна коническа форма. Съ

вернитъ и западнитt й склонове еж стръмни, 

източнитt и южнитt еж по-полегати. И ед

нитt и другитt еж прорязани отъ джлбоки 

долове които служатъ за легла на рtкитt, що 

събиратъ водитt си по нея. 

Витоша е една брънка отъ вододtлната 

линия между Черно и Егейско морета. Отъ нея 

извира р. Струма, която носи водитt си въ 

Бtло море. Изворитъ и се намиратъ подъ са-
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мия -Черни вржхъ отъ . кжмъ с. Чу пет лова. ~-..---с 
Подъ ,Резнйоветt взима началото си р. · Би 
стрица, а отъ платото сtверно и западно отъ 
Черни връхъ сжбира водитt си р. Владайска 

и ги отнася въ Искъра, . а той въ Черно море. 

Планината е залесена само въ съверо-за

паднитt, сtверните и сtверо-източнитt ·Gи · 

склонове. Стари и по-хубави гори се намиратъ 
въ доловетt на рtкитt и то отъ боръ, ела, 

• букъ ; джбъ, леска и др. Надъ гористия поясъ 

се простира платото, покрито съ сочни пасби

ща и торфища и прошарено съ цtли поляни 

отъ смрика. 

Витоша е получила днешния си видъ въ , 
много по-къснешни отъ нейното зараждане и 

образуване врtмена. Главната и маса, нейната 

ядка и голt~а частъ отъ склоноветt и еж отъ . 
еруптивни скали - скали образувани отъ за 

твърдяването на огненотечна маса - магма, 

която излtзла отъ вжтрешността на земята. 

Въ началото на палеозайската ера на мt

стото на днешната Витоша, Софийското поле, 

голtма часть отъ Софиjiска Стара планина и 

Юга-западна България се е ширило дълбоко 

море, въ което еж се наслагвали ситни глини, 

прtвърнати отпослt въ черни глинести шисти , 



по които днесъ намираме и останки отъ едни 

организми, .наречени г р а п т о л и ти, които 

именно ни говорятъ .. за нtкогашното · с и л у ·р-

с к о . м9р·е .. (лtдъ наслагването . на тtзи глини 
и · втвърдяването имъ, по-късно, сл_едъ _като 

с~ ·се- _ н1слагали от1;>. триаско.то море и други 
екал-и, -червенитt пtсъчници (1\рай(?режно 

образува1tие) и · черупковия варовикъ, които .
еж.що . еж покривал'~· днешна ·витоша; огнено-

. течната маса отъ iэ~т{itщноtтт~_ на з_емята : поч
ва ,!.(а • се п_одига и бавн9 да изстива нЪдъ тази 
покривка; . като изцtло . из.криста~изи~эа ...а. "тя 
образува , ядката на планината> ·съст.ояща . QТЪ 
с и е нит и и · д и-

о рит и. Още по

късно„ въ края на 

кредния периодъ 

и началото на тер

циера почва да се 

нагъва Ст_ара пла

нина, образува се 

подбалканска

та пукнатина,коя

то опасва и Ви

тоша съ единъ 

прtкжснатъ по

ясъ. Прtзъ тази . 
пукнатина се из

ливатъ нови ог

ненотечни маси, Р'hзньовет'h (Витоша) · 

които еж затвър-

дtли на · повръхността на земята и еж дали зе

леникавитt скали, които _ опасватъ Витоша и 
· образуватъ Люлинъ · - андезититt. 

Вслtдствие на това нагъване, което презъ 

терцира е станало не само у насъ, а и по цt

лата срtдноморска область, части отъ земната 

кора, които дълги години, милиони години 

·еж били покрити съ море, се издигатъ и' обра
зуватъ високи планини (Стара планина, Карпа

титt, Алпитt и др. ). 
Нагъванията, които еж станали на югъ отъ 

главната · балканс·ка пукнатина, еж образували 

Срtдня-гора, Лозенъ и др. Витоша е продъл

жение на · тази срtдногорска вериrа , но есте- · 
ството на нейнитt скали не е позволило онова 
~1агъване, което е станало въ ·другитt части на 

веригата. Планинообразуващитt процеси еж на

плочили и напукали нейнитt сиенити и андезити. 

И тъй . Витоша въ днешния си видъ . е 
почнала да . се оформя прtзъ еоцена. Посте- · 
пенно съ издигането на Стара планина околнитt 

й: поле.та хлътватъ и тя остава да стърчи ви 

соко надъ тtхъ: Хлътналитt полета ставатъ 

сладков9дни _ ез~р_а, които постепенно , се ., за

пълватъ, като . въ· тtхъ се натрупватъ и расти
~елни О~ТаНКИ, к'о~ТО 1:::Ж ·- дали камеННИТ:В ВЖ-, 
гл·и·ща: rПерникъ; ·Софийското поле и :др.). Тек

тонйчнитt, · плаrфно-о,бразуващитt процес1:1 еж 
опрtдtЛИЛI:f . -~и~щ н_а_ Витоша, днешн·ата й: фор
ма (пластиката . й:) . об_аче _се_ ДЪЛЖ~ ?а· ··по-къс: 
нешнитt дtйствия на вжншнит-t сили - _ на 

ерозията, която 

въ продължение 

на много години 

е · отнесла седи -= 
-- - -

· ментите, които еж 
. я покривали,· и 

частъ о тъ еруп

тивнитt скали. 

Слtдъ издига-

. нето на Витщuа: 
върху й: почватъ 

да дtйствуватъ 

ат~wосферилитъ -
водата въ твър

до и течно със

тояние и вжзду-

Фот. г . Трайчевъ хътъ. Прtзъ лед-

никовия периодъ, 

когато температурата е била съ 4° . по-н~ска 
отъ днешната, тя е била ·покрита съ постоя

ненъ снtгъ, снtжната линия е достига.11а на 

височина около 1700 м. , даже и по-ниско, 

и отъ нея еж се спуск~ли. нtколко ледника, 

които еж отнасяли маса материалъ отъ ней

ната покривка и еж го наслагвали като мо

рененъ материалъ. Рtкитt пжкъ еж излъл~а

вали своитt кор~та, като еж р~здирали не_й

ните гърди и свличали въ равнината разру

шения материалъ. П ромtната на температу

рата е дtйствувала еж.що тъй за разрушава

нето на скалитt. 

Това еж главнитъ фактори, с~ които при
родата е дъйствувала, за да моделира дн~ш

·ния релиефъ, на планината, да й: даде тtзи раз

нообразни форми, _на които окото на туриста 

се спира, радва и очудва. 
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[IEДEfiUЦATA 
отъ J,tn. Върдароеъ. 

, Събрахме . се прtдъ паметника . на Хр. Ботевъ. 
Врtмето · бtше мрачно. По високитt каменисти 
чуки на Балкана пъплtха мъгли. Точно въ 5 часа 
се упжтихме. Врачанци, които всtка година 
устройватъ голtми излети до лобното мtсто на 
най-великия български революционеръ, еж на

викнали, може би, да гледатъ, какъ голtми групи 
потеглятъ за планината. Но азъ за пръвъ пжть 
виждахъ събрани повече отъ 200 души, туристи 
и тiхни гости, които въпрtки несигурното врtме 
безстрашно и весело напущаха града, за да от- 1 

дъхнатъ спокойно въ красивата природа и да се 

насладятъ отъ нейнитt хубости; за пръвъ пжть 
виждахъ събрани млади хора отъ София, Плtвенъ 
µ Враца, въ името на една обща, възвишена идея 

- туризма, - съ пtсни на уста, забравили .за 
мигъ красотата и с~уката на тежкитt години, които 
прtживtваме; за пръвъ пжть слtдъ безумната вой
на виждахъ, че има още жизнерадостни и обtща
ващи сили, които не еж грохнали подъ тежката 

оловена и мрачна покривка на нашата печална 

дtйствителность и напжтвани отъ ясния _гласъ на 

непоквареното и естествено _чувство -- любовьта 
-къмъ майката земя -:- бtгатъ въ храститt, всрtдъ 
скалитt , въ пещеритt, за да сподtлятъ съ тtзи 
свои нtми приятели лютата болка , причинявана отъ 
всеобщата апатия и алчность; за пръвп пжть виж

дахъ всичко това и моето охладнtло . вече сърце 
изведнажъ почувствува нtкогашнитt младежк:н 

· трепети и захвана чевръсто да бие въ изпълненитt 
ми съ въздишки гърди . 

. Веднага слtдъ като напуснахме града Bpaua и 
прtминахме вълнообразната поляна надъ казар

мата, тръгнахме по стръмна, камениста пжтека. 

, Погледътъ ни нагорt се запираше отъ низки шу
:мапи, надолу можехме свободно да се любуваме HJ 

разстлалата се равнина. Облацитt на изтокъ се 
червенtеха, сtкашъ прtдчувствуваха, че сJi:ънuето 

не ще ги пощади и ще ги пропилtе съ огненитt си 
лжчи, за да може да пом~:rлва дългата весела вър

волиuа, която бъбриво пъплtше по стръмнината. 
Сегизъ-тогизъ се с~ирахме да си откжснемъ по нt
коя ягода или да си разквасимъ устата съ една 

глътка вода . Доста трудно и изморително бt на

шето пжтуване Hq_гopt, но щомъ стигнахме върха 
и прtдъ насъ се откри uвtтиста падина, ние за
бравихме умората и тръгнахме още по-бързо. 
Момичетата берtха uвtтя. Провикванията на дру
гаритt, които бtха въ началото на колоната, едва 
достигаха до насъ, останалитt най-отдирt. 

Слtдъ повече отъ два часа умtренъ ходъ 
стигнахме широка, хлътнала поляна, въ дъното на 

която се .намираше входа на „Леденицата". На 
нtколко м_tста бtха наклали огньове. Изпотенигh 
насtдаха наоколо, сушеха се и почиваха. Нt
кои закусваха. Други, по-млади, види се не бtха 

още почувствували умора изъ каменистия пжть, 

играеха на футболъ. Топката, злt _ уплашена отъ 
капризнитt муцунки на подковани1t туристически 
обувки, падаше отъ една компания въ друга и вн2-

сяше между излетницитt още по-голtмо ожив

ление. 

Небето ставаше все по-ясно и по-ясно и най· 
сетнt се показаха тукъ-тамt свtтлосини петна, 
които прокудиха , и послtднитt опасения отъ 

дъждъ. Облацитt бtгаха единъ по единъ, като че 
искаха да ни кажатъ: ,, Ние не сме ви вече нужни, 
излетници. Пазихме ви сtнка изъ стръмнината, а 

сега нека и слънцето ви се порадва". 
- Сбогомъ, облаци. Ние ви благодаримъ. 

. * 
Входътъ на пещерята наподобява свода на ма-

лъкъ тунелъ, доста правилно издtланъ, високъ 
около два метра и половина. Ние се бtхме изпра
вили прtдъ него и чакахме съ нетърпение да из

лtзе първата група: Спущахме се на· групи по 
40-50 души, защото ако влезtхме всички заедно, 
би било нужно доста дълго врtме, докато се про
нижемъ единъ по единъ прtзъ тtснитt пещерни 
проходи; а отъ продължително чакане вжтрt вt
роятно бихме се простудили. Не далечъ отъ глав

ния входъ , въ храститt, казаха, че имало другъ 

отворъ, по-тtсенъ, доста стръменъ, хлъзгавъ и 
неу добенъ за слизане. Да се спусна прtзъ него не 

·се рtшихъ. 

За да не tкучаемъ, подхвърляхме си ~акачки 

и си разправяхме -анекдоти·. Мнозина бtха обър
:нали на опако палтата · си, за да не ги изuапатъ. 

Хастарътъ на джобоветt висtше отстрани и ни 
разсмиваше. Тая дребулия ми спомни за дtтскитt 

:години, когато обръщахъ наопако кожуха на баба 
си и скрилъ се подъ леглото ревtхъ като мечка, 
за да изплаша родителитt си и по-малкото си , 
братче. Неволно тtзи спомени отъ младинитt ме 

отнесоха въ приказнитt царства на моето дtтство, 
· когато искрено вt рвахъ въ духове, въ русалки и -
самодиви, _ въ таласъми и змейове. За минутк-а ми 
се стори, че ние всички, които чакахме прtдъ входа 
на пещерата, никога не ще излtземъ вече и -
странно, но вtрно -'- студени тръпки полазиха по 
utлото ми тtло. Мислtхъ си, че ние всички ще 
останемъ вжтрt и нtкога, слtдъ хиляди години, 
когато други хор!}. влtзатъ тукъ, ще намtрятъ на
шитt кости разхвърлени. Тогава тt едва ли биха · 
познали по нашитt беззжби и изпочупени черепи, 
колко сме qили весели и н~търпеливи прtди вли
зането. 

_ Чудно защо ме обземаха такива страшни 
~vшсли! Младото дtвойче, което така наивно раз
питваше за пещерата единъ другарь туристъ и ве

село се смtеше на неговитt шегаджийски отго
вори, бt много жизнерадостно, за да ми навtе 



мисли за смърть. Слънчевиятъ лжчъ, който се бt 
пронизалъ прtзъ облацитt и обливаше съ злато 
полянката, върху която бtха насtдали другитt 
излетници, бt много свtтълъ, за да ми вдъхне 
мрачни настроения. Сигурно идещиятъ отъ пеще

рята хладъ ми спомняше за гробъ или пъкъ нtкоя 
капка кръвь, останала въ тtлото ми отъ моитt пе
щерни прадtди, ме караше да тжгувамъ за тtхъ. 
}{ой знае! Но чинtше ми се, че не Леденицата, :1 

животътъ бt зиналъ срtщу насъ, и ние съ радоеть 
очаквахме момента, за да се 'пъхнемъ въ неговия 
леденъ и мраченъ търбухъ, безъ да обръщаме 
внимание на хубавия юлски день, който напразно 
ни мамtше съ своята зелена усмивка да останемъ 
В'Н прtгръдкитt на цвtтистата поляна. 

- Сторете пжть да излtзатъ! 
Всички се раздвижихме. Единъ по единъ изли ~ 

заха другаритt отъ 

първата група, . Ли

цата имъ бtха мал
ко блtди. Ние пи

пахме студенитt 

имъ дрехи. · Нtкои 

носtха въ ржцtтt 
си ледъ - ИСТИН

СКИ ледъ прtзъ 

юли! Бррр! Нима с 

тслкова 

вжтрt? 
студено 

лtво, прtзъ ледоветt, ставалъ близко стръменъ 
и се раздtлялъ на три ржкава. Отъ тукъ се изти
чала всичката вода на Леденишкия валогъ, за което 

свидtтелствуватъ остатъци отъ клане, трtви и 
дребни камъни, довлечени отъ пороищата. 

Тръгнахъ на югъ, кждtто отиваха и другигt. 

Голtмото прtдверие се свърши и започна тtсенъ 
проходъ. 

- Навеждайте се добре, каза нtкой. 
- Какво навеждане! - отговори единъ доста 

дебелъ мжжъ, който правtше усилия да се про
мъкне. - Кажете по-добрt да пълзимъ като змии. 

Пещерата стана наново широка. Намtрихме се 
подъ единъ сфериченъ с:аодъ, нареченъ „Малкия 

храмъ". Ослtпителната свtтлина на магнезия раз
кри прtдъ очитt ни бtла варовита купола, обси
пана съ дре?ни сталактити, които хвърляха по та

вана игриви сtнки 

и сtкашъ ни ду

маха: ,,Не ни чу

пете! Макаръ че 
сме така дребни, 
дълги години трtб

ваше да се изми

натъ, докато се об

разуваме"~ 
Отъ Малкия храмъ 

с е промъкнахме _ 

Застаналиятъ на 
чело на гру па1 а 

другарьзапита, има 

ли още нtкой . да 

излиза и, като не 

получи никакъвъ 

отговоръ, каза: 

Тръгвайте! Вни

мавайте по стълбата 

Леденицата 

пакъ прtзъ една 

тtснина и се на

мtрихме въ една 

обширна елипсо
видна зала, по

ши рока отколкото 

дълга и висока, мо- · 
же би, повече отъ 
1·5 метра. Тя бt 

Направихме нtколко крачки само и се намt
рихме прtдъ една дълбочина. По стръмна дървена 

стълба, висока около десеть метра, _ се спуснахме 
долу въ едно широко прtдверие, наслано съ . тъ
нъкъ пластъ глинена утайка. Отдtсно горt свt

тулкаше дупката н:а другия изходъ. Добрt че не 
слtзохъ отъ тамъ. Хубаво пързаляне · щtше да 
бжде по тая мокра червенопръстица! 

Нtкой свtтна и азъ забtлtзахъ,. че цtлиятъ 
сводъ на прtдверието бt обсипанъ съ дребни ста
лактити. Упжтихъ се налtво и се подхлъзнахъ. 
Подъ краката ми имаше ледена плоча. Странно 
изглеждаха въ полумрака голtмитt ледени пира
миди. 

Не тамъ! - извика нtкой и ме потегли. , 
О, Георги, ти ли си? Какво правишъ тукъ '? 
Да, тукъ съмъ на постъ, засмt се той; из-

ползувамъ природнитt богатства. 
- Какво? 

- Студя дамаджаната въ леда. Върви въ дtсно. 
До виждане. 

Казаха ми, че пжтьтъ, който искахъ да хвана въ 

украсена съ таки

ва чудновати и красиви сталактитови образува
ния, че не безъ право я наричатъ. »Голtмия 
храмъ". Наистина само xpal\tъ може да се на

рече тоя грамаденъ, естественъ/ сводъ, широкъ 

около 30 и дълъгъ около 25 метра, декориранъ 
най-артистично съ голtми и малки сталактити. 

Много отъ тtхъ еж се слtли едни съ други и се 

спущатъ като завtси; други висятъ като осамо
tени голtми конуси, подобни на зжбитt на зиналъ 

· звtръ. Тукъ-тамt сталагмити се издигатъ като обе
лиски, или еж стжпили като грамадни слонови 

крака. На югъ нtколко сталактити стигатъ чакъ до 
долу и образуватъ съ строЯнитt си колони единi 
естественъ олтаръ, до който изкачв~нето става по

срtдствомъ малка дървена стълбица. Подъ нея и 
по нея пъплtха туристи съ фенери и свtщи въ 
ржцt. Като гледахъ всичко това, безъ да искамъ, 
cr прtнесохъ в·ъ тъмнитt лабиринти, изъ които 
Виргилий развеждаше Данте, а душитt наоколо 
се движеха безспирно изъ мрачината. 

Червенъ бенгалски огънь обагри хора и скали. 
Празнична, трепетна свtтлина обля всичко съ ле-
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гендарна хубость. Напраз·но геологията и науката 

за ерозията ме бtха учили, какъ се образуватъ по
добни пещери_:_ азъ ·не вtрвахъ. Това бtше истин
ски храмъ, изваянъ отъ вtщъ подземенъ архи- , 

тектъ и ни~ всичкк смаяни мълчехме и гледахме 

необикновенитt пещерни хубости. 
Изведнажъ чухъ глухъ шумъ, сtкашъ шумъ 

отъ - крилата на голtма птица. Пушекътъ отъ бен
галския огънь се събра и взе форма на демонъ съ 

-·дъщи крилt и опашка. Той хвъркаше бързо и 
яростно нiдъ насъ и кърваво о~вtтенъ се усмих
ваше, размахваше крилt, отъ които падаха сту
дени капки върху смутенитt ни· лица. Бързо д_е-

1 IVюнътъ поставяше голtми сталактити по свода и 
дълбаеше варовитата скала. Най-сетнt той седна 
срtдъ . стройнитt · колони на олтаря, които самъ си 
б ·в издигналъ, показа страiuнитt си конусовидни 
зжбй отъ правилни сталактити и прtзрително се 

провикна: 

„Ей, вие, малки човtчета, кои:го · сте дошли да 
смущавате мЬитt тъмни покои, за да пишете въ 
вашитt дебели ·книги, какво сте видtли, и · за да се 
самоизмамвате, че сте открили всичко. 'вижте! Азъ 
направихъ това. Моето име е В р t м е, моигв 
крила еж _ В t ч н о с т ь. Азъ не взехъ за моделъ 

нито нtжната Венера, ни·то мускулестия Херку
лесъ, защото тtхната плъть трае за мене calvю 

една секунда. Само камъкътъ има за мене цtна. 
·и камъкътъ, който е въ васъ, · е мой - вашитt 

r кости еж мои. · Азъ познавахъ вашитt дtди и баби. 
Tt бtха ·цtли покрити съ"--Косми и по-силни отъ 

васъ. Виждалъ съмъ ги не веднажъ да се борятъ съ 
пещерната мечка. Тукъ тt живtеха ,..,въ мракъ, н•J .· 
виждаха и чувствуваха по-ясно отъ васъ, които 
живtете на свtтлината, а все пакъ се блъскате · 
като слtпци о стtнитt на живота. Врtме е моето 
име, а· моитt кр_ила еж Вtчностьта. Азъ изваяхъ 
тоя храмъ подъ земята, азъ направихъ и грщ-шт

нитt паметници надъ ~емята, които цtлуватъ об
лацитt. Азъ събрахъ коститt на единствения ге
рой между васъ, събрахъ ги отъ отсрtщния хълмъ, 

дtто куршумътъ го прониза, и скрихъ непокорния 

му духъ въ тая пещера, _кжд·вто скривамъ всички, 

които еж творили съ камъкъ н'!,що за Вtчностьт;~. 
А вие, жалки човtчета, вие му направихте едно 

малко паметниче тамъ долу въ града; а свtтлия му 
духъ пропждихте ·отъ тжмнинитt на вашитt души, 
които той щtше да освtтлява по-добрt, откол
кото вие освtтлявате съ димящия си бенгалски 
огънь живtлището на вашитt праотци·". 

Изчезна пурпурната свtтлина и демонътъ се 
изгуби нtкждt. Ние се раздВИЖИ?(Ме и захванахме 
да бъбремъ, като че можр~ме да изкажемъ съ 
думи това, което бtхме видtли и почувствували. 

Бавно и ~;~рtдпазлщю тръгнахме къмъ югозападния 
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край на „ Г олtмия храмъ", минахме край колонитt, 
изкачихме се по дървената стжлбица и тръгнахме 

._прtзъ единъ нисъкъ проходъ, въ началото на който 
безразборно бtха разхвърлени разноформени· ста-
лактитни завtси. . 

Веднага слtдъ това свихме !ia западъ и по 
една полегатfl и хлъзгава плоча прt1vшнахме до 
послtдното разширение на пещерата - залата на 
малкото езерце .. Езерцето се намира въ дъното на 
куполното разширение и е естествено оградено съ 
кржгли стtни , отъ биг,оръ,, напластени вtроятно 

отъ капещата изъ пукнатинитt силно варовита 

· вода. То има форма на голtмъ порцелановъ сждъ, 
_ пщпъкъ, изпълненъ съ бистра, студена· вода. Всич

ко около него е украсен9 съ млtчно-бъли сталак
титови форми. Отдtсно има една .. дупка прtзъ 
каят.о се отива доста навжтрt. 

Надвtсихъ се да си налtя чашка вода, но из- · 
веднажъ ми се стори, че виждамъ въ водата една 

бtла фигура. Тихото езерце се раздвижи и прtдъ 
мене застана русалка. Тя кротко ме гледаше съ 
милитt си очи. По устнитt и играеше приятна 
усмивка, като · лу'ненъ свtтликъ по тихо море. 

- l{оя си ти· и какво търсишъ въ тъмната. пе
щера на ВрtМ'ето? 

,,Врt~ето е мой братъ : Азъ съмъ jJ ю б о в ь т а . . 
Безъ него азъ не бихъ • била вtчна, безъ мене . той 

. би билъ страшенъ". 
_ Нейниятъ гласъ б~ нtженъ като ромона на 

пролtтенъ дъждъ по младитt листа на гората. 

/ Врtмето и Любовыа! Тукъ нау·чихъ, че тt еж 
братъ и сестра. Пещеритt еж тъмнитt кжтчета на 
душата на земята, кждtто се ражда Любовьта и 
кждtтd се крие Врtмето ·- черниятъ демонъ съ 
крилата на Вtчностьта. 

- Пихъ отъ тоя източникъ и тайнсiвено чувство 
ме обзе. Сtкашъ невидима жрица ми поднасяше 
златна чаша, изпълнена съ светена вода, текла 

капка по капка отъ милитt очи на русалката. 
Задъ езерото пещерата продължа-на още ·около 

10 метра и свършва съ пропасть. Но азъ нtмахъ 
смtлость да отида тамъ. Въ най-голtмия мракъ 
сигурно бtха покоитt на Любовыа. 

/ 

На излизане отъ Леденiщата другаритt .отъ 

слtдната група ни чакаха нетърпеливо. прtдъ входа 

на пещерата, пипаха сту денитt ни дрехи и тихо 

си шепнtха: 
- · l{олко еж блtди ! 1 

-

Нtкои отъ насъ носtха въ ржцtтt си буци

ледъ; а азъ носtхъ въ душата си тжжщ1я погледъ 
на руеалката отъ малкото езеро и по лицето си 

студенl! капки отъ крилата на Вtчностьта. 



Освещаване на хижа Снанавица 

· зд. ·t{AB[If()ДA"fE{Ц·iOCTЬT~ fi~ _TYPfiCTA 
Има различни туристи. Едни повече гледатъ, 

други виждатъ, а съ~сtмъ малко наблюдаватъ мt

стноститt, прtзъ които прtминаватъ. Първата ка
тегория еж туристи, които пжтуватъ заради укрt

пителнитt за тtлото послtдствия. Tt нtматъ отъ 
тури~ма никакъвъ духовенъ придобивъ, та не за
служаватъ да се говори повече за тtхъ. Исти.нски 
туристи еж ония, които пжтуватъ съ о т в о р е н и 

очи. Tt изпитватъ духовна наслада отъ общението 
съ природата, като се запознаватъ съ хубавото и 

великолtпното въ нея и съ тайнитt на ней

нитt закони и то толкозъ по-добр-:в, колкото 
повече я наблюдаватъ. А не е равносилно, дали 
сме се задоволили да видиiv1е само нtкои природни 
кжтища, както обикновено се върши, или сме се 

постарали да ги обхванемъ съ повече характерни 
подробности, като си служимъ -~ съ наб~юдението. 
Наблюдението не е пасивно възприятие. Да наблю 

даваме ще ·рече, да прослtдимъ рчертанията, да 

обхванемъ и разберемъ съпоставката на свtтлитt, 

тъмнитt и обагренитt площи, да проникнемъ въ 
причинитъ на външнитt · явления прослtдимъ 
всичко !'(Зобщо, което съдържа една · изпрtчила се 

прtдъ очитt ни природна картина. И образитt, 

които ще се отпечататъ въ нашето съзнание, ще 

бждатъ въ тоя случай много по-ясни и силни. 

Какъ пжтуватъ отдtлни .туристи, ни показватъ 

тtхнит_t описания на природата. Виденото само, 
макаръ и да се прtдава изобщо вtрно, особено 
въ очертанията, запазва извtстна неясность и схе

матичность и не изпъква достатъчно ясно между 

сродни сцени, тъй като му липсват,ъ характернитt 

бtлtзи, които се схващатъ, ако се наблюдаватъ . 
Описанията на видени само нtща се прtдаватъ. ви
наги съ повръхностни, мъгляви изрази, . които не 

еж въ състояние да възб_удятъ у .четеца или С{Iу- 

шателя ярки ·картини. Така на повърхностно виж

дане се дължатъ описания, въ които се срtщатъ 
бездушни изрази като „планини съ хубав,J1 форми" ; -
„прtлtстни долини", ,,хаосъ отъ планини", или се 
говори общо за планини, долини, равнини и други 
подобни обобщения. 

· Особено често това личи при художествената 
литература, кждtто употрtбата на поетически 

сравнения при описание на природа, която не се 

познава достатъчно, пра-ви . описанието повърх-
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ностно, еднообразно · и пълно съ пqвторени_я. Съ 

право бtлtжи Р а ц е л ъ за нtмски романтици, че 
отминаватъ нетърпеливо покрай обикновенитt 
природни явления, защото послtднитt не даватъ 

никаква храна на тtхното смътно търсене тайнитt 

на природата. "rt искатъ"' продължава той, 
„да разгатнатъ тайнственитt знац.и на облацитt и 
горитt, на звtздитt и цвtтята, безъ да еж се на
учили да четатъ, и зат9ва тtхнитt писания на при
родата еж така често разтегнати и безъ връзка съ 
прtдмета". 

Имащитt пъкъ способностьта да наблюдаватъ 

обхващатъ видената сцена въ всичката и цtлость 

и съ нейнитt ~одробности, и въ описанието си слу
жатъ съ изрази, които даватъ веднага готови картини. 

За добритt туристи, които искатъ да намиратъ 
въ туризма най-голtмо · удоволствие, нtма нищо 
по-желателно отъ това, да бждатъ добри наблюдэ.
т ели - н ·tщо, за което иматъ всичката възмож

ность, - и да не се за'доволяватъ вече само съ 

пасивни възприятия. И това тt могатъ да постиг-

натъ съ малко повече воля. Отначало, както всtки 
обикновенъ наблюдатель, тt виждатъ нtщаtа 

,едностранчи(во и фрагментарно, като едни отъ тtхъ 
. виждатъ подроi5ноститt, а други голtми площи и 
очертанията имъ. Полека-лека тt се научава'Гъ да 

виждатъ и двtтt и да· ги С'рединяватъ въ общъ, -
образъ, т. е. научаватъ се да наблюдаватъ. Имайки 
възможность да сравняватъ смtмяващитt се ед~а
подиръ друга картини при тtхното , пжтуване изъ 

близки и далечни крайща, у тtхъ _могатъ да се 

развиятъ силно наблюдателни способности, та бър
же да откриватъ локалнитt различия на сродни 

картини и да различаватъ · случайното и несжще
ственото отъ фундаменталното и сжщественото . 
Такива туристи могатъ да обхванатъ художестве

нитt и науч.1:iи елементи на пропжтув~ната мtст
ность и излети1t имъ тогава става1ъ по смислс, , и и 

имъ доставятъ истинска наслада и духовенъ придобивъ 

· Само чрtзъ продължително наблюдение тури
стътъ може да добие художествено и научно раз -

биране на нtщата въ природ~та. Н. Д-въ. 

CB,ЬTEtf.ETO .fiA. ЧEPtiO N!(?P~ 
от зап. лейтеНАНтъ С. уiваноэъ. 

Който е стоялъ до късно въ тъмнитt лtтнн 
нощи на брtга на нашето Черно море, той не 
рtдко се е възхl:f.щавалъ _ на една отъ най-чуднигв 
ю~ртини н.а морето. Изъ воднитt морски простори 
излиза ярка свtтли,_на, като че морето иска да от

даде на тъмното небе прtзъ нощьта свtтлината, 
която то е - погълнало отъ него прtзъ течение на 

· деня. Ако се приближите къмъ разбщзащата се 
вълна и се ·взрете въ нейнитt разсипващи се кап
чици, ще забtлtжите, че тt свtтятъ и даже, като 
паднатъ на пtсъка, тt го покриватъ съ единъ ог

ненъ слой: приличащъ на разстопенъ и нажеженъ 
металъ. Прокарате ли~ ржката си по . заляния отъ 

вълната и още влаженъ пtсъкъ, ще се покажатъ 
по пtсъка свtтли точки. Ударите ли по водата, 
подъ вашата ржка ще блесне свtтлина, като на 
изгасващъ огънь. Това удивително явление ще ви 

накара да се задържите повечко на морския брtгъ, 
за да можете да изпитате по-дълго врtме красиво

величествената гледка, която само моряцитt мо
гатъ да наблюдаватъ въ пълния си шщъ въ откри

тото и бурно море. Прt,цъ нейнитt неописни ху
бости тt даже забравятъ умората · и несгодитt на 
дневния си животъ и прtкарватъ нощнитt си де
журства въ особено удоволствие и съзерцание ... 

У дарите ли съ лодъчно гребло по водата, хвър

лите · ли камъкъ въ нея, проплава ли риба близко 
около повърхностьта, разбие ли се вJ:,лна въ брtга 
или прiщъ носа -на кораба, пжтува ли корабътъ въ 

морето и се вгледате въ оставащата слtдъ него 
струя, · въ всичкитt случаи тия движения прtдиз

~икватъ- появяването на хиляди яркосвt~ещи точки, 

които приличатъ на блtстящи искри; тt се запал
в;пъ моментално въ колебающата се водна повърх-_ 

ность и еж видими прtзъ всичкото врtме, докато 
водата се успокои. Това свойство на морската вода 
дд свtти при извtстни обстоятелства се . щ1рича 
фосфоресценция. 

Всичкитt· морета и океани притежаватъ свой

ството да свtтятъ, макаръ и въ не еднакви раз

мtри и съ различна интенсивность. Най-интен

сивно се показва това явление въ топлитt страни, 

около тропицитt, а най-слабо - въ полярнигt 
морета. Още отъ древно врtме е било извtстно, 

че нtкои отъ обитате_литt на моретата изпущатъ 
свtтлина, обаче настоящето свtтене на моретата 
- свtтенето на цtли водни маси - е явление, 

което е установено по-късно и едвамъ въ миналия 

рtкъ изслtдвано. Тия изслtдвания показватъ, че 
свtтенето на морето се дължи на физиологиче
скитt свойства на нtкои отъ организмитt, които 

. ( . 

насе.дяватъ морето, ~-а не на неорганическата при-

рода на неговитt води, както нtкои еж прtдпола
гали по-рано. Tt (изслtдванията) установяватъ 
положително, че приgината за свtтенето на мо
рето еж животнитt, които го обитаватъ, като уча- . 
ствуватъ · въ · това явление посрtдствено или не
посрtдС'гвено. Числото на тия животни е доста го

лtмо, при това измежду тtхъ ние срtщаме прtд
ставители на всичкитt по-значителни групи отъ 

па рството на морскитt животни. Все · пакъ, . най • 
голtмо участие въ това явл:ение взематъ най-про
ститt ( едноклtтъчни) животни и инфуз орите. · 
'"'· Свtтенето на Черно море, особено въ нtкои 



сезони, е доста значително. То се прtдизвиква 

главно отъ така нареченитt нощно-свtтци или 
морски свtтулки (Noctiluca miliaris) и . отъ Proro
centrum micaris, коиrо по някога се явиватъ въ 

грамадно количество. Черното море свtти най
силно въ края на лtтото и въ ' началото на · есеньта 
(авrустъ-ное·мври), по-малко прtзъ пролtтьта 
и началото на .лtтото, и най-слабо, едвамъ забtлt

жимо, . прtзъ зимата. При това трtбва да се отбt
лtжи; че прtзъ отдtлнитt сезони то Н€ свtти по

стоянно и съ еднаква интенсивность, а периоди

чески и съ различна сила, въ зависимость отъ при

сжт.ствието, количеството и качеството на причи

нитt, които пораждатъ това явление. 

За да имате още по-пълна картина за това ве
личествено и рtдко по рода си явление - свtте
нето на че.рноморскитt води - направете една 

нощна разходка съ лодка изъ Варненския зал.ивъ 

по начина, както руския професоръ Остроум0въ 
прtдлаrа. 

За тази цtль изб~рете тъмна, безлунна, 'тих:~ 
нощь прtзъ втората половина на лtтото. Щомъ 
влtзете въ една отъ лодкитt, които очакватъ па
сажери въ пристанището при паспортната будю. , 

тя ще се залюлtе и около нея ще блtсне фосфо
рична свtтлина. Накарайте ·вашия лодкарь да ви 

изкара изъ пристанището и да ви закара на· срtдата 

на залива - между фара Галата и Морската гра

дина; отъ всtки ударъ на греблата му щ~ се раз
сипватъ по · всич•ки страни свtтещи капки, а задъ 

лодката послtдователно ще се · образува свtтла 

ивица, която особено добрt се очертава и освtтява 

околната тъмна морска повърхность. Погледнете 

въ морето: проплава ли риба или друго животно 
- тt ще се · освtтятъ отъ . еж.щата фосфорична 

свtтлина и пжтьтъ имъ ще се очертае по сжщип 

начинъ. Причинителитt на свtтенето лесно моrатъ 
да се събератъ. Вземете една рtдко тжкана носна 
кърпичка, хванете я съ двtтt си ржцt по за двата 
и края и я потопете въ водата. · Отъ хода на лод

ката и наляганието на водата тя ще се надуе и ще 

почне да свtти като фенеръ. Слtдъ нtколко ми

нути извадете кърпичката, както е напълнена съ 

вода, отсавете · да се изтече водата прtзъ нея, а 

това, което остане, внимателно изсипете въ чаша 

напълнена съ морска вода, · взета прtзъ врtме на 

разходката. Това може да повторите нtколко пжтн 

подъ редъ. Слtдъ като привършите разходката .си 

и се насладите до.статъчно отъ необикfiовената 
гледка на ненагледното море, вземете чашата съ 

себе си въ кжщи. Тамъ, ·на тъмно, разклатете или 
у дарете чашата и ще видите, че ~овърхностьта на 

водата, особено . въ крайщата си, ще засвtти. Ак_о 

разгледате повърхностьта на водата или крайщата 

и до стtнитt на чашата, слtдъ кат.о сте запалили 

вече свtщь или лампа, вие ще видите, че всичко 

въ чашата е осtяно съ малки - колкото главичка 
на топлийка, прозрачни като бисери, шарчета. Тtзи 
шарчета еж едноклtтъчнитt организми - морски 

свtтулки (Noctiluca miliaris). Tt именн() обла
даватъ способностьта да реагиратъ на раздразва
нето съ фосфQрична свtтлина. · Морскитt · свt
тулки се отличаватъ съ rолtмо л.. .. акомство. Въ плаз
мата имъ намирате не само .малки организми и 

откжслеци отъ ,еодорасли, но понtкоrа даже и 

вжлнени разноцвtтни влакна, безсъмнtно оста
тъци отъ нишкитt, на разкжсанитt и носенитt отъ 
морето корабни знамена. На врtмена по брtrоветt 

се наблюдава та·кова rолtмо количество морски 

свtтулки, че денемъ това може. да се забtлtжи по · 
розово~червения цвtтъ на водата. Не винаги обаче 
свtтенето на Черно море зави~и главно отъ мор

скитt свtтулки .. _ Има и други свtтещи организми, 
които n,o нtкоrа се явяватъ еж.що въ грамадно ко-
11ичество - това еж 1ъй нареч.енитt, Prorocentruш 
micans, които еж по маJ11<И 0·1ъ морски1t свtтул

ки и които по способа на хранението си спадатъ 

къмъ растителнитt организми. 

Какво н-азнач.ение има свtтенето на морето 
въ природата? Защо, слtдъ като се раздразнятъ, 

най-Малкитt морски животинки издаватъ присжт

ствието си съ такова величествено явление? Ето 
въпроси на които още никой не е отговорилъ. 

Всички до сега само еж се възхищавали отъ красо
тата на това явление и се удивляватъ на великата 

пюрческа ржка, . която го е създала. А то трtбва 

да има нtкакво · з·начение, защото нищо въ приро

дата не е · създадено безъ смисъль. 

Литература: _ - Г. Хартвиrъ - ,,Морето и него
вия животъ- Москва 1864. К. Келеръ - ,,Живота въ 
морето", С. Петербургъ 1905. С. · ,А. Зерновъ - ,.Къмъ 
въпроса за изучва_не живота въ Черно море", С Петер-
бурrъ, 1913 r. ~ 

по д.лфредъ Щай~:нщеръ. 

Въ 1838 година една 44 годишна дама, госпб
жица Ханриета д' Анжвилъ, изкачва като първа ту· 
ристка Монбланъ, безъ прtди- това да е правила 
нtкqи забtлtжителни излети. Съ това възрастната 
дtва става знаменитость на деня и бива отличена 

съ името „ Годениuата на Монбланъ" (la fiancee du 
MontЫanc). . 

Госпожица д'Анжвилъ е .отъ стара френска 
аристокра_тическа фамилия. Израсла на село тя 
обичала природата и правила много · излети изъ 



Юра. Прtзъ юли 1838 'година тя' отива въ Шамони, рана СЪ кожа мека шапка и друга, подплатена съ 
кждtто · у нея окончателно узрtва плана ?а въз- зеленъ платъ, сламена шапка; воа,т:rажена маска, 

качването на Монбланъ. Още сжщия мtсецъ тя се очила за снtгъ, . шалъ, боа, кожена перелина 11 

връща въ Женева, за да · се приготви за експеди- алпийска тояга. Единъ акварелъ, изработенъ на 
цията, която вече нtколко години занимавала вptiv1eтo по н_ейно описание, Я прtдставя въ този 
м;11слитt й. Когато слtдъ· нtJ<,QЛKO дни лошо врtме' оригиналенъ костюмъ. , . 
т_я вижда 9тъ острова . на. Русо бtлата шапка на . Въ навечерието н~ тръгването тя написала още 
Монбланъ, ,, сърцето и почнало да бие силно, дъл- . нtколко писма до прщпели и лerllaлa .да спи е·два 
баки въздишки изл-изали отъ гърдитt й- и горещо въ 1 часа слtдъ полунощь. Тя '" спала тъй хубаво, 
желание, да се изкачи ropt, обземало цtлото и че трtбало да направи доста усил11я, за да стане, 
сжщество" . · котата стареятъ на водачитt дошелъ да я събуди" .. 

По~мжчно отъ самитt riриг.отовления било . да Слtдъ хубава закуска грушпа потегля въ 6 часа 
_се прtодолtятъ прtдразсждъцитt въ сtмейството · сутр~ньта. Балко_нитt на хотелитt били за,ети отъ 
и у приятелитt, защото на възкачването на Мон- любопитни. ,,ВСИЧ!(И, които слtдtха нашия малъкь 
бланъ се гледало не само като на опасно, но и като . · керванъ по пжтя въ долината, ме увtряваха, че 
на съвсtмъ не женствено прtдприятие. ·Една прия- азъ съмъ правила много добро впечатлени.е. Азъ 
т·елка англичанка я заклtвала съ сълзи на очитt не се изкачвахъ, -а хвърчехъ, и често водачите ме 
да се откаже отъ нещастното си ' намtрение. Но спираха: . ,,Полека, ' полека!'\ разказвала тя ,.., от
госпожица д' Анжвилъ останала непоколебима. Тн послt. Когато водачитt искали да й пом9гнатъ да 
направила завtщанието си, съвtтвала се~' съ лt- мине прtзъ нtкоя · пукнатина на ледника и пла.хо 
каря си, какъ трtба да се държи прtзъ врtме -на се съвtтвали, дали една жена ще може да .мине отъ 
възкачването и слtдъ него, и отпжтувала за Ша- тамъ, тя отго.варяла: ,,Жена,т а ще мине навсtкждt, 
мони , Пристигнала тамъ тя повиква старея- на во- кждtто прtдъ , н_ея~ еж минали двам,а мжже". - · 
дачюt; Куте, и му възлага · да намtри нужни1t · Въ два · часа по обtдъ стщнали на Гранъ-Мю 
водачи и носачи . Въ · експедицията с-ж взели уча- ле, кждtто трtбало да прtнощуватъ въ :носенитt 
стие освtнъ Куте още петь водача . и шесть носача . ., палатки. Госпожицата нtмала никакъ апетитъ, .,,бt 
Слtдъ ангажирането на водачитt почв'а набавянето ми невъзможно да ямъ; мислитt ми и моливътъ ми 
на провизии. Оригиналната ли~та по-долу ни дава ме -забавляваха до вечерьта". Подъ скалитt се бил а 
ясна картина за трудноститt и ~неудобствата, . съ 

които е било съпроводено едно изкачвщ1е на ·мон
блаJ-Iъ въ онова врtме. Общитt прqвизии се· съ-

стояли отъ: 

2 овн.ешки бута 
2 говежди езика 

24 пилета . 
6 самуна хл·Мъ -по 1 ½-2 нр. 

18 шишета бордо (вино) 
1 шише конякъ 

1 шише сйропъ · 
12 лимона 
1 бжчонка обикновено вино 
1'112 кгр. захарь 
1112 кгр . шоколадъ 
1 ½ кrр. сухи черни сливи. 

Освtнъ i·ова за всtки единъ отъ, участницитt ' 
въ е1>спедицията е било взето по 1 пудинка, · 1 ши
ше '-Лимонада, 1 шише оранжада и едно гърне 6у 
лйонъ от:ь п~ле. Всичкитt тtзи припаси еж били 
разпрtдtлени въ торби, а еж.що така и ·•нужнитt 

за експедицията и за бивака подъ скалитt на 
· Гранъ - Мюле (Grands - Mulets) вжжа, палатки . и 
други нtща. · · · 

Госпожица д' Анжвилъ описва сама костюма, 
който тя си поржчала за възкачването. Той ~ се съ-· 
поялъ отъ: риза .и гащи отъ червена фанел,а; д:ва 
чифта единъ връзъ другъ· обути чорапи отъ коп-

. .Рина и вълна; здрав~, подковани обуща; п~нта
Jюни~бричъ о:гъ шотландски кариран_ъ ' вълненъ 

. платъ, ' които достигали до глезенитt и били под
п_латени съ фланела .; дълга до надъ колtнtтt · блуза 
отъ сжщия плаJъ, придържана отъ к,оJJ анъ; гарни-

10-

разполож'ила за нощув~а и друга една . излетна 

Г,Р:).ТПа: rрафъ К_аролъ фонъ Шопенъ, по·лякъ, който 
изпратилъ карт_ичката ' си на госпожицата и искалъ 

да и направи визита. Тя прtдложила да се · събе
ратъ . водачитt на двtтt групи за единъ концертъ 

и скоро екнали народни пtсни, разм'!, сени съ тън
тежа -на Лавинитt ( прtспитt). Това природно · я~
лени~ иагле~да да е поозадачило иначе храбрата 
дама. Тя „молила Б·ога горещо ; да запази спжтни
цитt и · отъ всtкакви нещастия", и завършила мо
литвата си съ молба „да помогне за успtха на ней
ното пр{д~:~риятие~'. 

Нощьта била студена, така че госпожицата не 
могла да спи . Зq нея било истинско облекчение, 
когато най-с.етнt водачйтt единъ слtдъ други .се 

. съ.будили: ,,като че ли слънцето на възкресението 
изгрt" пише тя. Закусили и потеглили в · два часа 
сутриньта. 

,,Едва кога стйгнахме на ледника на Гр4ндъ
Кот~ (Grande-c;ote)" пише госпожица д'Анжв11лъ_, 
,, азъ трtбаше да се боря съ двама неприятели, 

единъ отъ другъ по-упорити. Прtзъ врtме на из-
, качването пол.учавахъ силно сърцебиене, а . като 

, почивахъ, ме налягаше летаргически съ1:1ь, който 
.11е приличаше на естествения ~;ънь, а на нtкаква 
у-мора, която отъ очитt се разпространяваше по 
цt~ото тtлd . Необходимата за прtодопяване на 
това сънно състояние енергия бt . по-голtма~ от
колкото можахъ дд ' си прtдставя. ,Азъ tрtбаше : да 
~апрtгамъ всичкитt си сили. Едва направtхъ 
шесть,-седемь · крачки/ сърцето ми почваше да бие 



до пръсване и_ азъ се хвърляхъ на зем.5_па, побtдена 
отъ летаргическия сънь. 

,, Това мжчително състояние ме бори цtли че-
. тири часа, безъ нито за моментъ да помисля да се 
откажа отъ , в_ъзкачването. Това показва, какъ 
силно ме владtеше мисъльта, че трtба да достигна 
върха. Защото - имаше едно много просто срtд-

. -ство да оздравtя веднага: да се върна назадъ. По 
едно врtме помислихъ, че тtлото ми ,ще стане 

жертва на овладялата ме силна воля : И тогава ка
захъ наводачитt: ,,Ако 
ли умра прtди да стиг

на върха, занесе·1·е тру

па ми горt и го оста

вете · тамъ; родителитt 

ми ще Ви възнаградятъ, -
ако изп.жлнитt последна

та ми воля". Но, слава Бо
гу, удаде ми се сама да 

се изкача горt , и въ мо

мента, когато 1,ракътъ ми 

стжпи на вжрха, азъ се 

поч~вствувахъ като по 

чудо веднага отморtна. 

Новъ животв<;>ренъ сокъ 

- изпълни жилите ми; сън

лив6стьта изчезна и азъ 

чувствувахъ нови сйли 

въ членоветt си-. . Азъ 
. пакъ владtехъ , всичкитt 

.си чувства и тtлеСf-i·и спо
собности, можахъ да . се 
наслажда~амъ напълно на 

вел;иколtпната картина, 
' що се откриваше прtдъ 

очитt ми. Съзнанието, 
че побtдихъ почти ка

питулиралото тtло и до

ведохъ до шас'тливъ край 
едно н,ачинание при-ус

совия, · при които мнози

на куражлии биха се от

казали ме изпълвац~е съ 

задоволство. 

теля на гжлъба, свещеника въ µ~амони, _щастли
вото изкачване. -. 

,, Е-е", объ рналъ се внезqпно Кут,е къмъ го'спо
жицата, ,, сега, слtдъ. като видtхте всичко, що 
може да се види от_ъ тукъ, - трtба да се качите и 

по-високо отъ Монбланъ". - ,,И:ма ли пжть за 
мtсеца?" отвърнала засмtно госпожицата . ...а.а..<. ',, Се
га ще видите", казалъ Куте, · па кръстосалъ ржцt- · 
тt си съ ржцtтt на Депланъ и поканилъ госпо
жица д' Анжвилъ да . седне на това импро'визирано 

· седло. И в о Ji. а ч и т t 
издигнали на в и сок о, 

колкото могли. Слtдъ 
това тt я помолили да 

имъ позволи да я 

цtлунатъ, тъй . като -rt 
били заслужили тази ми
лость, като завели за 

пръвъ п№ть една дама 

на най-ви~окия връхъ 

на Алпитt. Госпожица 
-д' Анжвилъ п·осрtщнала 
съ удоволствие молбата 

имъ и отпос11t увtрява

ла, че тt~и цtлувки били 
толкова сърдечни, че 

трtба да еж се чули чакъ 
ВЪ llia'MOHИ; 

Ма:iко слtдъ два часа, 
слtдъ като госпожицата 

издълбапа , въ заледения 
снtгъ девиза си „ vouloir 
c'est pouvoir" (да искашъ, 
ще р_ече да можешъ ), по 
теглили назадъ . 

Бt единъ · часа и пол о- Изначването на г-ца д' Анжвилъ на Монбланъ 

Пж тыъ прtзъ Гранъ

Плато билъ много · изм0-
рителенъ, . защото снt

гътъ билъ мекъ и крака

та затжвали на д.жлбоко. 
Затова останали да ношу
ватъ втори пжть при 

Гранъ Мюле. Вtтърътъ 

не позв.олявалъ да по

строятъ п а л а т к и· т t, 
вина, когато моя кракъ 

стжпи на Монбланъ и азъ · забихъ ~ърха на тоя 
гата си въ леда, както войникътъ забива знамето 

на кр:tпостьта, която е взелъ на атака. и седнахъ 
, на леденъ тронъ и написахъ съ лице обърнато 

къмъ Франция петь записки~ които свидtтелству
ваха на тия, до които бtха отправени, че азъ си 
спомняхъ за тtхъ". · 

Врtмето било ве·ликолtпно, изгледътъ безулре
ченъ. Слtдъ като се порадвали нtколко минути на 
гледката, пуснали· единъ гжлъбъ, който носtли съ 

себе С1!- Госi:южица д' Анжвилъ закрtпил,а на крака 
му една картичка, която извtстявала на притежа-

вслt~стви~ на което 
нощьта ,била твърдt непрюпна. Въ 6 часа су
триньта потеглили пак:ь. На Пиеръ-Поантю ги 
чакала богата закуска, изпратена отъ единъ до

бъръ приятель. А приятелката англичанка на го-
. спожица д' Анжвилъ изпратила насрtща иl\1ъ до 
надъ гората едно муле, което обач.е госпожицата _ 
отказала да язд~. 

Влизането й въ селото (Шамани) е приличало 
на цtло триумфално шествие. Тя е била посрtщ
ната съ възторжени „ура". Самъ ~метътъ я прича-
калъ, за да я пgздрави. ' 

Отъ нtмски : П'hйо. 
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XV. редовенъ съборъ на Б. Т. д. въ гр. В.-Търново. 
За трети пжть отъ основаването :на: Българското 

Туристическо Дружество старата българска столица 
посръща стеклитъ се отъ разнитъ крайща на родината 
пратеници на българскитъ туристи и този пжть има ща
стието да ги посрещне и приюти въ собственъ тъхенъ 
домъ - първия туристически домъ -въ България, чието 
освещаване тръбаше да ознаменува XV редовенъ rо
дишенъ съборъ на Дружеството. Още въ навечерието 
на събора една часть отъ членоветъ на Централното 
Настоятелство и нъкои нетърпеливи съборяни се на
мъриха въ Търново - да подпомоrнаfъ тамошния 
клонъ по уреждането на сжбора и всичко около него. 

На 24 май сутриныа пристигнаха съборянитъ, едни 
отъ съверъ, д_Qуrи отъ юrъ, посрещнати на гарата отъ 
пръдставителитъ на търновци, и въ стройни редове -
една внушителна манифестация - се отправиха подъ 
екота на „Балкани, дигайте се ... " пръзъ града за хи
ж ат а - мъстото на събора и квартира на rолъма 
часть отъ rоститъ. Акламирани по пжтя отъ сродни 
организации, -а, при входа на Царевецъ отъ старитъ 
опълченци, ко_ито искаха да видятъ въ тъхъ своитъ 
замъстници, пръдъ хижата тъ бъха посръщнати и при
вътствувани съ „добръ дошли" отъ пръдседателя на 
търновския клонъ Трап -е з _ и ц а, r. Ил. Златевъ. Въ 
хижата заеха квартири по-голъмата часть отъ съборя-
-нитъ, , а нъкои бъха настанени по частни кжщи въ 
града. Къмъ 10 часа всички съборяни се намъриха на 
Марио поле, ,на г9рнята часть на града, дъто участвува 
въ молебствието и празненството въ честь на св. св . 
Равноапостоли Кирилъ и Методи. 

Въ 3 ч. слъдъ объдъ въ салона на хижата пръдсе
дателыъ на Централното Настоятелство, r. · Ил. Анто
новъ, откри съ кратка рривътствена ръчь събо·ра въ 
присжтствието на пратеницитъ на почти всички дру
жествени клонове и множество гости отъ града и про-

- винцията. Слъдъ като и пръдседателыъ на търновския 
клонъ · привътствува съборянитъ !:1 rоститъ, съборътъ 
бъ поздравенъ отъ пръ,fi;ставителитъ на търновския 
окржженъ управитель, на министра на ·просвътата, на 
Юношеския Туристически Съюзъ, на търновския гар
низонъ, на търновския общински съвътъ, на гимнасти
ческото дружество Юиакъ, на дружеството на запас
нитъ офицери_., на дружеството на запаснитъ подофи
цери, на дружеството на tърновскитъ · зан,аятчийски и 
професионални организации, на колоездач~ю10 друже
ство, на търновскитъ търговци и индустриалци, ,на ин
женерно-архитектното дружество, на сдортния клубъ 
„Виктория" и на търновския клонъ отъ Ю . . Т. С. Купъ 
поздравителни телеграмй свидътелствуваха за инте
реса, който добри българи от:ь всички кр_айща н.а стра
ната проявяваха къмъ дълото и идеитъ на туризма. 
Слъд!? кратъкъ, но прочувственъ поменъ за патрона на 
дружеството, Ал ек о Константин о в ъ, отъ тра
гичната кончина на когото тъкмо този день навърш
ваха 25 години, и за починалия пръзъ изтеклата гqдина 
почетенъ членъ на дружеството, И в а н ъ В а з о в ъ, 
паметыа на които събранието почете съ ставане на 
крака, първото засъдание на събора се приключи съ 
хубавия и интересенъ рефератъ на r. д-ръ Кр. Дрон
чиловъ _ Ту р и с т ъ т ъ и п р и р ода т а, кратко 
резюме на който ще дадемъ въ една отъ иднитъ книж-

. ки на списанието. 
Вечерьт-а въ честь на съборянитъ бъ дадена вече

ринка-балъ, на която търновското гражданство засви
дътелствува своитъ симпатии къмъ туриститъ и тъх
ното дъло. 

Вториятъ съборенъ день, 25 · май, сутриныа бъ по
светенъ на тържественото освещаване на хижата -
първия туристически домъ въ страната, дъло на тури
стически духъ и солидарность. Слъдъ объдъ съборътъ 
има второто си засъдание. Слъдъ провърка на пълно-

мощията на клоновитъ пратеници се оказа, че на съ
бора еж пръдставени 14 клона (отъ 18) съ 46 делегата. 
Отъ Централното Настоятелство присж тствуваха ше
стима отъ членоветъ му. Пръдседателыъ на послъд
ното прочете своя отчетъ за дъйностыа ца друже-
ството пр~зъ изтеклата година. · · 

Споредъ сжщия въ организационно отношение 
дружеството отбълъзва пръзъ отчетното връме възоб
новяването на 3 стари клона - въ Плъвенъ, Кюстен
дилъ и Казанлжкъ, и основаването на четири нови -
въ Русе, Стара-Загора, Радомиръ и св. Врачъ, съ което 
числото на клоноветъ се - е увеличило отъ 11 (на мина
лю1 съборъ) на 18. Общиятъ брой на членоветъ е до
стиrналъ 1850 и постоянно расте. По отношение кни
жовната дъйность на дружеството съ подобряването 
на дружественото списание се констатира и едно за

силване на интереса въ обществото къмъ него и къмъ 
туризма въобще, а съ това се увеличава и броятъ на 
абонатитъ му. Докато по·-рано абонати нечленове 
почти не е имало, а за съжаление и нъкои членове еж 
връщали списанието и отказвали получаването му, 

пръзъ XIV си годишнина, когато то почва да излиза въ 
днешния си видъ и форма, то брои абонати нечленове 
около 700 и членове -1100. Отъ първитъ мнозина еж 
станали вече членове на дружеството. 

Конrролната комисия намира, въ доклада си, всички 
см ·втки на Централното Настоятелство редовни и, като 
иска отъ събора да одобри направенитъ, наложени отъ 
врЪМеТО И ПОСТОЯННО растящата СКЖПОТИЯ непрЪДВЕ
деНИ разходи и пръвишение на разходитъ по издава
нето на съюзния органъ, пръдлаrа освобождаване 
Централното Настоятелство _ отъ отrоворность за от
четния периодъ . Слъдъ оживени. дебати и общо одо
брение дъйностьта на Централното Настоятелство 
пръзъ изтеклата година и съ пожелание за нейното 
разширение и затвърдяване, както и за проявяване по

голъма заинтересованость къмъ общо-дружественитъ 
работи отъ страна на клоноветъ, съборътъ освободи 
Це.1-пралното Настоятелство отъ отrоворность за дъй
ностыа му отъ XIV редовенъ съборъ до днесъ. 

Третото си заседание, сутриныа и слъдъ объдъ на 
26 май, съборътъ посвети изцъло на измъненията на 
устава. Миналиятъ XIV редовенъ туристически съборъ 
възложи на Централното Настоятелство да изработи 
проектъ за измънение на дружествения уставъ и съ
гласуването му съ нуждитъ и изискванията на новото 
връме. Изработениятъ отъ Централното Настоятелство 
проектъ бъ разпратенъ своевръменно на клоноветъ за 
проучване и разискване, съ което и работата на съ-

. бора бъ значително облекчена. При все това разисква
нията по измъненията на устава отнъха цълия день на 
събора. Приетитъ отъ послъдния измънения се. свеж
датъ къмъ слъдното: 

Името ljla дружеството се промъня въ Б ъ л r а р
с к о Туристическо (вмъсто: туристстко) Дру
жество (чл. 1). Изтъква се по-ясно, че неговата 
ц ъ л ь е култ у р н о-п р о с в t т на, като това из
рично се казва въ началото на чл. 2. Къмъ с р ъ · д
с т ват а за постигане на тази цtль въ всичкитt il 
прояви се подчертава изрично и о б е д и н е R и е т о 
н а т у р и с т и т t в ъ Б ъ л r а р и я ( чл. 3). Централ -
нота Настоятелство,.., на Дружеството ще се избира за 
напрtдъ из м еж ду ч лен о в е т ъ н а н а й-м н o
r о ч и с л е н и я и и з п р а в е :н ъ клонъ, въ чието 

съдалище и _ ще остава (чл. 5). Новоо·снованитt кло
нове трtба да - носятъ б ъ л r ар с к о им е (чл. 10). · 
При по-rолtмитt клонове се прtдвижда образуването 
на с е к ц и и за по-лесно администриране на организа

цията (чл . 8)1. Увеличава се приносът ъ на клоно
ветъ за централата, като за напрiщъ всъки клонъ ще 
внася въ централната каса на дружеството за всъки 
свой редовенъ членъ по 1 л в. м ъ с е ч но (за съ-



пруги на членове - 50 ст.) и 10% от ъ приход и т t, 
отъ всички забави, вечеринки, сказки, утр·а и пр., които 
клонътъ - устройва съ каквато и да било цtль (чл. 14). 
Прtдвижда се извtстна к о н т р о л а на клоноветt 
отъ страна на Централното Настоятелство, бе.зъ съ 
това да се накърнява клоновата автономия (чл. 23). 

Членоветt на Дружеството биватъ: р е д о в н и, 
п о ч е т н и и д а р и т е л н и. Могатъ да бждатъ чле
нове на дружеството на в ъ р ш или т t, 21 r о дина 

. български граждани (чл. 32). Членове-юноши за на
прt.дъ нъма да има, тъй като тъхното естествено мt
сто се явява Юнощескиятъ Туристически Съюзъ ( събо
ръ тъ постави приемането на тази редакция на членъ 

32 въ 'зависимость отъ ръшението на събора на Ю. Т. С. 
по сжщия въпросъ. Състоялиятъ се на 30.VII до l.VIП 
т. r. съборъ на Ю. Т. С. прие уговоренитъ измtнения 
въ съюзния си уставъ, съ които се опрtдtля като 
прtдtлна възрасть за членове на юношескитt тури
стически дружества 21 година, като членове, които 
навършатъ 21 година, могатъ да останатъ за спома
гателни членове, съ право само на избираемость за въ 
управителщпt тtла на дружествата или съюза). 

Дружественото списание става з ад ъ л жител н о 
за всички членове ( съпругъ и съпруга · получаватъ 
1 течение). Прtдвижда се образуването на Фонд ъ 
,, Б ъ л r а р с к и Т у р и с т ъ" за осигуряване издава
нето на списанието и подготвяне и на други друже

ствени издания (чл. 51). Дружественитt събор и ще 
се свикватъ за напрtдъ· отъ клоноветt, а не отъ Цен
тралното , Настоятелство (чл. 59). Пръдседателитt на 
клоноветt участвуватъ по пра в о (като тtхни прtд
ставители) на събора (чл. 63). Освtнъ тtхъ, всtки 
клонъ има право да изпраща п о 1 д е л е r а т ъ з а -
в с t ки 50 душ и и остатъкъ надъ 50 души р е д о в-
и и и изправни членове (чл. 64). Прtдложения за 
и з м t н е н и е н а у с .т а в а за напрtдъ ще може ла 
поави и Uентралното Настоятелство, а не само клоно
ветt (чл. 68~. С по го д бе ни я т ъ сждъ се изостави 
изцtло . Установява се за до уж е с т в е н ъ праз
ник ъ Илинъ-день (2 августъ), въ който день да се 
устройватъ навсъкждъ туристически тържества (чл. 79). 

Измъненията на устава влизатъ въ сила веднага съ 
приемането имъ отъ събооа, само постановленията на 
чл. 14 - отъ 1 юли 1922 година. 

Въ четвъотото си засtдание, на 27 май. съборътъ 
nазисква и пои е б ю д ж е т о п р о е к т а tya Uентралното 
Настоятелство за идущата финансова година (1.IV.1922 
- 1.IV.1923 г.). Въ окончателно приетата му форма той 
възлиза на 170,000 лв . приходъ и толкова разход" · 
П6tдвиди се покоай другото и единъ плащанъ човtкъ 
за канцеларията на дружеството и възнаграждение на 

секретаоь-касиера. За спис?нието · се опрtдtли годи
шенъ абонаментъ за член.ове 40 лв . , а за нечленове 
50 лв., плащани наведнажъ или на два пжти (по на
полmшна). · 

По прtдло.жение на Uентралното Настоятелство 
бидоха поогласени за почетни член о в е на Бъл
гаоското Тvо-истическо Д11ужество: Д-nъ П. Козаоовъ 
(София). Ст. Н . ши-шковъ и Павелъ Жилковъ (Плов
ливъ), Ник. llодовъ и С. Стайковъ (Дупница), аох. Г. 
Козаоовъ, Леонъ Филиповъ и Юод. Константиновъ 
(Тъriново), Ник. Алексиевъ {Враца) и Ат. Uвtтковъ 

Поtдставениятъ отъ Централното Настоятелство 
пооектъ на п о а в и л н и к ъ з а и з л е ти т t се прие 
като основа, като се поtдостави на клоноветъ да си ИЗ·· 
оаботятъ всъки свой уставъ въ духа . на проекта и го 
поtдставятъ за удобрение отъ Центоалното Настоятел
ство. За клонове, които не си изработятъ свои правил
ници. остава въ сила горниятъ. 

Слtдъ това съборътъ се занима съ подигнатитt 
отъ нtкои клонове и членове разни въпроси, по поводъ 
на които се вмtни въ д.лъжность на клоноветt да 
обърнатъ повече · внимание да се · снабдятъ съ необхо
димия ту р и с т и ч е с к и и н в е н та р ъ, да размt
нятъ помежду си с н и м к и, да поставятъ по въз-

можность т а б л а по rаритt, да се заематъ съ б t, л t
з а нето на пжтища и пжтеки до интересни мtста ~ъ 
района: имъ, да гледатъ да използуватъ труд о в а ·т а 
п о в и н о с т ь на членоветt си за постигане на нtкои 
дружествени цъли. 

-За усилване на фонда „Български Туристъ" се 
установи с е д м и ц а н а с п и с а н и е т о, прt.зъ коя
то всt.ки клонъ е длъженъ да проагитира списанието, 
да записва абонати и да ~строи нtкоя 1 забава или по 
другъ начинъ да събере срtдства за фонда и вънъ отъ 
абонамента за списанието. 

По подигнатия отъ Габровския КЛОН1, въпросъ за 
и з м t н е н и е н а х и м н а се прие, всtки клонъ, 
който пожелае, да си изработи маршъ и да го прtд
стави въ идния ~;ъборъ, · та по такъвъ начинъ да се 
образува дружествена сбирка ртъ туристически пtсни. 

За мtсто на идния съборъ се опрt.дtли по покана 
на русенци гр. Р у с е, кждt.то до сега не е ставалъ. 

Засtданието се · завърши съ избора на ново Цен
трално Настоятелство, въ състава на което бидоха 
прtизбрани г. г. Ил. Антоновъ (прtдседатель), д~ръ 
Кр. Дрончиловъ (подпрtдседатель) Висалъ Христовъ 
( секретарь-касиеръ), Д-ръ П. Пtевъ (домакинъ-биб
лиотекарь), Д-ръ Ив. Велковъ (редакторъ), Ник. Гал
чевъ и Дим. Сжселовъ ( съвtтници), а на мtстото на 
г. Пушкаровъ биде избранъ г. Василъ Захариевъ ( съ
вtтникъ). 

Въ послtдното засtдание на събора, на 28 май 
сутриньта, г. Жеко в ъ (Търново) прочете много ин
тересния си и съврtмененъ рефератъ на тема: Туриз
мътъ като срtдство за укрtпяване и развиване на чув
ств·ото родолюбие; който еж.що ще прtдадемъ въ 
кратцt · въ една отъ слtднитt книжки на списанието. 

Съборътъ бt закритъ съ кратка благодарствена 
рtчь ··отъ прtдседателя г. арх. Козаровъ. 

Нови -нлонове. _ Пробудилиятъ се пръзъ пролtтыа 
духъ на организиране и_, сплотяване на туриститt. и лю
бителитt на природата отъ разнитъ крайща на роди
юна се засили все повече съ наближаване на врtметс, 
за редовния годишенъ съборъ на дружеството, така ч<:: 
въ отчета си до събора Централното Настоятелство 
можа да констатира възооновяването н:а три стари (въ 
Кюстендилъ, Плtвенъ и Казанлжкъ) и основаването на 
четири нови (въ Русе, Радомиръ , Св . Врачъ и Ст.-За
гора) клона. По врtме на събора се съобщи за възоб
новяването и на Горне-орtховския клонъ, а слъдъ съ
бора бt приетъ за клонъ на дружеството Варненското 
Туристическо Дружество „ за изучаване на България", 
възобнови се клона въ Т.-Пазарджикъ и се основаха 
нови клонове в с. Студена (Софийско) и въ с. Устава 
( Паluмаклийско )_. 

-- Новооснованиятъ. клонъ отъ Б. Т. Д. въ гр. 
Радомиръ, К о л о ш ъ, е ималъ на 28 априлъ т. г. общо 
събрание за организиране на излетната дъйностть 
прtзъ лtтото и за избиране настоятелство на клона 
вмъсто врtменната тричленна комисия. Въ настоятел
ството еж избрани: за пръдседатель Вл. Бояджиевъ. 
подпрtдседатель Мил. Богдановъ, секретарь Д-ръ Ал. 
Шонтовъ,' касиеръ Иванъ :х'. Станчовъ и съвътници 
Янко Любеновъ и Ив. Сърбински. На събранието еж 
присжтствували 18 члена. 

- На 23 априлъ въ tp. Ст.-Загора група мtстни ту
ристи еж имали сръща, на която г. Хр. Маниковъ е 
държалъ бесъда върху туризма у насъ , неговото по
явяване и развитие, значението му като културна орга
низация въ страната и неговитt цtли и задачи, слtдъ 
което еж били размtнени мисли относно основаването 
на клонъ отъ Б. Т. Д. въ града. Избранъ е билъ връ
мененъ комитетъ, който да проагитира идеята между 
гражданството и да подготви и свика общо събрание. 
Това се състояло на 30 априлъ и ръшило окончателно 
основаването на Старо-загорски клонъ С ъ р н е на Го
Р а отъ Б . Т. Д. ,То възложило на една комисия да из
работи уставъ на клона, който е билъ приетъ на слtд-



нота събрание, състояло се на 7 май. Първото събрание 
е избрало и настоятелство на клона въ съставъ: прt.д
седатель Г. Фетваджиевъ, . подпрt.дседатель Ст. Мин
ковъ, секретарь Хр._ Маниковъ, касиеръ Ст. Стояновъ, 
болничарь-фотографъ П. Петков~ и съвt.тници пору
чикъ Попов.ъ и Ст. Стаевъ. Прt.дъ еъбора клонътъ е 
броилъ вече . 70 члена и на събора бъ прt.дставенъ отъ 
двама делегата. . , -

- На 14 м'ай- въ гр. l{азанлжнъ група стари и млади 
туристи; членове на заглъхналия · прt.зъ връме на вой
нитt. Казанлжшки клонъ I О р л о в о г н t, з д 6 отъ 
Б. Т. Д. и · на Юнош~с!{ото Туристическо Дружество 
Розо в а Долина отъ Ю. Т. С., и любители на ту
ризма устроили организационенъ' излетъ до дефилето 

· надъ · с. Енина въ околностыа на града. Тамъ, срt.дъ 
крас-ивата природа н:а тоя дивенъ старопланински кж тъ, 

се състояло събрание, на което слъдъ като се спом
нила дъйностыа на ,;Орлово гнъздо" пръди войнитt. и 
се изтъкнало грамадното значение на туристическигt. 
организации, е рt.шено възобновяването му. Събранието 
е избрало и първото настоятелство на възобновения 
клонъ ·въ съставъ: ' прt.дседатель Вл. Бакаловъ, секре
тарь-касиеръ Ст. Кеманаджиевъ, домакинъ-библиотекарь 
Ст. Маленовъ и ~ъвt.тници Ст. Енински, Ив. Геневъ_ и 
Инко Илиевъ, Клонътъ бt. прt.дставенъ на ~ъбора съ 
единъ делегатъ. Числото на ,членоветt. му, което въ на
вечерието на събора бt. 26 души, постоянно расте: 

- Въ прt.двечерието на събора, на 21 май т. г. въ 
гр, Горна Ор1.ховица група любители на природата и 

. туризма ·се събрали да размt.нятъ мисли върху органи
зирането на туризма въ града имъ въ свръзка съ под
готвяне и нас'ърчаване изучването на природата и ръ
шили да възqбновятъ пария, заглъхналъ поради вой
нитt. мt.стенъ КЩ)НЪ отъ Б. Т. · Д. На събранието еж 
присжтствували 14 души. Избрано е било врt.менно ю1-
стоятелство, което да ржк9води дt.лата на · клона до -
окончателното му оформяване и уреждане. Избранъ е 
билъ и единъ делегатъ за събора въ Търново. Клонътъ 
бt. приетъ отъ С'_Ьбора въ четвъртото му засt.дание, на 
27 май, и взема участие въ послt.днитt. двt. засt.дания, 

На 24 юни клонътъ е ималъ общо събрание, което 
е избрало настоятелство въ · съставъ: прt.дседатель Ана
стасъ К. Бошняковъ, секретарь Ив. Иорд. Дремовъ, до
пълнителенъ членъ Тодоръ Ст. · Славчевъ и съвt.тниц~1 
Илия Пенчевъ · ·и Пас~алъ Паскалевъ. 

- Варненското туристическо дружество 3 а из у
ч а в а н е н а Б ъ л г а р и я, което сжществува отъ двt. 
години ,насамъ и ио извtстни вжтрt.шни причини до 
сега стоеше на страна, е рt.шило въ послt.дното си 
общо годишно събрание . на 18 юни т. г. да влt.зе като 
Варненски клонъ въ Б. Т. Д. Събранието е възприело 
новоприетия на послt.дния съборъ дружественъ уставъ 
и е направило нужнитt. измt.нения въ своя уставъ, за 
съгласуването му съ послt.дния. - Прt.зъ своето двt. 
годишно сжществуване дружеството е развивало ожи

вена туристическа и научна дt.йность. Отъ отчета на 
настоятелството за изтеклата година се вюкда, че то с 
броило напослt.дъ!{ъ 73 . член.а, числото на които слt.дъ 
това събрание се увеличило на 89. Прt.зъ тази пролt.ть 
еж направ·ени 11 излета до бt.лt.жити мt.ста въ Варнен
ско. Финансовото положение на дружеството показва 
за отчетната година чистъ приходъ 1532 лв. Прt.зъ то
дината е дадена една забава въ · салона на Търговската 
Академия и една вечеринка въ Общинския театъръ. -
Новоизбраното настоятелство на клона има слt.дния съ
ставъ: прt.дседатель Василъ Ат'анасовъ ( учитель), п·од
прt.дседатель Г. nбрешковъ (търговецъ), секретарь Др. 
Драгановъ (чиновникъ въ митницата), касиеръ Ив. Ива-
1новъ, домакинъ-библиотекарь А. Върбеновъ и съвt.т-
ници Ив. Хесапчиевъ и Вас~,:лъ Васил-евъ. _ 

Прt.зъ лt.тото клонътъ устрои единъ нt.колкодне
В'енъ излет,ъ прt.зъ Бургасъ ( съ миноноска) - Плов
дивъ - Станимака - Бачковски манастиръ - Родо
питt. - Костенецъ Чамъ Кория - Рила - Рилски 
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манастиръ Дупница - София - Плt.венъ: въ който 
участвумха 28 излетници (8' дами. и. 20 госI,1ощ1}. 

- По инициативата на група младежи въ- с. Студ:~на 
(Софийско) се е състояло на · 7 юли т. г, събрание въ 
основното училище, на което слt.дъ размъна на мисли 
върху туризма и _значението му за културното разви

тие на гражданството е основанъ клонъ отъ Б.- Т. Д. 
подъ името' Ж и в ат а В о да . Сжщоrо събрание, на . 
което еж присжтствували 19 члена-основатели, е из~· 
брало и първото настоятелство на клона въ съетав,:ь: 
пръдседаТ,ель Богданъ Христовъ, подпрt.дседатель Ме-• 
тоди Антовъ . и касиеръ-дt.ловодитель .Димитъръ Г. Мас
ларски. 

- На 9 юли т. г, въ гр. Т.-Пазарджинъ туристи и 
~любители на природата, между които и нt.кои стари 
членове на Б. Т. Д., -други бивши членове на Ю. Т. С., 
еж имали събрр.ние, на което еж рt.шили да възобно
вятъ заглъхналия по врt.ме на войнитt. клонъ отъ ,Б. Т. 
Д. Слави е в и гори. На събранието е приетъ врt.ме
ненъ уставъ, размt.нени еж мисли по прt.дстоящата· из
~етна дt.йность на клон~ и е избрано настоятелство въ 
tъст;:шъ: прt.дседатель Хр. Стоманяковъ (мирови сж 
дия), подпрt.дседатель, Н. Иотовъ ( адвокат"q), секретарь 
К. Раевъ ( банковъ чиновникъ), касиеръ Ив. Бошковъ 
(адвокатъ) и домакинъ Т. Пеневъ (учительУ. 

- Въ с. У стово, Пашмаклийско, група младежи 
еж имали на 12 августъ т. г. сръща въ салона на про
гимназията, на _ която :учителя г. Георги попъ Анастасовъ 
е държалъ бесt.да върху . значението на туризма и за
дачитt. на _Б. Т. Д. Слt.дъ размt.на на мисли по подиг
натитt. отъ г. попъ Анастасова въпроси групата се кон
ституира въ събрание, което рt.шава да се основе клонъ 
отъ Б. Т. Д . въ с. У сто в о, като му дава името К ъ Р
в а в а с т ъ н а. На това събрание еж при еж тствували 
18 души: Избранр е и първото настоятелство на клона 
въ съставъ: прt.дседатель Никола Маноловъ Ружиновъ, 
r,одпрt,дседатель Ник. Ст. Коневски, секоетарь Стою 
Пандалиевъ, касиеръ Храни Димитровъ', · библиотекарь _ 
Петко Поповъ и съвt.тници: К. Райдовсiи и Василъ 
Петковъ. 

Д:vпница. _ Главната грижа на мt.стния клонъ отъ 
Б. Т. Д. прt.зъ това лt.то бt. доизграждането на хижата 
Скакавица. Всичкото' внимание и дt.йность на двt.тt. ту
ристически дружества въ града, гражданското и юно

шеското, бt.ха насочени къмъ тази тt.хна съкровена ~ 
мечта, която това лt.то трt.баше да приеме . реаленъ 
образъ и да увt.нчае мноrогодишенъ трудъ и старания. 
За да събератъ нужнитt. още за благоприятното довърш
ване на цrжата срt.дства, които въ днешнитt. ненор
мални~ врt.мена еж все недо'статъчни, двtтt. дружества 
уредиха на 25 юни т. г. Ден ь на х 1:1 ж а С'к а к а- -· 

· в и ц а. Въ продължение на цt.ла седмица дупнишкитt. 
туристи подготвяха и проагитираха между граждан

ството това първо по рQда си празненство, на което 

дупничани за лишенъ . пжть манифестираха своитt. сим
патии къмъ вели·китt. идеали на туризма. Сутриныа на 
25 юни имаше забава въ военния клубъ, а слъдъ обt.дъ 
- общо веселие и -хора въ двора на мжжката гимназия. 
Пръзъ цt.лия день се продаваха з·елени ленти - ,,День 
на хижата" и картички съ изгледи отъ хижата. Въ салона 
на гимназията бt. уредена Рило-Родопска изложба отъ 
фотографии на тt.хнитt. най-красиви кжтове. Цt.лиятъ 
градъ взе най-живо участие въ това празненс:rво на 
дупнишкитt. туристи. · , Мило бt. да гледа човt.къ, какъ 
хи;гrяди . хора, обкичени съ зелени ленти, живt.еха съ 
радоститt, на· безгрижния туристъ: Гиздавата Рила пра
щаше на . всички своитt. мили при:вt.ти и придаваше 
една необикновена веселость на празника. - Добрt, ор
ганизиранъ и добрt, изнесенъ, Деныъ на,,. хижата даде 
и добъръ резултатъ: чистия приходъ е окqло 10 .. 000 лв., 
къмъ които се прибавятъ още _3000 лв., подарени отъ -
дупнишкия гражданинъ г. Г. Петровъ, и ангажимента 
на другъ дупнишки гра:жданинъ, г. Хаимовъ, да за
плати прt.воза на дървения материалъ отъ сеJiбто до 

· хижата - едно дарение отъ други 5000 лв., - за което 

,\ 



тtзи граждани иматъ благодарностьта и признател
ностьта на всички български туристи. 

Работитt по довършването и нареждането на хи 0 

жата еж почнати на 2 юли отъ трудоваци-доброволци. 
Прtзъ цtлия мtсецъ се работи най-усилено, за да се 
приготви хижата за дружествения празникъ, 2 авгу_стъ, 
когато. стана тържественото и освещаване . Клонътъ 
положи всички усилия за по-тържественото изнасяне на 

това първо по рода си туристическо празненство у насъ. 
Освещаването на първата планинска хижа въ България 
трtбаше да събере прtдставителитt на туризма отъ 
всички крайща на страната, да имъ покаже силата , на 
тtхния духъ, на тtхната солидарность, да имъ вдъхне 
вtра къмъ самитt ·тtхъ и ги призове къмъ работа за 
прtуспtването на туристическитt идеали у насъ. 

Въ уреденитt слtдъ освещаването на хижата гру
пови ·излети съ разни маршрути клонътъ взе най-живо 

участие. Негови чл~нове имаше почти въ всичкитt гру
пи. Импозантна бt групата млади и възра•стни туристи 
- около 800 души - прtдставители отъ всички крайща 
на родината, която рано сутриньта на 3 августъ потегли 
отъ хижата за Седемтt езера_:__Еленинъ-връхъ-Рил
ския манастиръ, на поклонение на народната българска 
светиня, която съ своята привлека1:елна сила ще си оста

не за винаги мощенъ крtпитель на родния туризъмъ. 
. Отъ Рилския манастиръ се образувах:а нtколко по-малки 
групи, които тръгнаха по разни направления, да об
хЬдятъ !iивнитt кж тове на Рила, а нtкои да прtскочатъ 
11 оттатъкъ и назърнатъ и въ приказния Пиринъ. 

И слtдъ голtмитt рилски тържества излетната дtй-
. но_сть на клона не прtстана. Освtнъ много добрt посе
щаванитt, почти еженеделни еднодневни излети изъ 
околностыа на града, клонътъ уреди на 27, 28, 29 и 30 
августъ четиридневенъ излетъ до Черния връхъ на Ви
тоша. Излетницитt минаха прtзъ с. Студена, отъ кждtто 
заедно съ другаоитt отъ там6шния клонъ Жив ат а 
в о д а отъ Б. Т. Д. образуваха седмата група въ тради
ционния. излетъ на Софийци. Въпрtки лошото врtме 
излетътъ излtзе сполучливъ и срtщата ropt на върха 
бt мила и задушевна . 

Пловдивсниятъ нлонъ I<алояновъ връхъ отъ Б . Т. 
11. развива отъ събора насамъ твърдt оживена излетна 
дtйн'ость. Особено добрt уредени се явяватъ неговитt 
офищ~ални излепт, виваги м~1Qro добрt, посещавани. Ви
наги . отъ голtмо .туристическо възпита;r~лио значение, 
Jt еж толкова повече жела:~:елни за единъ rрадъ , като 
Пловдивъ, дt':1:0 личната туриспiка още не е заловила 
коренъ, д ·l,то се чувствува нуждата отъ една системати
ческа пропаганда на практическия туризъмъ. Това се 
-потвърждава отъ отрадния фактъ, че почти слtдъ всtки 
излетъ броятъ на членоветt . се · увеличава. Много по
хвална е заведената отъ клона практика,' да си дава от

четъ за всtки устроенъ излетъ, като го съобщава .и въ 
Uентралното Настоятелство. Съ · това се туря начаJJо на 
излетнитt протоколи, които заедно съ . излетнитt листо- · 
ве рисуватъ развитието на туризма и историята на ту

рщ.:тическитt . оргцнизации, . и ние б,ихме же:71али да ви
димъ примtра на лловдI-Jвчани послtдванъ и отъ дру-
гитt . к~онове. . . 

Покрай еднодневнитt излети до близкитt родопски 
селища и манас:гири клонътъ е устроилъ Hc:J. 25 юни т. r . 

. а~-итационенъ излетъ до Станимака ~ -Бачковския · ма~ 
настиръ , въ който участвували 80 . души . Въ Станимака 
е станала срtща съ мtстни любители на природата и еж 
размънени мисли за организир,ше на туризма въ тоз-и 
к9ай, като се подготви и основаването на клонъ · отъ 
Б. Т. Д. въ Станимака. 

Другъ такъвъ агитационенъ излетъ е билъ уреденъ 
на 23 юли до rp. Т.-Пазарджикъ, на срtща съ току-що 

.. възобно13ения клонъ С л а в 'е е в и Г о р и отъ Б. Т. Д. 
Внушителното шествие на 38 . жизнерадос -;:ни туристки и 
туристи изъ града . е подtйствувало особено насърчи
телно и вляло нова .стоуя животъ въ подемащия се на

ново мtстенъ клонъ. Раз·мtнени еж били мисли по ре-

.:: 

дица въпроси въ свръзка съ организиране на _туризма и 

туристическата •пропаганда, устройване на излети-срt
щи и задружна туристическа дtйность. 

На 1 и 2 юли клонътъ е уредилъ двудне.венъ излетъ 
до Белмекенъ, Родопитt, извънредно добрt посtтенъ. 
Участвували еж 120 души, повечето отъ които еж оста
нали на вилитt въ Костенецъ, а 32 души еж потеглили 
за върха . На връщане тt се срtщнали при е~ерото подъ 
Равни Чалъ съ група излетници отъ Софийския кл.0нъ 
А л е к о К о н с т а н т и н о в ъ, · които били на пж ть за 

· върха. 
На 1~ юни клонът~ е. направилъ традиционния си 

излетъ до „Калояновъ връкъ". Излетътъ билъ обявенъ 
чрtзъ вtстницитt и съ специални обяви - плакарди. 
Участвували еж 50 души излетници. · 

На i 27 и . 28 августъ, въпрtки небла~:оприятното 
_ врtме, еж били уредени два излети: единъ до Бtш1 
Черква въ Родопитt и другъ до София - Черни връхъ 
( участие въ традиционния из:71етъ на софийци). 

Врачансниятъ нлон.ъ Веселедъ отъ Б. Т. Д. устрои на 
2 юли т. г. друженъ излетъ-срtща на клоноветt Ал е
к о Константиновъ (София), Кайлжшка до
лина (Плtвенъ) и Веслецъ (Враца) до „Ледени
цата ", една отъ най-хубавитt наши пещери, на 3 часа 
западно отъ гр. Враца, въ Врачанския балканъ. На из
лета участвуваха повече отъ 200 души туристи и гости . 
Въ тази книжка на списанието даваме едно хубаво опи
сание н'а тоя излетъ отъ плtвенския другарь г. Илия 

, Бърдаровъ. 

~ъстн .fi въnъжкн 
v11: р'ёдо~енъ съборъ I-Ja, N- Т. С. - Той стана въ 

Дупница прt~ъ юли т. г. Отъ цtла България се стекоха 
повече отъ 2000 юнашки . и юноши-туристи, наво.дниха 
цtлия градъ и му придад.оха празниченъ видъ съ своя 
бодъръ . духъ и спортнитt ·:си носии. Градътъ търже
ствуваше и съ нескривана радость празнуваше празника 
на младежьта, празника на нова млада България, нова 
по духъ и по сили. .. 

Тукъ идtха младежитt на другарска срtща, да 
хвърлятъ 11огледъ назадъ, да стегнатъ редоветt си и 
да чертаятъ п~ тя въ бждащето. Съ каква жарь, съ какво 
увлечение разискваха за живота на тtхнитt организа
ции, създад~ни отъ самитt тtхъ, за бждащето ·на които 

. €динствени тt носятъ отговорность ! _ 
Туристическитt и спортни организации, организа

циитt на духа, еж нtщо ново за живота на нашето 
юношество. Tt влияятъ и ще влияятъ най-благотворно 
върху духа на младежьта. Това, което българската 
педантска школа бt забравила да даде на младежьта -
възпитанието на духа и тtлото, - младежьта сама си 
го даде. Тя създаде своитt юнощески организации, въ · 
които се самоуправлява и самовъзпитава, развива чув

ството на общественость и чувството на дългъ, липс.ата 
на които тъй въпиюще се чувствува навсtкждt · и въ 
всичко у насъ. Нова България иде съ силно чувст.во на 
оловорность, навикнала на .здравъ общественъ жи
вотъ още отъ училището, което за съжаление нtма 
никакви заслуги въ това .. Нtкогашниятъ ·типъ на българ
ския школникъ: съ рошави коси, вдигната яка, блtденъ, 
съ хлътнали гърди и съ вtчно кисела физиономия, от
рицатель на всичко, отрицаващъ и с~бе си, · непо-знаващъ 
нищо друго отъ ' книгитt, политическитt скудоумия и 
кафенето, привърженикъ по мода на крайнитt . соци
ални течения, ~ тая типъ е на пжть да изчезне. Слtдъ 
войнитt ние виждаме новия тiшъ на българския юно
ша: с.претнатъ, съ бодъръ погледъ, силенъ тtломъ· и 
духомъ, съ вtра въ себе си и въ другитt, винаги об
щественъ. Той обича Бълrария, защото я е прtбродилъ 
на длъжъ и на ширъ, защото я познава и е готовъ на 

всички жертви за близкитt си„ за отеч_еството. Незави
симъ по духъ и възпитание, рано оформенъ като лич-
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· сть, rотовъ за полезна творчесна работа, свободо
бивъ по идеи, той обича .свободата и е готовъ да се 
ртвува за нея. 

Това ·е типътъ на новия българинъ. И не малка е 
аслугата на юношескитt туристически ор,ганизации 
(наредъ съ спортнитt) за неговото сiздаван~ 

Ние присжтствуваме въ засtданията на събора и 
прtдъ ·насъ се открива постепенно картината на дру
жествения животъ: прtзъ 1921/1922 г. Ю. Т. С. е броилъ 
60 клона съ около 7,000 души членове . . Числото на кло-
1-юветt и тtхнитt членове постоянно расте. Съюзътъ 
се е разрастналъ достатъчно, сега е врtме за вжт
рtшна организация. Клоноветt организиратъ подгот
вителни чети: такива има . при 28 клона съ 1290 чет
ника. Това е пепинерата на бждащитt юноши-туристи. 
Голtмитt клонове образуватъ секции, за да държатъ 
по-стегната организацията. Но тt се и обзавеждатъ: 
17 клона иматъ клубове или канцеларии; тt иматъ н 
хубави библиотеки съ 6126 тома книги. Паралелно съ 
туризма тt развиватъ и спорта: 23 клона застжпватъ 
било футболъ, колоездене, гимнатсика и пр. Tt от
даватъ голtмо значение, и то съ пълно право, на му
зиката. Болшинството отъ клоноветt иматъ . хорове, 
оркестри или едното и другото. При 18 клона :има из
летно-спомагателни каси съ 7271 лв. наличность. 18 
клона притежаватъ собствени фондове "Хижа". Хиже
стройството едва сега се поставя на по-здрава основа 
и то ще даде пълна възможностть на юношитt да д:6" 
кажатъ своята организаторска дарба и творческа дtй
ность. Туристическиятъ инвентаръ на дружествата е 
изобщо слабъ, а нtкждt и никакъвъ, но това не е по
прtчило ни най-малко да развиятъ много добра из
летна дtйность. Прtзъ годината еж били направени 
870 излета; сръдно на нлонъ по 22 излета. Тtзи из~ 
лети еж посtтени отъ 13,539 съюзни членове и 3518 
гости, което дава срtдно на клонъ по 450 души излет
ници и срtдно по 19 души на излетъ : Изминати еж 
пои излетитt всичко 99,426 · километра, отъ които 
пtшъ 40,5.15 км., а съ прtвозни срtдства 58,791 км. 

· Туристическо~просвtтната дtйность тоже не е била 
забоавена : четени с.ж и 168 реферата въ нлоноветt. 
Оборота на клонове:rt прtзъ годината е възлtзълъ на 
715,000 лв . , срtдно по 20,000 лв. на клонъ. 

Една хубава дt_йность въ миналото; но младитt 
делегати на събора не всtкога еж доволни и чертаятъ 
рамкитt на още по-мощна дtй~ость въ бждаще. Об
щото впечатление отъ работата на събора е мног-о 
добро· : rолtмъ ентусиазъмъ въ съюзната работа и най
живъ интересъ къмъ всtко ново мtроприятие. Въ нt- . 
кои само отъ делегатитt се · забtлtзва излишно увле
чение пои разис_кванията и влаган.е на лични амбиции 
при споnоветt. Макаръ изобшо това да е присжшо на 
младостыа, ние мислимъ. че трtба да се избtгва 
отъ юношитt въ тtхнитt културни организации, · кж
дtто всички служатъ · не за лични облаги, а само въ 
името на възвишени идеи. 

Обаче съборътъ на Ю. Т. С. даде доказателства за 
го.1tмо сс1мосъз~-шние, като изрази единодушно жеТJа
нието с.и да работи за туризма пои _ пълно разбиратсл -
ство и рамо до rамо оъ Б. Т. Д. Това чувство на соли
дарность е най-добрия залогъ за прtуспtването на 
туризма въ България и за културната роля, която . има 
да играе въ бждаще. 

Като свършваме - бtглитt ~и бtлtжки, ние -не мо- · 
жемъ да скриемъ нашитt чувства на най-жива симпа
тия къмъ хубавото дtло на сродната намъ организация 
на Ю. Т. С. , и да и пожелаемъ още по-блtскава дъй-
Н?сть въ бждаще. · · Н. Галчовъ. 

Годеницата на Монбланъ. - Макаръ и до днесъ оше 
да срtщаме въ отстр_анени покрайнини очудване у на
шитt прости хорица при вида на нtкоя туристка, може 

Редакторъ: Ив. Велковъ. 

да се каже, че и у насъ жената си е извоювала вече 

пр·авото да сподtля мжкитt и радоститt на туриста, да 
обича природата, да живtе въ нея,. да тжрси и оби
каля дtвственитt и кж тове, да се радва на скриппt ~ 
чарове. - А въ чужбина, особено въ излетни страни от
давна вече туристката не буди любопитство и очудване. 
И тамъ· обаче е минало доста врtме, докато „ туристката" 
добие, така да се каже, право на гражданство. Особено 
въ началото на развитието на туризма рtдки единици 
отъ нtжния полъ еж дръзвали да нагазватъ въ светая 
светихъ на природата: Възкачването на Монбланъ отъ 
mademoise1Ie d' Angevill~ е било цtло събитие на врtмето. 
Ето какъ една дописка отъ Шамони до парижкия вtст
никъ Журналъ де Деба описва случката: 

,,Цtлата долина е въ голtмо вълнение. Отъ въз
качването на Сосюръ насамъ никое събитие не бt по
вдигало толкова сензация, както това, на което току-що 

бtхме .свидtтели. Една жена има куража да се изкачи 
на Монбланъ. Тя е французойка, госпожица д' Аюквилъ . 
Водачитt не намиратъ думи да възхвалятъ куража и 
енергията, съ които тя е прtодолtла трудноститt и 
опасноститt на изкачването. Когато тя се завърна, вла
дtеше пъленъ ентуеиазъмъ. Дадоха се топовни гър
межи и населението отъ цtлата долина се стичаше да 
види героинята, а името д' Анжвилъ е оiзtковечено на
редъ съ имената Жакъ Балма и Сосюръ" (Jaques· . Ba1-
mat, водачъ отъ Шамони, който пръвъ е намtрилъ 
пжтя за 'Монбланъ, Saussшe женевски ученъ, пръвъ 
туристъ на Монбланъ, по чия-то покана и Балма е тър-
силъ пжтя за върха) . · · · 

Слt.дъ завръщането й' въ Парижъ госпожица д' Анж
вилъ бива· отново · чествувана:· Госпожа Емилъ де Жи

, рарденъ пиiuё за нея: ,,Героинята на елегантния и обра
·. зован'ъ свtтъ днесъ · е прочутата госпожица д' Анжвилъ, 
тази неустрашима -·туристка ; която миналото лtто из-
качи вър·ха . на ·монбланъ, първата и единствена жена, 

.. която е · прtдприела този тру денъ и'злётъ ~ · Всtки иска 
да·--я · вид~. Отъ . ..: вс~кждt се трупатъ »аоколо и и на 
многото- въпроси, съ които я атакуватъ, тя отговаря 

приветливо _и умно". 

Слtдъ възкачването на Монбланъ госпожица д' Анж
вилъ пр'tдприела още редъ излети. Тя е направила 

.-всичко 21 сериозни възкачвания. Шестедесеть и деветь 
годишна тя се изкачила на Олденхорнъ (3124 м.). Почи
нала на 78 години, тя е погребана въ Лоза.на, съ лице 
къмъ планинитt, които тя толкова обичала въ едно врt
ме, когато развитето на •алпинизма и туристикап~ те

първа започвало. 

Но · госпожица д'Анжви_лъ не е първата жена, която 
е стжпала Ra върха на Монбланъ. Прtди нея една мома 
отъ Шамани, Мария Паради, е била прtдумана отъ во
дачитt да участвува въ единъ излетъ · до върха. Ето 
какъ прос'то тя разказва това свое приключение: 

„ Азъ бtхъ _ бtдна ратайка. Водачитt ми казаха 
.единъ день, ние отиваме тамъ горt, ела съ щ1съ послt 
чужденцитt ще искатъ да те видятъ и ше ти дадатъ 
пари. Това ме накара да отида съ тtхъ. На Гранъ-Плато 
азъ вече не можахъ да вървя по-нататъкъ, бtхъ много 
болна и лежахъ . на снtга. Азъ хрI:Jптtхъ 1;,ато кокош
китt. когато имъ е много горещо. Хванаха ме отъ 
двtтt страни подъ ржка и ме влачиха нагорt. При 
Роше-Ружъ бt вече невъзможно да м.е водятъ и така 
казахъ имъ: Оставете ме въ нtкоя пукнатина на леда 
и вървете, дtто щете. ,, Ти трtба · да дойдешъ съ насъ 
на върха" отговориха водачитt. Хванаха ме, тътраха 
ме, блъскаха ме, влачиха ме, най-сетнt стигнахме горt. 
Азъ не можахъ ни да вюкдамъ, ни да дишамъ, ни да 
говоря; тъ казватъ, че съмъ изглеждала много жалко". 

Това изкачване наистина не-е било „ туристич~ско'' 
и не може да отнеме славата на госпожица •д' Анжвилъ 
като първа туристка на Монбланъ . 

Придворна Печатница. 
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