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от l{p. (V[иятев. -

Това е едно от прелестните кжтчета. на бжл
г,qрските земи, лр.ед които договорж.т .r за мир !3 

f-iйойи спусна черна ;завеса. Вжлшебните скалисти 
стени на ущелието, буйният qяг на Ерма, самот-

, ният звжн н~ манастирската кам_бана_, кротката 
· молитва на забравен от света отшелник, - всичко , 
тояа стана като далечен спомен от едно минало, 

което е угаснало внезапно. Вместо веселата пе-
. с,ен на чучу!!игите, оттам сега долита само спdда· 
вен стон; там е тихо и пусто като в стари, отдавна 

напуснати гробища. 

А до преди година-две Погановският мона~тиr 
беше едно от най-любимите места на нашия ту

рист. В . неговата тишина 1 обхваната от обятията 

на диви и сурови скали·, можеше да се изживее 

напжщ_ю великата душа на природата. Защото f1о
гановскияt ;монастир е приказка, нег9вата околност 
- лег~нда. И който чуе тази легенда еж.с собстве- , 
ното си сжрце, той никога не ще забрави онзи 
мир от вжлшебства,' щ? се · открива пред по
гледа. Погановският манастир е светиня на хората 

и природата. До нея се отива само с кжрвави нозе 
l:f пречистено сжрце, готово да 1 об,хване чи
стотата и величието на ,едно творчество, което 

_няма сжперници. Там душата трепти · като волна 
.. птица в небето и· ое пжлни еж.с смжтна гордост · 

за нящо неясно, неопределено, което се чувствува 

чрез цялото ни сжщество. 

Но покрай своите природни красоти Поганов-
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ският манастир ни е скжп,_ защото пр_едст·авя 11 

една страничк,а от книгата на минали дни. Той с 

паметник на отдавнашна, изоставена в пустинята 
култура·, бисер от сж.15-ровищниuата на бжлrарския 
дух и толкова по-драгоц_енен, защото в него с~ от
ражава лазура на далечното италианс.ко небе. 

* 
Скромни стопаIIски и жилищни постройки : 

ОI·ражда1 неговия правожгжлен двор, в средqта 

на който се издига спретната манастирска uжрква. 
Както и повечето · стари бжлгарски uжркви, така , · 
н Поrановската не блещи · НИТО еж.с своите . раз- : 
мери, ·нито сжс своето великолепие ." ' Но ·вiе пак, : 
в сравнение с цжрквите в КалЬтинб, Беренде, Зе- :. ·. 
мен и пр., тя заема пжрво мя.сто по своето архи- _ 

тектурно разчленение, което ii' придава особена 

стройност и · приятен вид. Самият градеж на цж.рk-: 
вата е прост и аю? _ не смятаме малкото дялани ка

N1жни, можем смело да кажем груб. Известно ,ожив
ление в масата безредно трупани ка~1ж1-щ внасят 
само тухлите, които опасват куполния т~мбур rз 

хоризонтални пояси.: Такива пояси раз'членяват и· 

самите стени на uжрквата и кулата над притвора, 

но тук с,е прозира вече и я~но орнаментален стре
мещ, който подражава на по-старата м,акедощ:к~1. 
архитектурна школа. Не.сравнено по-голямо двi1-
жение вжв вжнкашността на цжрквата е постиг
нато чрез издаващите се релиефно из стените про
екц11онни арки На , ПОJ:<рИВI:J~Пе С.60ДОВе, трит•е ап- - \... 



сиди и най-после че1:ири~Jенната едноетажна ку -: 
"ла, редом с 'i«Jят9 се издш-- ~ ос~юстенен тамбур 
~ малки полуколонки ~но ж:гл.~ Qграждащи слепи 

--~рки с тесщ~:' прозорчета. Все так~ скромна ,,е а 

._~жтрешносtта на тая цжрква. СедеМ"Fе--.. 1:1розореца. 
\на тамбура · и малките м.азгали на апсид-а1:е• про
лущат . сподаве_на светлина вжрху сте_ните, и~щ1-

' ~ани отгоре до 'долу с потж.мняли от времето фрес~_ 
. ки, ко11то СЛ). --· и единствената, проста на глед, но 

, от пжр~остёпенно з~1ачещ1е украса на цжрквата. 
Тоя iип ц~ркви, пренесен вероятно от Атон, 

е характер~н . за югозападна · Бжлг.ария. Не може 
. да се" , ус/анови с лоложtпелност, кога то~ е бил 
в""веден и . затвжрден' тук, но изглежда, че на'й
старият паметник от тоя вид остава за сега цжрk~ 
вата на Погановския мо1--ш;тир. В сжщност ние 
знаем много ~1iщко за историята на тоя манастир. 
По!\~ еникжт на ' бж.лгарските царе, койtо е наме
р~ен в него и който се пази сега в Народния музей, · 

говори само за. сжщест~уването на манастира от 

XVI в. насам. Местните предания, nо_чиващи повече 
н:1 легендарна · ш:> чва, отдават основаването на мо-. 

. насrира на цар Константин и царица Елена. Но все 
пак, тия две имена, случайно с~вп-адащи с имената · 
на основателя на Uариград и неговата майка Еле-

. на~ не еж без всякакво историческо ос116вание n 
преданията за Погановския манастир. В -западната 
ф~сада ,на цжрквата, непосредствено над 'покрива . 

на вжншния притвор еж · вградени три кржгли к1.

rviенни плочи, на които еж вджлб.ани' поотделно 
-имената на · моi-:Jастирския патрон Св. Иоан Бого 
слов и тия на ктйторите: г~сn~ДНН'h I{~HC7'JHДHJl'Ъ. 
и ,,Л~с11"жд,, 61н4д. Името на тоя Константин е 
сuжрзано още . веднаж с патрона на цжркв~та и на 

друго място ,- а това н·е оставя никакв~ сжмнение, 
че те н;~ еж случайно сжчетани. в тая цжрк~а и че · 

· имат известно отношение кж.м нейната историн. · 
Н_о кои могат да бж.дат г,о сЩ)ДИН Константин и 

ГС''СПОЖД; Елена? ;.сqмите титли показват, _ че в слу-
. чая ние имаме р_а.бота с двама владетели,. какви1·0 

наистина историята познава в тия краища през 
вт.9рата половина !ia XIV в., когато тук след смжрт
та на Душана се ·. обособи, отначало като незави-
симо,_ а после васа-лно на т)1 рuите, Кюстендилското 
или Велбу д.щско княжество. Както е известно, де

спот Константин или господин Константин, както 
той сам се титулува в · повечето грамоти, .поема 
сам управлението на княжеството след смж.ртта на 

бrр;а си Иоан Драгаш и майка си Теодора-Евдокия, 
прt~бf!изително кжм 1381 , г. Но преди това, още 

в ~з56 г. той се оженил за Кера-Тамар, най-голя
мата Иоан-Александрова джщеря, която му доби

ла дете - Елена, омжжена в 1393 г. за Мануи,il 
Палеолог. Това еж, следователно ; пжрвите ктито
ри на Поганов·ския манастир, основаването на· кой

'то ще jрябва да се отнесе н-ай-кжсно кж.м 1392 г., 
тж·й като на сл_едната год:ина Елен.а напуснала оте-

-- чеството. си като сжпруfа на византийския импе
ратор, а една година след това, на 1 О октQмври 

1394 · г. баща й Константин . паднал убит в битката 
при Ровине. 

· По-нататжшн~та сждба на цжрква:та не ни с 
и~,вестна. Едно е ясно, обаче, че такив а_ мощни 
ктитори като деспот l{онстантин ·и джrgеря ' ~! У 
Елена не еж могли да оставят благочестивото _си 

'д e,JIO недов~рше~о. Uжр~вата е била УК№-Сена · н 
разписана, ако не веднаrа, то поне- наскоро след -
nq,тройката и. Нь тая живопис не -е достиr:нала д-t) 
на"<.~ . Кжм средата " на XV в. ПОЛИТИ((есi<ите -- ~словия 
в l\ЮСТеNдилското деспотсiво с-е промени.тщ: Авто
номните му права ' би:тш унищоже--ни, областiа при
Сq,единена · кжм · турt--ките владения, а заедно с то- . 
ва ·изч.езцала и христианската закрила над цжрк-

. вите. Вследс~,:вие на това, или · може · би сам:о на 
сл :v, чаен пожар или други стихии, Погаfi,ОВСКата 
цжрква ще да е била отчасти развалена ·и ч·ак кжм 
кр~я на XV в. ОТН-0В0 поправена. Това поне е , си
гурно за повторното раз,писване в 1500 r. 1-!а не~
на1:а вжтрешност, за което ,свидетелс~вува · надпи-

. са 'над входната врата. 

За щастие, uялата живопис на Погановската 
цж.Rква, по--tжмняла от прах и дим, е добр~ запа- , 
зепа,. и представя - един целостен паметник, с как~ 

нито бжлгарскат'а· старина може рядко да · Се по
хваµи.- Но значен11ето на Поганощката цжрква не 
.се заключава сам·о в това. Нейната живС➔..-!JИС се · 
явя~а като илюстрдuия на онзи обрат _в фжцко:
виз~нтийското изкуство, който , се характер~зира в 
бж.тi'гарските земи главно .,t надмощието . на запад

·ния. ·· реалист.ично-живопис,ен елем·ент, насаден на 
без~ш~нената · и мжртва вече византийска ,iюч·ва 
като крехка фиданка на ново време,, нов мир'С?глед 
и нqви естетически изисквания, родеtrи под лазур7 

нота небе на италианския Ренесанс. 
· fJаз,ейки' спомена за п_редишния вид ,и украса 

на i~жрквата, нейните вжз ·стаА:овители, вжпрекн 
небцагоприятните политически условия, еж -иС:калrt -
отново да вжздигнат делото на Константин и :рлею1, 
като за образец еж вз·ели някоя по-голяма мона
стир_ска цжрква в Македония . . За да се .добие по 
вжзможнрст по-пжлна по сжджржание декора:r,у вна . 
картJ:iна, ' използували всички кжтчета и вф1;1ки 
плоскости на сt-ените. - изобразили литургичес;:к,и н -·
догматични сюжети, сц·ени от живота н·а Богоро
дица-, Христос и великите цжрковни отuи и, най
после, множество лик,ове на мжченици _и преподоб- · 
ни отци, - всички повече в традиuи?яна: концеп~ 

ция, каквато намираме в македонските цжрквн 

през XIV и XV в., . но и с явни нови елементи , в 
стилните и ико.нографски особености, които . сбчат 
кжм едно пряко вли·яние на италианската )kивопис. 

В : това отношение на Погановската сiенопис се 
прип.ада пжрво'степ~но значение в истариян на 

Бал~с1щкоj9 _ изку'ство . Наистина тя не - е пжрватэ, 
която . ое е освободила о'т византийските традиции, 
и не пжрва тя е отразила в· себе, си натурализжм~ 
на Запада, но затова пжк тя йай-решително . се е 
отжрсила от старите окови, за да от~ори широ~о 

вратите си за новите форми на новото време. r3 
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тази област Погановската стенопис е изпреварила 
атонската и и .е , отнела досегашната слава на пжр

nостепен фактор в формацията на Балканското из
куство. 

Вместо плоскос_тната трактовка на сюжетите, 

суровата и уморителна симетричност на компози 

цщпе и безжизнената, понякога . чисто театрална 
постановка на фигурите, 23 Погановската стенопис 
ние . намираме нова ху дожепвена ориентировка, 

която си служи еж.с средствата на италианската 

живопис, открити през еiюхата на Ренесанса. Чув 
ството на художн11ка ·за переспектива, джлбочина 1 
натуралистична моделировка и реализжм в поза , 

движение и облекло се забелязва вжв всяка кар

тина и всеки детайл. 

* 

Сравнена с останалите балкански паметници, 
Погановската ст,енопис се явява като исти~ско ху
дожест~ено произведение на, едно сравнително . ~н

дивидуално творчество, което, за сжжаление, ни

кжде другаде в бжлгарските земи . не е намерило 
подражатели и проджлжители, з а да можехме днес 

да говорим и за бжлгарсю~ . 5 , Ренесанс" поне в из-"
куството. 

Но за един 

на бжлгарит•е 
условия и ако 

такжв ·приржст в духовния живот 

еж липс·вали всички необходими 
срещаме слаби зачатжци в Пога- · 

новския манастир, то ~е не еж нищо друго освен 

едно случайно явление, изолирано в царството 1-1:1 

орлите -и самотата. 

no PEl{A ЧEPН.Efl~J:{. 
Навикнали да бродим из планините, ние пре

минаваме бжрзо равнините, мaJJKO .се ВГ.f!еждаме в 

тях, очите ни са обжрнати винаги кжм далечните 

силуети на заснежени вжрхове, там дето те се до

пират до небето и милват загубените в хоризонта 
облачета. Но какво' представляват долините и рав- . 

ни_ните пролет, когато едно след друго се подигат 

Село Нара гуй 

из рохкавата земя цветовете, разтварят чашките си, 

за да поздравят слжнцето и като малки жертвеници 

да · _ понеса:r благоухани·ята си кжм Бога? Послушайте 
~руртенетож на рекичките, които ще засжхнат в 
знойните летни дни, послушайте песента на чучу

лигата в ранно утро, вслушайте се в далечното кре

кане на жабите, в песента на закжснял бродник. На 

душата става топло, леко, весело, краката стжпват 
по-здраво по росните по.1tета. 
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Ако iютеглите от . Плевен юкм юг, пред вас се 
отваря непбятна вжлнообразна местност, прошарена 

с пространни гори, която .все повече се издига кжм 
Балкана , за . да се слее с него в далечината. Никой 
не подозира, че тази равнина е прорязана с толкоз 

много долинки , · които крият от погледите · на пжт

ю1ка ·изворчетата и рекичките си и които дава_т 
приют през лятото на хора 

и животни. 

Такава е и долинката 

на река Чернелка, само де

сетина килом·етра далеч от 

Плевен . Когато се надвеси

те над село Карагуй, тогава 

само ще се открие пред вас 

този прелестен кжт. Отвес
ни скали до стотина метра 

високи ограждат_ малката 

долинка, оросявана богато 

от Чернелка, к~ято ЛЛ\.кату

ши през градини и ливади, 

пробива си пжт ~од скали
те, дава живот на много

бройни воденици, прибира 

в6дите на буйни изворчета, 
за да ·г11 отнесе кжм Вит и 

· Ду-нава-. 
Елате тук в хvбав слжн

чев ден, откжснете се от 

световния шум, забравете 

времето и се вслушайте в легендите на скалите, 

преживейте с. тях вековете. Ето до само селото, 

повалена като великан, лежи грамадна скала, от

кжснала се от висините, а завиете ли малко надолу 

вие виждате вече следите на нашия прадед, ко

гато облечен сам_о в кожи спокойно се припичал 
на слжнцето и отивал само на десетина крачки от 

тук да тжрси и дебне жер~вата си. Поровете само 
с пржстите си под надвесените скали и вие ще 



намери:rе останки 'ОТ него

вото жилище, от ·неговите 

сждове, части от неговите 

каменни орждия. Водата от

ниса постепенно тия остан • 

ки, скалите се рушат, за

трупва_т миналото„ 

Ето тук насреща се 

таи и някаква пещерка. 

Изкуственият и вид едва се 
вече познава в треволяка, 

а вж тре се долавя шурте -
нето на малко поточе, чува 

се -равномерното надане на 

малки капчици. Водата се -
. , ) 

.,,, провира под камжните и се _ 

губи в ливадите. Тук идв;~ли 
в лунни нощи да се кжпят 

русалки, тук идвали, идват 

и с 'ега немощни и болни да 

тжрсят цяр и утеха. 

Минават се векове и след кжрвави борби тук 
виждаме -друг народ, построил крепости, пробил 

скалите, завардил вжрховете. Синовете на далечния 

Рим са се вглеждали може би , нощем в тжмнината, за 
да открият незнай~ия и _ страшен враг, те може би 
са тжгували 1ук за триумфи 1-( зрелища в родината си. 

А после дохождат хуни, бжлгари, , славяни. 
Всичко се руши, запустява. Само н·якое название ни 
напомня още за тiмното оноваlвреме. · 

До самото село, високо в скал ите вие ще 
видите чудни рисунки. Изджлбани дупчици с раз

мери от няколко мили-метр~ в диаметжр до няко1що 

сантиметра, пржснат.и ·по цялата . площ на ,С-!}алата, 
изд.жлбани фиi·урки на хора, , жив·отни, ра.стения ; 
Дали тези_ дупчици не са сжбирали кр.жвта на жер
твените животни,· дали тези кам.жни ·не са служили 

за поставяне свещените дарове? Всеко племе, всеки 

. . . . . . . . . . 

.. 

По долината на Г• Чернелна 

народ пре~инал и оставал тук по една рязк-а, по 
една следа. Тук наблизу, пак н скалите е - и „Царе;. 

вата дупка«. От далеч се прозира тя, като ~1алжк 
отвор на параход. От . тук скрит царят е гледал 

как е умирцл народжт му, хв.жрлян от скалите, · как 

е гинело царството му. Попитайте, когото и да е, 
попитайте и малкото овчарче, то ще ви покаж~ 

страшната скала. 

· Сега всичко е тихо и спокойно. Отделни ка-
мжни от крепостта достигат дори до реката, отровни 

змии са намерили тук между тр.жнаците убежище. 
Земята е прибрала всичко в пазвите си, векове1е 
личат следите от човешката р.жка . · .• 

Денят чезне .. Весело прелитат гургули.ци в 
вжрболака, неколко врабци се кжпят в ·водата, : а от
горе преминава бавно opeJi, зав.жртва се и отлита 

на юг, Ив. Варджиев. 
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БA/Il<AtiCl<A ТА. TTJi\CTP\PBA У {-iAC 
(T~UTT.A f'д~IO li!N) 

от f]енчо Дренеки. 

Двойното си народно име балканската п.ж
ст.жрва е получила от обстоятелството~ че тя оби
тава само балканските бистри и бжрзотечни по
тоци и че по цвят тя е красиво оп.жстрена с •всич

ки нюанси · на седемте цвята на джгата. - Леген
дата разправя, че красивата овчарюва годеница от 

скр.жб по'· своя годеник се хв.жрлила в бистритt 

води на планинското езерце и се _,.прев.жрнала в 
красива бяла рибка. Един ден млад рибар· хвана~ 

красивата рибка, наклал ОГ!'КН и я турrл на ска
рата. Горката рибка плачела като човек, а рибарят.' 
9. набождал с вилицата и обр.жщал на другата·:· 
страна. И колкото п.жти я набождал, толкова пжти 
тя изохквала т.жй - силно, че и младият рибар най
с,етне потреперал от страх и поб.жрзал да я отнесе · 

в ·езерото/Когато я пуснал, водата · С'!'анала к.жр
ваво-червена. Горските поточета скоро измили 
кр.жвта от раните, но и до сега по тялото _на кра

сивата рибка останали червени белези. Това са ·. 
червените й 1:етна. Тя станала п.жстра r1 я нарекли 
пжст.жрва. ,,, 

Балканtката п.жст.жрва ,е твжрде разпространена 
н обикнове~а у нас. Тя е единствената риба, която 
обитава нашите планински езера, реки и ручеи над 
1000 м. височина, а в Пирин-планина се лови в езе- :· 
рата и на 2000 м. Според R а m о n а в Пир11неите 
тя достига и до 2270 м·етра. Макар иrнето и ·да ~ . 
известно всекиму и славата й да се носи нався
к.жде, малцина ·са, които познават вкуса и. За

щото тя е станала голяма р,едкост у нас. Това без
спорно се д.жлжи на безсистемното и хищниче
ското и ловене и изтребление. Преследва се с 

nсички позволени и непозволени средства: бомби, 

вар, -рибе бил~r --.Ртбил.ане~ щ1.,тюто .теч.ение на ре
ките и пр. По так.жв начин тя_ е буквално унищо
жена и : изтребена от Витоша, дето се е запазила 
само в :един \есен район около по-отдалечените 

-01 София околности, а именно: около с. Бистрица, 
по •едноимен,~ата река, приток на Иск.жра; с. Же
лезница по р. Ведека, приток на Иск.жра и около 
с ; Чупетлова, дето · минав11 Реката, приток на рекd 

1 • С)рум а,:. от Бе.тiоморския басеин. В Рила планина (:, · 
п:очти на изчезва!iе, особено в околностите на 
Чам-Кория ·и · Рилския манастир, дето лятно време 
се унищожава · еж.с стотини килограми дребна п.ж
С] ' Жрва, : ловен·а в притоцит·е на Марица,. Иск.жра, 
Струма •. и с1i.жрз-ващите ги с тях ручеи и езера. 
Р_одопите ·еж ~жщо обезрибени ·от пжст.жрва. В 
тях по-запазени са Източните 'Родопи, · най-вече 
Пашмаклийско, особцю' с. , у стово, k.жд:ето и днес 
cj ловят едри Д,0·.2 - и ' 3 ' килограма , пжстжрви, как
вйто са голяма/редкост другаде. В Стара-планина 

, на „мI:,Iого места балканската п.жст.жрва е еж.що из
требена и е станала голяма редкост. В целия за-
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паден Балкан тя е почти унищожена. Запазена t: 
в някои само реки на Берковския и Вра~анския_ 
балкани. В Централния Балкан е сравнително по
запцзена, особено в Троянския, Тетевенския ~и 
}{алоферския Балкани. Единични, обикновено едри 

екземпляри (виж снимката), се крият още и n 
Глава-Панега, но . куJiтурното дело на човека е -
свило гнездо и тук, поради което и тия единични 

екземпляри, които са редкост - и по своята голе

мина забележителни, скоро ще изчезнат. Сжщо 
така ПО.1-IТИ изчезнала е п.жст.жрвата от Шипчен
ския (Габровския) и Тревненския балкани. А най
пострадал в това отношение е Източният Балкан, 

Пж.стжрва от Глава Панега (голямата) и от изворите 
на Марица (малката) 

за който е . известно, че отавна пжстжрва няма. 

U Осо'гов. планина п.жст.жрвата е редkост. В Стран
джа планина е сравнително добре запазена. Н') 

най-добре е запазена тя в Пирин планина. Благо
дарение на о_тдалеч·еността на тая планина от го

леми центрове и населени места и недост.жпността 

и за „любители на природата", тя тук се е запа
зила много до,бре и повече от 100 ез•ера 1 с много-

1бройни ручеи и реки, г.жмжат от пжст.жрва. · 
Според мястото и водата, в която живее, пж

·ст.жрвата предствалява многобройни разновидностlf 
по отношение на цвета си. 

Обикновено се казва, че това разно9бразие · в 
цвета t1a балканската п.жст.жрва е в зав!'lсимост от 
характера на мястото, кждето п.жст.жрвата живее, · 
после от храната, в.жзрастта и сезона. rf действи
телно, в светли води с варовит терен, п.жст.жрвите 

са предимно светли, когато в масивни ; терени и 

т.жмни сенч,ести места, те са предимно · тжмни, в 

някои случаи дори черни. През време на моето 

по-прод.жлжително стоене в Чам Кория можах да 



ю:.блюдавам маса пiстжрви от Рила, които чесtо 
от .едно и еж.що място ловени, се различаваха по 

цвят и тон. _ Но изобщо те се отличават по своята 
т.жмна окраска сравнително с тия, които позна

вам от Троянския (Бели и Черни Ос.жм) и от Те
тевенския_ (Рибарица) балкани. П.жст.жрвите от 
по_следното местонахождение - Рибарица, при

ток на р. Вит, еж.що са по-т.жмни, от тия в н.жр
вит~ две местонаходища -· от Бели и Черни _Ос.жм. 
А и п.жст~рвите от Бели и Черни Ос.жм се отли
чават помежду си и могат да се характеризират 

с имената на самите реки, в които живеят - бяла 

и черна п.жст.жрва. Това разнообрази-е в нюансите 

на п.жст.жрвата най-добре се наблюдава в Пирин
п~~анина, к.ждето, без да може да се ориентира, · чо

век ще лови от едно и еж.що езеро, от една и 

с.ж1.ца река, най-различно оп.жстрени пжст.жрви. 

Полова"fа зрелост на балканската п.жст.жрва на
ст.жпва обикновено кжм четв.жртата година, а в 
м.жжкит•е - една ·година по-рано. Най-малки жен

ски п.жст.жрви с хайвер са улавяни · до · 14 см. и - са 

имали 171 зр.жнца хайвер. С нарастването на п.ж
стжрвата, -нараства и числото на хайверенитс 

зр.жнца. П.жстжрва -от ½ кгр. може да има ,500-
800 зржнца хайвер, а от ·1 ½ кгр. до 1700 зр.жнц'-1. 
Хайвер.жт на п.жстжрвата ,е ед.жр, благодарение на 
което к·оличеството му е огр·анйченЬ и плодови

тос-тта · малка. Вследствие на · tая си малка плодови
тост · п.жст.жрвата лесно· ivюже да се унищожи, осо
бено к.ждето ловжт и цава с в 'сички прзволени и 
непоз~о~ени средства. _ 

- вкусното месо на балкансf\ата пжст'жрва с,е от
личава от това _на останалите риби. - Често - то · е 
оранжево.::черiзено, което · се джлжи вероятно на 

хран'ата. Обаче, знае се, че м.жршавите, слабите 
r:iж.стж.рви не могат да имат червено месо, а само 

ТJi.жстите, . особено стерилните · (безплодните) ин-
- дивиди, които не са редкоtт между пжстжрвите. 

Вкусното месо, което има пжст.жрв_ата,· е причин:1 · 

случаи несжзнат,елно; а от друга - 011ия, кои10 

са в постоянен контакт с планината и, за голямо 

сжжаление, една ?Начителна част от нашите ту-· 

ристи. 

А никой не се з'агрижва да оживи и зариби 

9безрибените вече наши балкански П<?тоци, при 
все че п.жст.жрвата най-ле~но може да _се раз~.но
жава по изкуствен начин. 

В.жпросжт за изкуственото разв.жждаl-_1.е на п.ж
ст.жрвата . у нас, както и зарибяването~ и оживя-
1 - ане-то на всички наши реки и планински потоци 

и езера с балканска п.жст.жрва, е сложен за раз

решение от Бюрото за рибарството при Мини
стерството на Земледелието и д.жржавните имоти. 

Чрез изкуственото развжждане на п.жстжR_вата ще 

Охридска езерна п.жстж.рва, сравн_ена с пжстжрва 
от изворите на р. Марица. 

могат да се зарибят нашите реки и езера не самu 

с нашата балканска п.жст.жрва; но и с други расови 
видове п.жст.жрви, които по-добре използват хра
ната и по-бжрзо нарастват. Но необходимо е пред-

з·г_ · нейното голямо преследване и унищожение. варително да се осигурят и с.жздадат всички усло-

Лов.жт на п.жст.жрвата, както и на всички граб- вия, които ще гарантират успеха на· риборазв.ж)К
лиiзи риби, става :~ай-правилно с в .ж д и ~ц а, като дането и зарибяванет·о на реките и тогава д'а се 
за ·примамка служат перца и разщ1.чни други_ из- , прист.жпи к.жм това народополезно _ дело, което 

куствени леки предмети, както и червеи, рибки, може да сжздаде блаrоденстви_е _ ~-а I-Iас~лението, 
особено · насекоми. Обаче -нашият бжлгарин /не заселено в безплодните планински места, и истин -
може да се задоволи с това недоходно о-р.ждие - и ска наслада на нашите пл_анинци туристи, люби-

з~1 него IiО-СИ[ур·но И по-доходно средство от бом- тели на в.ждицата. Едно от условията е, нашите 
бата и рибето биле, или да отбие цялото течение ентусиазирани _ туристи ·да смекчат своето жеста
на _ реката няма. И затова, както казахме още n кос.жрдечие кжм пж.стжрвата и да станат верна 
на:rалото, нашите планински ручеи и ез-ера са нейна стража, която да преследва -всеки, който я 

буквално обезрибени и п.жст.жрва в някои от тях лови в з а бран е н 'о време ( от 15.Х до 15.11) и 
се среща много на редко, а в други е изчезнала с н е п о з в о л е н и средства. От тях ще завие~, 

, еж.веем. Това го в.жрши от една страна населе- · в голяма степен и успеха на риборазвждното дел'J 
нието, заселено в планинит,е, което е в повечето у нас. 

* 
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t{f\ШETO ДЕЛО 

Джлгото робство беше направи~о бжлгарина 
много неподвижен и, така да се каже, вжрзан за 

родното му село или град. Той ·е познавал само 
най-близката им околност и на няколко кило

метра от тях е започвал чужд за него свят. Затова 
шопжт от Софийско с векове е пял: ,,От Витош:1 

по-високо нема, от Искаро по-далбоко нема". Н1 
изолираността, в която е живял нашият народ, се 

джлжи именно и обстоятелството, че на сравни
телно малко пространство са се образували голями 

различия в физически тип, говор, носия и пр. 

Малцина са били през робското време ония 

бжлгари, които като волни хайдути или _о_вчарн, 
са могли да надн_икват по-дал~ечко в тайнствените 

дебри на нашите планини, в царствата на самоди

вите, и да се наслаждават от техните „ гори зе

лени", · ,,сянки дебели" l!.. ,,води студени". Само на 
патронните празници на манастирите, скж.тани .в 

живописни местности, са се 1стичали и от по-далеч
ни места многобройни поклонници, които в храма 

н_а '!'ИЯ народни светини и в окржжаващата ги ве

личествена природа са намирали утеха и подем на 
духа: ·: Това са · били обикновено и единствените 

случаи, при които бжлгаринж.т се е запознавал с 

друга природа, различна от всекидневната. 

След освобождението любителите на природа-. 

' та иl\1ат вече вжзможност- да посещават безпрепят
ствено б:71изки и далечни наши краища, но инте

ресж.т кжм хубостит•е -на освободеното ни отече
ство проджлжава да е слаб. · Увеличаващата се по-·· 
стоянно наша интелигенци_я мечтае_ше да види кра

сотите на далечни и чужди планини и се вжоду

шевяваше от чужда природа: та трябваше Алеко 
Константинов да· се провикне: ,,Швейцария ли?", 
сочейки прелестите на, наша Бж.лгария, а народ
ният _ поет да каже горчивите думи: 

-,,Ах, ний жи_веем- в тебе кат сж.щи чужденци, · 
11 дивни вид твой не ни' стряска, не привлича. 
Рогачжт в планините по~много те обича, 
По-харно те познават крилатите певци; 

А ний не видим нищо, нам нищо не ни тр?Jба, 
Доволно е че даваш покривката и хляба, 
И ние в тебе, Майко, ще умрем чужденци!" ... 

Хубостите, с които така щедро е надарена на

шата. родина, не остана:ха скрити за отзивчивите 

к;ж.м · хубавото наши писатели н_а чело с Вазова 11 

Алеко . . Те пжрви почнаха да ' будят у нашето об
щество инт~р•ес кж.м природните хубости, като му 
дадоха не само вжзторж,ени описания, но и сам:1 

поведоха · преди близу четвжрт век голяма груп ~1 
софиянци кжм Черни вржх на Витоша, за да му ги 

покажат. Тук, за да се турят здрави основи на де

лото, .к,оето имаха присжрце двамата наши велики 

безсмжртници, се решава основаването на пжрво
то бжлгарско туристическо дружество, което да 

· обедини единичните любители на бжлгарската при-

рода, скитащи се -от време· на време , из „забута

ните", както се казваше, наши ·кр~ища, и което дfl 
привлече в своит,е редове повече хора, като им 

открива чаровните природни красоти; Така се дав~-1 
началото на организирания туризж.м у нас, и той 

изпжрво бжрзо се развива, за да отслабне наскоро, 
като всяко наше начинание. За щастие обаче той 
не заглжхна, окопити се пак, излезе неувредю1 

през войните и го ви~даме сега да се шири бжрзо 

и да намира многобройни привжрженици, особе

но между младежта. 

На XV си еж.бор пр~з м. май т. г : в гр. Тжрнщю 
Бжлгарското Туристическо Дружество се яви с 
18 клона и повече от 1800 души редовни 

членове. С особено доволство трябваше да 
се констатира че в София, дето се тури 
нач.алото на туриз)Vlа у нас преди само чет

вжрт век, вжпреки джлгите войни и настж.пилото 

спед тях униние, -клонжт е броил повече · от 50V 
членове, а еж.що така броят на о·рганизираните ту
ристи е бил доста значителен и в градове като 
Тж.рново (304 души), Дупница (208 души), Га
брово (131 души), Враца (120 души), които имат 
отлични условия за развитие на туризма. Освен в 
изброенит,е градове туристическото дело е за

крепнало и в следните градове и села: Пловдив, 
Русе, ·Стара Загора, Казанлж.к, Кюст-ендил, Радо
мир, Долна Баня, Белова, Оряхово, · Плевен и Сн. 
Врач, а по време на еж.бора стжпи здраво и на брега 

на Черно море, в гр. Варна. От еж.бора насам 
броят на клоновете и организираните в тях туриста 
се увеличава посоянно. Само в софийския клон 

А л е к о К о _н с т а н т и н о в броят на редовните 
членове е нарастнал над 800 души и включва в рс
дсвете си все повече и повече високо интелигентни 

и сжзнателни туристи от двата , пола. Особено тря

ба да ни радва бжрзото разрастване и преуспяване 
на вжзникналата едва преди едно десетилетие юно

шеска туристическа организация, която с право 

моЖ:е да се нарече пепинера на бж.дащи сжзнател
ни и вж.одушевени от туристическата идея членове 

на Б. Т. Д . . Упоритата работа на младит-е - ни дру
гари qаслужава адмириран·е и броят на юношите 
туристи, .достигащ до 7000 души, организирани в 
60 клона, предсказва н_ай-хубави из.rледи за бж
дащ~то на туризма у нас. Това голямо увеличение 
броя на организира,ните туристи и чувствителното 

разрастване на туристическото дело сами вече го

ворят, че бжлгаринжт се е променил значително 

.в •едно кжсо време и че на това дело у нас е ту

рена солидна основа, че то ще процжвтява и креп

не, че ,е негово бж.дащето. 

Доволни от разрастването н~ нашето дело, нек:1 

проджлжаваме пак еж.с сжщат-а ревност организа

ционната ни работа, която е била преобладаващ .. :~. 
през четвжртвековното просжществуване на на

шето дружество. Но при това нека не забравяме, 



че до сега, кога повече, кога по-ммшо сме зане

марявали две qт сжществ'ените задачи на туризма: 

едната - да разширя вам~ и •раз п р/ о

страня вам е познания за нащата 

с т р а н а и ней нит е п р и р о дни 6 е лежи
т о с ти, и в то р ат а - да н а п р а в им по

с л ,едните по-ле с но дост ж п ни. Едно от 

най-добрите 
I 

средства за постигане на пжр
вата-\ ни задача еж излетит,е. В това „ отно
шение, наистина, ние не · 1уюжем да се по

плачем в бездействие. Числото на излет11те и 

бро~т на туристи!е, които бродят през различ_нитс 
годишни времена· ·из планини · и полетd, расте по

поянно, а ~естности, които до скоро беха почти 
непознати, сега се посещават ежегодно от сто

тини ту риещ. Обаче не всеки . турист и любит,ел 
на природата може да опознае голям де.71 0т на

шите земи само чрез собствено наблюдение. Мно

~инството нема вжзможността да стори това, по

ради служ,ебни заджлжения, ограничени средства, 

домашни грижи и дRуги улисии. Пжк и най-добрите · 
туристи не могат да видят всичко и споходят на

всякжде. За много краища на нашите земи те, 

както и широката публика, ще научат само от опи
сания на други, които еж ги споходили. Тук имен

но се прави най-малко, като изключим единичните 
кжси описа11ия в нашето списание, и не се изпол

зува опитността и познанията на участниците в 

отделни излети. Ако за воеки излет се правеха 

изложения с важни ЗJ. туриста данни, не само биха 
се улеснили бждащит~е излети, но вече м.ного ог 
клоновете щяха да имат готови пжтеводители за 

районите си. А от колко голяма полза бихи били 
сказките с туристи~еско сжджржани,е! 0тделнит~ 

.клонове правят често срещи помежду си, но аз 

не зная нито един случай, на тия срещи да се за

познават взаимно с природата на отделните кло

нове чрез подходящи описания на устроявани из

лети. и, ако могат да се ~ридружат те с подходящи 
фотографически снимки или с светливи картини, 

колко по-смислени биха се явили тия срещи. Вжв 
всички наши клонове затова трябва да се подгот
вят специални сказки-- вжрху природата _и нейните 
,бележитости в клоновия район и тия ск·азки да се 
четат както на срещите, тжй и пред другите кло

нове, а еж.що и в градове, дето няма клонове ... Тия 
. сказки на пжрво време могат да еж само о"бикно
вени описания на излети с проследяване на ви~е

ното по · пжтя. Светлите картини (диапозитиви), ~= 
които те ще се придружават, µi.e задоволят нэ.

пжлно насжщни нужди на всички любители на 

природата. Сжщо така много О'!:_ клоновете на Б. 
Т. Д., които имат , вече значителен бро11 хубави 
фотографически снимки, могат да правят nостоянни 

изложби и да си разменяват снимки помежду си. 

Липсата на помещения пречи за устройване на тия 

изложби, и последните на много места ще остана г 
да се желаят в бждаще, когато всеки един клон ще 

си има собствен дом. Товс:1 обаче нека не пречи 
да се подготвят фотографически снимк11 и да се 
устрояват с тях поне периодически. изложби, пред
ставляващи по-голям или по-малжк дел -от нашите 

земи. 

За постигане на втората ни задача пжк се пра
вят, особено от някои клонове, у~орити усилия, 
вжпреки това, че с,е срещат голями пречки от .па

костни ржце ~ и недостатжчни средства. Готовите 

хижи, лр'оектите за нови, м·аркирането и прокар

ване дори на пжтища и пр. свидетелствува за же~ 

ланието да се направи в~зможното в това отнs>

шение. 

Тук не искам, па и не мога да се спирам об

ширно вжрху споменатите две задачи f!a О.ЖЛГар
СКИТе туристи. Моята цел е да посоча, че те вече 
трябва да стоят на пржв план в програмите -на на·
шата дейност, защото не вече броят- на клонове 
и организирани в тях членове, но степента, до 

която тця ~адачи са изпжлнени, ще свидетелству

ват за нашата зрелост като туристи. 

К. Д-в . . 

* nPfi~/I~ЧEtifiЯ в A/1nttтE 
от 1Vfapк Тsен. 

Ние наехме единствения останал водач да ни 

показва пжтя. Той бе над седемдесетте, но би мо

гжл да 1Viи даде девет десети от силата си и пак 

би запазил изгледа на годините си. Той нарами 

торбите, палтата и гегите ни и ние поехме нагоре 

по ~тржмната пжтека. Тежка работа бе това. Скоро 
старецжт ни помоли да му дадем да носи и палтата 

и жилетките ни, и ние му ги дадохме; мжчно би 

могжл чdве~ да откаже такава дребулий на един 

бед,ен старец като него. 

Когато почнахме вжзкачването, ние еж.зряхме 

1. 

една микроскопична колибка, кацнала горе в _ не

бесата, на най-високата точка »а планината рред 

нас. Тя бе от десната .ни страна, пр'еко тесния улей 

на долината. Но когато дойдохме .на •една линия с 

нея, от двете й страни наизкочliха други, по-високи 

планини. Пжтжт се виеше още джлго нагоре вжrз 
вжздуха сред тази самотна скалиста пустиня. Пред 
колибката се зеленееше обрасла~ с трева градинка, 
г_оляма колкото ·една билярдна маса. Тя бе толкова 
стржмна и кжса и свжршваше тжй · внезапно над 
пропастта, че тржпки побиваха човека само при 
мисжлта, че вжобще някой би могжл да довери 
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крака си на един така изложен наклон. Да пр~дnо
ложим, че стжпи случайно на захвжрлена там пор

тс,калова кора: нямаше нищо, за коетQ да се за

лови, нищо не би му попречило да се отжрколи. 
Пет обржщания ще го докарат до края и от та~:} 
в проп__астта. Какво страшно разстояние би изми
нал надолу! Ще се удари и · ще отскочи два трн 
пжти по пжтя си, но това малко би му uомогнало. · 
Аз по~скоро бих потжрсил чист вжздух н~ джгатJ, 
отколкото в ,една такава градина. · Разстоянието до 
земята и там би било горе-долу еж.щото, но п6 е 
приятно да се хлжзгаш, отколкото да подскачаiн 

надолу. Не можах да р<,1збера, как селяните се из

качваха до тази колиба: околността и изглеждаше 
извжнредно стржмна за всичко - освен за балон. 

·· С изкачването ни п6 на високо пред нас се за

провиждаха _ постепенно нови еж.седни вжрхове и 

вжзвишения, скривани ДQ сега от по-ниските гре

бени. От вре11ле на време се поспирвахме за малк'о 
пред тези гиганти, оглеждахме се наоколо и тжр

сехме с поглед колибката. Ето я хе, там долу, дал_еч 

под нас, на един незначителен х~лм в долината. 

Сега тя бе толкова далеч под нас, колкото високо 

над . нас бе, когато почнахме да се изкачваме. 

След малко пжтеката ни изведе над една пр,о

пс1ст и проджлжаваше да - кривули , над нея, запа-

. зена: с една - ограда от страни. Далеч там долу по
гледжт долавяше сгушената в гжнките сграда ю1. 

паI-!Сио-на и малката долина Гастерн с поточетu, 
чиито води се блжскаха о скащ:1стите и брегьве. 
От тук ние можехме да хвжрлим камжк чак долу 

в нея. От време на време се оглеждахме на около и 
тжрсехме най-вис~жата точка на пжтя и всеки пжт 
открищ1.хме някой по-в11сок вржх, който наq-разо

чарователно се изпречаше точно от преде ни. По
гледнехме ли надолу в долината, ние чувствувахме, 

Ч(: сме дости'гнали най-сетне истинската най-висока 
точка, ~ а в действителност тя бе още т жй далеч! 
I--I-иe бяхме още в vриятната сянка на гората; в 

царството на хубавите мжхове· н . накрасените с 
. пжстри диви цветя поляни. 

И наистина, цветята ни интересуваха по.вече от 

всичко. Ние . сжбирахме по едно д.ве парчета от 
всеки вид, който не познавахм~, .; и та_ка уабрахме 
раекошни букети. Друго едно интере сно • забавле 
ние при изкачването ни нагоре бе преминаването 
през разните . годишни времена, които ние опре
деляхме по присжтствието на познати нам . цветя 
н плодов·е. Например\ i-ra брега на _морето бе кран 
на Авгу'ст, в долината на Кан.fl-рщег, в подножието 
на прохода ние намерйхме цветя, каквито к·рай м·о
рето ще 

1

има едва след две - три седМIЩИ. По-високо 
ние навл~зохме в октомври и- (;Жбирахме кичести 
·i.интяви. Аз не си джржах бележки и сжм забра
вил подробностите, знам само, ч•е следенето стро~
)({а l;la pal 1:.,пел'ния юлендар бе много интересна за·бзва . 

Още ·riо-iзисок6 ние намерихiv1е в голямо изо
, ·билие· разкощ·но:го черв~но ·цвете, наричано алпий

С:ка. .RО~. а, _ 1:10 _I-ie· ~рещнахме 1-шть един екземпляр от 
малкия швейцарски -любимец '_ -еделвайс. Името 

му изглежда да оз-начава, че той е едно благородна 
цвете .и че е бяло-*) ·. Може и да е много благо
родно, .:но не е особено привлекателно, нито пжк 

,е бяло. МжхН.атото - му венче има цвета на пепелта 

от лоша пура и изглежда да е направено от долно
качествено сиво кадифе. То · има един благороден 

и скромен обичай да се промжква до най-стрж~ни,те 
височини, но това вероятно е за сметка на неговия, , 

изглед. Всеки случай не изглежда да има моноп~)J1 
на тези височини, защото често те еж осеяни с ня

к'ои от най-милите цветя на долината. 
През цялата сутрин, докато ние вжрвяхме като 

хора, които разiюлага'т _ с времето си, други · пе
шаци ни настигаха и отминаваха с енергичнн 

крачки и с вида и решителния поглед на хора, които 

вжрвят, защото им се плаща. Те носеха широки, 
кжси до коленете панталони , джл-ги плетени чорапи 

и подковани, високи обуща. Това бяха джентле
мени, които ще се вжрнат дома си, в Англия илн 

Германия, и ще разказват, по колко кило~1етра от 
пжтеводителя еж извжрвяли всеки ден. 

На · една самотна, скалиста тераса високо над 

р астителния пояс ние срещнахме една вжрволица
от ок0ло 25 младежи на мулет_а, всички от Аме
рика. На единя край на тази тераса с_ надвес,ени 

голи, грозни канари, които криеха в сенчестите · 

дупки помежду им преспи вечен сняг, имаше една 

тесна ивица редка, отчаяна тревица. Тук' в· няколко 
колиби и сега живееха един мжж и едно с,емейство 

прасета. Този човек можеше с право да се счита за 
собственик на края на света, защото ако вжобще 
има· един. определен край на · света, той сигурно 
го бе намерил. 

От тук· нататжк ние с,е движехме из .една изме

тена от бурята пустиня. На всич_ки страни около 
нас се издигаха гигантски маси, стржмни канари :-1 
купища оголени, мрачни камжни, без никаква следа' 

и помен от растение, джрво или Ц}?ете, или пжк . 

признак от ·някакво живо сжщество. Мразжт и 
бурята на безбр~й поколения еж блжскали и ру-. 
шили тези канари с една безсмжртна ,енергия, раз

_ рушавайки ги на еж.ставните им части. Преспи мрж-

сен, стар сняг се спускаха чак до , пжтеката~ От 

време на ·време пq_гледжт, долавя~че през жестокия 

обржч, · що · ни окржжаваше·, някой величествен. сж
седен купол, обвит в бляскав лед, извишаващ чи

стата си белота високо в небесата. В сравнение с 
него ние изглеждахме· червеи. Такова видение ви- · 

наги приковаваше интереса и удивлението на чо

века и го караше да забрави, че вжобще има нящо 
грозно в света. 

Спряхме за обед в едно здраво изградено малко 
ханче, Н?реч,ено Шваренбах. То бе разположено на 

уединено място, . заобиколено от високи вжрхове, 
бру лен9 от ветровете и облаците, обливано от 

, джщд, засщшано еж.с сняг, блжскано и преследвано 
от бурите почти всеки · Божи ден. То бе ,единстве
ното обиталище в целия Г•емски проход. _ · 

Тук човек имаше вжзможност за едно кжрво-

*) Edel =,'блаrородс·н, weiss = бял (бел. нревJ 
1 
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смразително алпийско приключение. На близу се 
издигаше снежна-r-а маса на Големия Алт,елц, който 
извишаваше модро чело в небесата и канеше за 

посещение. Аз бях обзет от идеята, да ·се -вж.зкача 

на вж.рха му, и веднага реших да нам,еря нужните 

водачи, вж.жа и пр. и да трж.гна. Натоварих Хяри 
да отиде при хазаина на ханчето и да му открие 

нашите наi1ерения. Между това аз се отдадох при- · 
лежно на работа . - да прочета и проумея; какво 
нещо бе това едно алпийско вжзкачване, за как
вито толкова мноrо с,е говореше, и как тряба да с г 

отнася човек кж.м него,, защото в тези работи , бях 

голям невежа. Отворих книгата на Хинчлиф „Летни 
месеци в Алпите" (излязла в 1857 г.) и избрах 
разказа за .вж.зкачването му на Монте Роза. То,1 

почваше: ~ 

,,Мжчно е да предпазим духа си от вж.збуждL':· 
ние в навечерието на едно приключение" ... 

/ Понеже аз. бях твж.рде спокоен, обиколих ня
колко пж.ти стаята, докато с,е силно вж.збудих . 

Обаче още след~ащите думи в разказа - че ав

торжт на• едно тако!За пр1:1ключение трябва да става 
в два часа сутринта - изпариха цялото ми вж.з- · 

буждение. Вс,еки .- случай ' аз се вж.збудих отново и 

про,цж.лжих да че:г-а, как мистер Хинчлиф се обля-
' кжл при светлина-та на свещ и „скоро се намерил 

долу при - водачите, които шатреели насам нататжк 

в коридора, сж.бирали провизиите и приготовля
вали. всичко нужно за трж.гване", как той хвжр: 
лил поглед навж.н ' в студената ясна нощ и видял че: 

„ Цялото небе сияеше от звезди, по-голями и 
по-светли отколкqто изглеждат през тежкия вж.з

дух, дишан от 'Обитателите на по-низките области · 

на земята. Те из_глеждаха като че ли висят от 
тжмния небесен свод и _неж1;1ата им светлина раз

ливаше фееричен блясж.к вж.р~у снежните полета 
в подножието на Матрхорн, който извишаваше 
величествената си кула в небето, чак до 

сжрцето на Голямата - Мечка, и увенчаваше_ че

лото си с диадема, образувана от нейните светла 

звезди. Никакж.в звук не нарушаваше дж.лбокото 
спокойствие на нощта, освен далечният ромон н,1 

поточетата, които с,е спущаха от високото плато 

щ1. -Сан-Теодуловия ледник и падах<!_ стремглаво 
над стрж.мни скал,и, докато се загубят в л~биринт,1 
на Горнерския ледник". 

След к~то зак:усили и пили кафе, кж.м часа три 
и половина групата от десет души се изтqчила от 

хотела Рифел и почнала стрж.мното изкачване. Кж.м 
часа пет и . половина той случайно се озж.рнал на
около )1 видял ,,fлавната фигура на Матрхорн, 

която току щq оз_арена. от розовата утрин изглеж

даше като огромна огнена пирамида, издигаща се 
1 " над пустия леден и камен океан . След това бля с• 
кавото сияние об1яло Брайт~орн и Дан Бланш; но 
,,изпречилият се · помежду ни масив на ·моите Роз.1. 

. ни пречеше ощk джлго да видим слж.нцето, макар 
· че целият вж.здух се стопли скоро след бляскавото 

пробуждане на деня". 
Той се взирал в горд-ия венец на Монте Роза и 

широките снежни пол:еl"А, 1'-онm мр.дили сr.ржм

ните и подстж.пи, а главният водач изказал мне

ние, че никой не ще може да победи тези стра
' 'хотни висини и да тури крака си на вж.рха. Вж.пре
КII това групата проджлжавала упорито да се движи 

.напред. 

Те употребявали неизказани усилия и се из

качвали все по-високо и по-високо. Минали голя

мото плато, изкатерили един стрж.мен склон, при

лепени като мух~ о грубата му поврж.хност, п 
_ се нат ж.кнали _на една ужасна стена, от която се 

надвесяли големи каменни и ледени блокове, ~ои

то има-ли изглед, като че ли ей-сега ще паднат. 

Обж.рнаiш се на страна д·а з,аобиколяt тази стена _ 
и продж.лжава;ш да се изкачват, докато пж.тят им 

·бил препречен от един „лабиринт от голями снеж-
нн пукнатш-щ". Тук те завили пак в страни и поч
нали джлго, стрж.мно вж.зкачване, толко:ва стржмнrJ. 

че трябвало да вж.рвят в зиг-заг. · 
- Умора ги принуждавала често да спират за 

минутка-дв-е. При такова едно спиран~ някой из

викал: ,, Гледайте Монблан!" и те останали изумею-( 
от голямата височина, която били достигна.Jlи, т:1 
да могат да виждат монарха на Алпите и неговип~ 
другари право зад купола на Брайтхорн, един сж.-
седен вржх, висок А 1 71 метра. , 

Хората от групата се дви_жили в една редиц ', :' 
в сички н~вж.рзани о едно здраво вж.же, на еднакв 1 J~. 

разстояние един от друг, така че ако някой ::> i ' 
п1х ~е iюдхлжзне, другите да мqгат да се облегна ~ 
на гегите си и да го спася~:, да не падне в пропа:стта 

стотини метри надолу. Постепенно те стигнали до:j 
един зацеден гребен, извит под остж.р ж.гж.л, от 
едната страна на който зеела бездж.нна пропаст. 
Те, трябало да го изкачат и водачжт, който вж.рвял 
нс1 чело на групата, копаял стжпки в леда с ледо

копката си. Щом като .rой прем-ествал крака си от 

е~на ст ж.пка в друга по-напред, -и кракж. т на след -
ващия след него се намествал в нея. 

,,Бавно, но -с упорит·о постоянство ние продж.л
жавахме вж.зкачването по тази опасна част от пж.тя, 

пише по-нататж.к ,мист,ер Хинчлиф, и аз мога да 

кажа, че за мнозина от нас бе щастие, дето в-нима ·· 
нието ни бе по;ж.-лнато всецяло от необхfдимостта 
да следим ст ж.пките на човека пред себе си; за

шото докато от ляво наклонж.т на леда бе · толковс1. 

_ стрж.мен, че· никой не би могж.л да - се спа:си, в слу 0 

чай че , се подхлж.зне, ако другарит"е му не бихсt 

го задж.ржали, от десно ние мож·ехме да хвж.рлиl\1 

с ржка камж.к вж.рху ледника, който лежеше сто~ 
тини метри под нас. 

,,Абсолютно необходима бе най-голяма пред
пазли·вост. И в това .... изложено ·лоложение ние из
питахме всичката ярост на голямия непр~ятел на 

посетителите на Монте Роза - с,вирепия !1, ужасно 
студен северен вятж.р. Ситният ·кат прах· сняг се 
носеше на облаци вж.рху ни и проникваше между 
дрехите ни, а ледените парчета, що отхвж.рчаха 

под у дарите на Петрова та ледокопка, прорязвах~ 

вжздуха и потжваха в пропастта. Трябаше Д.J 
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употр~бим нсички усилия, з~ да се запазим, да не 
ги последваме и ние, и от време на време, при най· 

свирепия вой на вятжра, ние с удоволствие заби

вахме гегите си в леда и тжрсехме в тях здрава опора". 

След като изкатерили тази опасна стржмнин1, 
те седнали да си починат малко с гжрбове кжм· 
една надслонена скала и крака увиснали над без
д,~нната пропаст. От там те се изкачили постепеннп 
до друг един гребен, още по-мжчен и по-опасен: 

,,Целият гребен бе извжнредно тесен и падж.1' 
на двете му страни бе безнадежно стржмен, а ле- · 
джт в междините н-а скалистата маса имаше на места 

формата на остжр почти като нож ржб. Тези мест:;,, 

макар и не по-джлги от три д.о четири малки крачки, 

Монте Роза (4638 М'.) 

изглеждаха необикновено неудобни. Но както Nre
чa, който води верующите кжм портите на рая 

така и те трябаше да бждат преминати, преди да 
достигнем вжрха на нашето желание·. На едно или 

две места те бяха толкова тесни, че стжпвайки 

вжрху им на пржсти, добре извжрI-J.аrи за по-голяма 
сигурност, единият край на крака оставаще да вис ;:1 

вжв вжздуха над· страшнат~ пропаст от десно, до

като другият се показваше над леден~я склон от 

ляво, който едва ли бе по-малко стржмен откол

ксто скалите от :десно. В тези случаи Петжр ми 
подаваше ржка, и като протегнехме, колкото мо-

. жем, рz'\.\.цете си един срещу друг, -той · имаше вжз

можност да направи две-три сигурни стжпки и с 

един скок да се намери на скалата от среща. То

гава той се обржщаше и ме викаше да го послед
вам. Аз предпазливо пристжпях две крачки и при 

третята срещах протегната му ржка, готова да 

улови моята, и в един миг се отзовавах при него. 

1< другит,е сrrедваха се по тоя начин. Веднаж моят 

крак се подхлжзна на страната над пропастта, H'J 

в сжщия миг аз протегнах левата си ржка, така че 

като паднах, обгжрнах заледения край под миш-
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ката си и се позакрепих за малко. В еж.щото време 
хвжрлих поглед кжм страната, на която се подхлжз

нах и се готвех да стжпя с десния си крак на еднэ 

издадинка в _ скалата, голяма колкото обикновена 

топка за крокет, която случайно с•е показваше из 

под леда на самия край над пропастта. Закрепен 
така отпред и назад аз вярвах че бих могжл лесно 
да се изправя, даже и да бях сам, но тряба да при- :::_-, 
зная, че такова едно положение би било ужасно. 

t{акто и да е, този пжт едно држпване на вжжето 
от страна на Петжр оправи положението много 
скоро и аз в една минута бех на краката си. HJ 
такива места вжжето указва гопяма помощ". 

Така те стигнали в подножието на един купол 

или една пирамида, обвита в 

лед и посипана сжс сняг -
най-високия вржх, последно 

то парче тржрда земя между . 

тях и пустия небесен свод. 
Почнали да играят ледокоп-. 

ките им и те скоро полазили 

като насекоми по повржх

ността му. Тук под крака на 
едного от групата се отро

нила ИЗI{Опаната стжпка и 

той паднал и увиснал на вж• 

жето в~в вжздуха, като паяк, 

докато другарите му 01~ горе 

го изтеглили пак на мястото 

му. 

След малко групата стоя

ла на малката площадка на 

сами·я вржх, брулена от вя
тжра и се наслаждавала на 

широките италиянски мора 

ви и на безкрайния раз
вжлнуван алпийски океан. 

Тжкмо що бях проч,ел до тук и Хяри се втурна 

· в стаята, каза, че вжжата и водачите били оси
гурени, и попита да ли сжм готов. Аз му отвжрнах, 
че смятам този пжт още да не изкачвам Алтелц. 

Едно ~ алпийско вжзкачване било нящо по-друго 

от .това, което аз си представлявах, че е, и затова 

разсждих, че ние ще тряба да изучим малко по
добре разнит,е му тжнкости, преди да се решим да 

го предприемем. Но му поржчах, да заджржи во
дачите и им каже да ни последват в Цермат, за-
1дото смятам там да ги използувам. Аз чувствувах 

вече, как духжт за приключения почва да ме из

пжлва и бях сигурен, че скоро ще ме овладее луд:) 

ж,елание за катерене. Казах му да знае, че 
преди да остареем с една седмица, ние ще_ извжр

шим нящо, което ще кара косите на страхливите д,1 

cr. кждрят от страх. 

Това зарадва Хяри и го изпжлни с честолюбив11 
н:~дежди. Той ведната отиде да каже на водачите 
да ни следват в Цермат и донесат всичките CJ:I при
надлежности еж.с себе си. 

От английски: Пейо . 



пдтЕВОДf{ТЕТI 

Пирин - вжжделената мечта на нашите стари обикновено три прехода (гара Белова - Юндола 24 
другари, която тжй мило ни _напомня и до сега клм., Юндола-Якоруда 23 клм. и Якоруда~Банско 
маршж т на туристите, днес е достояние на родния 29 клм:). И по двете шосета прех?ждат денонощно 
1·уризжм и място за поклонение за всички лю- ( освен в неделя, срещу неделя и срещу понеделник) 
бители на прир~дат<;1: у нас. Нейното приказно ми- коли и каруци, които превозват джрвен материал от 
нало, което едва ли не олицетворява в нея македон- Разлага за гарите и се· вржщат с разни стоки от ·га -
ската епопея до преди Балканската война, й сжздаде рите обратно за Разлага, и могат евентуално да се 
едно име, което след включването й в границите на използуват. И те употребяват обаче почти еж.щото 
Бжлгария , привлич~ ежегодно маса поклонн·ици от време (Белова-Банско 2 ;дена), та с използуването 
всички краища на родината. Особено усилено почна им много не се печели. В това отношение по-голямо 
да се посещава Пирин-планина от туристи след голя- преимущество представлява редовното пжтническо 
мата войf{а, която - покрай, всичкq зло, което до- сжобщение с автомобил (камионетка) между гара Бе-
кара, .- остави в наследство сравнително добре уре- лово и Банско, който взима цялото разстояние за по-
дени сжобщитешiи средства, които я приближваха малко от един ден. 

още повече до стара Бжлгария. - Симитли-Бансно. - На гара С им и т ли, . разпо-
Разбира се, в това отношение има още много да ложена на десния"' бряг нар. Струма, обикновена кржч-

се ж·елае. А за туристическото разкриване и овладя- ма. Удобства за нощуване липсват. Под гарата е ' се-
. п ане на Пирин предстои добра работа на нашето дру- лото Смитли, в долния край на което, преди да <:е из-
жество. Като пржв опит в тсrва отношение ние ще лезе от I него, се отделя _на десно шосето за Раздога , 
дадем тук последо,вателно в две-три книжки на спи- минава на левия бряг на Струма и поема еж.с слаб на-

. санието един кратжк пжтеводител до П и Р и н · и до клон направо, срещу · течението на Град е в с.кат а 
най-високия му вржх Ел-Тепе, главната, а повечето река, като джржи левия и бряг. На около един час · от 
пжти и единствена цел на . почти всички излетници, гарата шосето минава край пжрвите кжщурки, а на деёе-
които отиват на поклонение в тоя чаровен ·край. тия километжр през глвната махала на пржснатото да -

Главен · изходен пункт за излети в _Пи_рин и спе- Jieч по долината бжлгарско село Град е в о. Отначало 
циално кжм Ел-Тепе е града Банско, разположен в доста широка и почти гола, колкото отива по-нагор·е, 
средата на китната Р а зло ж к а 
котловина, до самите · поли на 
пJJанината. Заобиколена отвред• 
от високи планини - от запад\.. 
Пирин, от север Рила, от изток ~ 
Родопите, - Разложката котло
вина е като че ли откжсната ot 
останал.: Бжлгария и ci1 остава 
и до днес още една приказна 

~трана, за което не малко до- , 
принася · и неспокойното вр~ме, 
в което живеем. Две хубави шо
сета водят от изток и от запад 

_кж.~1 центжра на котловината . и 

от там сжединени в едно по до

лината на р . Места на юг за 
Неврокоп . А от север през Ри
ла прескачат няколко · конски 

пжтеки и едно недоизкарано 

шосе - коларски пжт. 

Най· близката железнопжтна 
станция до l>азлога е гара С и
м и т л и на тесноколейната .riи

flИЯ по„долината на Струма (Ра
домир - Дупница - Горна 
Джумая - Петрич), с която •я 
свжрзва шосето, което иде от 

запад. . Този пжт, най - кжсия 
от Стара Бжлгария з_а Разлага, 
е по-удобен за излетници от се
верна . и, югозападна Бж.лгария, 
които от София след едноднев
но пж.туване по железницата и 

усилен еднодневен марш (Си
митли-Мех.омия 36, до Банско 
41-42 клм.) могат да се отзо
ват в изходния излетен пункт в 

подножието на Пирин. Другото 
шосе, откж.м изток, св.жрзва Раз
лага с гара Б елов о, железно
пж.тна станция на линията Со
фия - Пловдив, и е по-удобно 
за излетници от южна и . из
точна Бж.лrария. То е по
дж.лго 

I 
от пжрвото и изисква 

"-~ 

Рила и Пирин 
Мерка: 

1: 700,000 
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долината се стеснява и сjржмни стени, обрасл1;1 в дж.б, 
бук и бор, се спущат от двете и страни . Скоро пж тят 
:минава на десния бряг на реката, кждето в една пазва 
на долината се гушат Градевските ханчета ( 13 клм. 
от гарата - чай, селска кухня). Малко по-горе шо
сето пресич а Осенов 9-та река, . десен приток нц Градев
с ката , и проджлжава ту по единия, ту по другия бряг 
на последната сред. раз кошна, отначало широколистна , 

а . по- високо иглолистна гора . Тук-таме край пжтя из 
ворчет.а, в одата на които е силно минерализирана ( в а
ровита) и не особено при
ятна за пиене. По-ната
тжк пжтят минава край 
,,подпряната• . скала -гра
манда, надвесена над шо

сето канара, подпряна от~ 
долу с обикновени пржч
ки, трежи и пр. Народ
ното поверие поджржа 
тези • подпорки" и кол чим 
пжтник замине край нея, 

ако те еж оред.яли, ще ги 

дотжкми . В (горния си 
край долината •· се р·азши • 
рява отново, за да се слее 

с Предялскета седловина, 
в подножието на която, в 

красиво залес~но място 

·се гушат 10 ; -клм . ) Пре-

(772 жители - хотел, гостиница, магазин, електриче
ско осветление), разположено от двете страни на шо
сето, което води от гарата за (4 клм . ) село Гол ям о 
Б ел о в о. Голямо Белова е гиздаво планинско се.1ще, 
с-гушено в самите поли на Родопите, при излаза · на 
р. Яд е ни ц а от планината. Оттжтжк селото шосето 
навлиза в тесната долина на Яденица. Надвесени н 
обрасли с бук и бор канари се спускат от двете му стра: 
ни и го притискат до само реката . На всеки 4-5 клм. 
по него има по една или няколко джскорезници (чар : 

кове, триони), а тvк-там и 
·, ~ - ·1 по някой пжтен кантон. 

На 20 клм. от гара Бело
ва е джржавната работил
нила на джрвен материал 
Г е ш о в а план и н:а, око
ло която се редят и ня

колко частни джскорезни

ци и други постройки
които образуват цяло се
лище, напомняше някое 

алпийско селце. На около 
3 клм. от работилницата 
долината еж.веем изгубва 
джлбочината си и се раз • 
лива в една просторна ·по
ляна всред млади борови 
гори, в южщ1я край · на 
която, на най-високата й 
част, еж каццали няколко 

вили, · хотел .Бжлгарска 
Швейцария•,, горско учи
лище, сега джржавен са

наториум, и други пост

ройки. Това е Ю н д о л а 
- едно летовище · с бж
деще, дето и сега мнози

на прекарват летниге го

рещини. Няколкбто вили 
и хотелжт еж недостатжч

ни да дадат подслон на 

· ежегодно растящия брой 
летовници, много от кои

то се ·_настаняват под па
латки . · Гледката, която се 
открива от юг и югоза

пад, е веллколепна. На 
преден план и джлбоко на 
юг се диплят и кржстос

ват в хиляди г жшш Ро
допите, зад тях на юго

изток ·се крие китната ка 
то градина Разложка - кот
ловина, в джното на коя

то ведичеств:-но се изди • 

. дялските ханчета. На 3 
клм от тях е най - висока

та точка на пжтя- седло 

вината П ред ял, която 
отделя Рила от Пирин (25 
К,1М . от гарата) От ВИСО· 
чината се открива целия 

северозападен дял на Пи
рин с вжрховете Пирин, 
Даутов вржх:, Мехомийски 
Суходол , Баюва дупка и 
др. На . изток се разтила 
Разложката котловина, з~д 
която се долавят_ кждри
те на Ропопите , а от ля
во се точи Рила планина, 
която от тук поради сла

бия наклон на южните- си 
склонове губи значигелно 
от величествения си из

глед и в сравнение с от

весните стени на Пирин 
наподобява второстепенна 
планинск ,! верига. От тук 
шосето слиза в · котлови

ната, минава на 11 клм. 
от Ilредял гр. Ме х омия 
и след други 5-6 клм . 
стига в Ба не к о (-!1 клм. 
от гарата). - От седло
вината се отделя в десно 

По долината3на р.JЯденица:(фот. Ив. х. ' Радонов)' 

. га мас\шжт на Пирин. 
11од хотела в лево 

се отделя шосето, кое

то иде от Л ж д ж е н е 
· (Чепино). На 6 километра 

стария занемарен пжт, удо-

бен само за пешеходци и товарен добитжк, който вжр
ви успоредно в- подножието на Пирин , :минава през 

изворите на р. Изток - и образувалите се от , з еметре
сението подземни дупки и стига шосето _ при влиза 

нето му в Банско~· Този пжт скжсява· разстоянието с 
О К()ЛО 2 КЛМ . . 

Бело~о-Бансно. - Гара Б ел . о в о , · както и дру
гите еж.седни гари по тази линия, благодари св оето 

вжздиrаI:I е на близостта си до високи и годни за екс
плоати~ане букови и борови гори и обещава да стане 
един от пжрвите пунктов е на нашата джрв ена инду

стрия. Напоследжк тя се е развила в цяло селце 

46 

, от хотела е старата тур-

ска граница Ч и с т о Т е п· е , кж.дето сега има ханче. 
От тук шосето почва да слиза, криволичейки по 
хребетите, и на 10 клм. от Чисто Тепе ·навлиза в 
долината на р Ч е р н а М е с т а (джскорезница), ко
ято малко . по-надолу (3 клм.) се (·жединява с р. 
Б я л а М е с т а (джскорезница). На 17 ю1м. от Чис.rо 
Тепе шосето влиза в r о л я м о т ~ село Я к о р у J.\ а 
(3373 жители, поща и телеграф, хотел, електричес-i<о 
осветление). От Я к о руда все по те ч е ни е т о 
на Места шосето минава край (9 клм.) помашюпе 
Да го н ски колиби и (15 клм.) Бе л и ч к о т о ханче , 
малко преди което се сжединява с , шосето идяще от 

с. Бе л и ц а . От Беличкото ханче пжтят се отделя от 
реката и взима западна· посока по нанагорнището на 



едно последно и крайно разклонение на Рила. От най
.високата точка на пжтя се ,открива, вече отблизу, иr
соката Разложка котловина. От тук пжтя се спущ,1 
1:1адолу и на 8 клм. от Беличкото ханче влиза в се
лото Ба н _я (1500 .жители), с топли минерални ( серни) 
извори. Пред селото се -отделя в десно шосето за 
(5 клм, ) rp. Мехомия, а оттатжк селото проджлж:ша 
за (6 клм.) Банско и ~т там за Неврокоп. 

Пжтени през Рила. - За излетници, к~ито разпо
лагат с повечко време и не се боят от нощуване на 
открито, еж з а п р е д п о ч и т а н е пж теките прес1 
Рила, които позволяват да се свжрже посещението на 
двете най-високи и най-красиви наши планини. Без да 
даваме тук подробно описание на , пж теките, ще спо
менем само главните от тях за ориентиране на жела

ющите. ·да посетят и двете пла·нини. Една от тези пж
теки води от Р и л с к и я м о н а с ти р отначало :мал 1< 0 
надолу· по Рилската река до вливането в нея нар. Или й
~ а и оттам нагоре по долината на последната. В гор
ния край на долината, при един завой на реката на 
сеr~.еро-изток, тжкмо преди пжтеката да мине пак на 

десния бряг на rеката, се отделя в десно стржмна пж
тека право .нагоре. По нея се излиза на ,билото в 
д~сно под вжрха Ай-Гидик, отде.го пжтеката почва да 
сm{за все по билото на хребеrн, който се спуща право 
на юг, кжм с~дловината Предял . (тази пжтека не е 
отбеляз~на в _ картата). В ляво - от нея се отделят 
!1.жтеки, които п рез ред селца водят кжм Мехомиh. 
I рнбва да се внимава да се не' слезе MJ-Io.ro рано в 
реката, по която има сжщо удобна пжтека, конто 
_вжрви повечето из гора, но много заобикаля. Най
пр:ка е т~и, която напуща билото . по един хребет, 
които се спуща на юго-изток,_ почти право кжм Мехо
мия. Тя минава през селото Б а ч е в о. 

Друга пжтека води по р. _ Бел и Иск ж р. От Са
!"1оков по шосето край Искжра (левия бряг), което . ми~ 
нава реката над местото, дето се сжединнват Бели и 
Черни Искжр. Оттатжк моста на лево за село Бели 
Искжр, рткждето почва пжтека.tа no · левия брнс на 
реката . . В джното на долината (Де мир . Капи я)', . кж
дето реката завива на запад, над един - стар говедар

ник на десния й бряг се прозира в шубрака каменщ:та 
,пжтека, коя~:6 води отначало стржмно нагоре, ,поtле 
извива сжс слаб наклон по платото на .изток, п

1

аралелно 
на отвесната с~:;ена отдесно и не далеч от нея и по един 
език, който се . спуща от тази стена на се~ер, ',се по
качва на билото й, и слиза от другата й страна право 
на юг. Тук-таме из тревата пжтеката се _двои и губи, 
и трнба да се джржи все десния бряг щ1· стржмната 
долина, докато се стжпи на добре очертана пжтека. 
Тази завива на югоизток през хубава гора (местност 
С е м 1< о в о) и излиза пак на един ;хребет (да не _се 
слиза в реката на десно!) над . гората и по него слиза 
в с. Б е л и ц а, откждето по ·шосе ~е излиза при Бе -
личкото ханче на пжтн Якоруда --=- Банско. 

Друг един хубав пжт е царско-то · шосе от Чам К о
Р и я (казармата) през С и т н як 6 в о (летен дворец) 
и С ар ж Г й о л (ловджийски павилион), ,което 
проджлжава нагоре · по долината на М а р и ц а ·и по 
южния й приток (Баш Марица) изкачва билото на 

. ?ланината на 24qo м. височина (29 клм. от Самоков). 
-Тук то е недоизкарано и на слизане от другата страна 
доста развалено и невжзможно за кола. Gт билото се 
открива великолепна картина на юг, особено кжм Пи
рин, който изпжква с всичкото си величие. От тук 
пжтят слиза сжс слаб наклон, минава край едно езерце, 
джржи все височината, скоро навлиза пак вжв ве

ковна борова гора и след джлго кривулене из нея 
слиза в долината на р. Ветричка, по която стига се
лото Белица. Разстоянието Самоков-Банско по този 
пжт е около 80 клм. Но пжтят е един от най-краси
ыне планинс~и проходи в Рила. 

Забележна. - Картата, конто даваме тук, е само 
една ориентировачна скица, без претенции за топо-

графическа точност и пжлнота. Предназыачена за общо 
ориентиране на желающите да посетят тези две наши 

най-високи планини, тя дава в rpyoo очертание само 
гла_вните планински гребени, по-rолямите реки, пжти
щата и по-важните пжтеки, както и главните населени 

пунктове. Не е отбелязана по едно опущение тесно
колейната линия, която проджлжава от Дупница на 
юг по шосето до р_. Струма, . а оттам все по реката, без 
да _ се отдалечава много от нея, 1 до · ПеJрич, като · н·а -
ня1<олко места я пресича, докато шосето минава Крес
ненското дефиле високq над реката. 

_I Ив. х. Радонов и Пейо. 

-ДРУЖЕСТВЕН Жf{ВОТ ,, 

Сжобщения на Централното Настоятелство-." - ~-
Измененият от ·лятошния· ~жбор дружествен устав, · над
лежно . утвжрден от Министерствата на Просвещението 
и на Вж-т:реriши:ге Rаботи1 е вече разпратен на' 1<ло
fIОВ_ете, ·настоятелствата на които ще тряба в най--с:'коро 
~реме да се занимаят · :с него и · с измененията · · които 
lце тряба да се направят в клоновите им усг'ави за 
еж.гласуването им с · нег'о. Сжс специално окржжн~, с 
кое-го им и зпраща f!O няколко екземпляра от новиi-т ~дРУ· 
жествен устав; Ц~f!Тралното Настоятелство изброява 
подробно точките, на които в случая клоновите насто-н
телств_а . ще тряба да обжрнат особено внимание. Необ
·ходимо е ревизията на клоновите устави да стане кол
кото_ се MO}f<e· по-скоро, за да може от началото : на 
идната 1923 годин·~ да се организира работата окон'ча
телно _ В · духа на новия устав. Всички дружествени ч·ле
нове - не , само членовете на клоновите настоятел
ства - тряба да се проникнат от необходимостта за 
една здр~ва организация ~на родния тур10жм и· от 

_пжрвото условие за нейното поджржане: изттж,1н1~
ние на _ вр_еме разгi_оредбите н,;~. устава и сждействие за 

·rюстигане на дружествените./ цели. · · 
. :_ Наред с излетната дейност на клоновете между 

_с1;ед~тв"ата за почига1:1е на __ дружествените цели стои 
и усилената просветна и ку~турна работа, най-доброто 
време за конто е именно з имният сезон. В това отнс 
iiiение, обржщаме вниманиетQ._ на всички дружествени 
LJЛен,о_ве вжрху статийката Н а ш ат а з ci д а " а , П()-

; ме:с-гена в тази книжка н'! списанието. Нека всички 
·вземе_м _ по-присжрце задачите, които сами сме си по

'ставил и, и се погрижим . и еж.действуваме за урежда
нето на сказки и беседи в свржзка с дружествените 

· цели. Не е- зл е да се действува . по-настоятелно в това 
отношение пред ония дружествени членове, които 

биха могли да бждат пqлезни. Сжбирането на мате
риали и сжздаването на една родна туристическа ли

тература, от каквато се чув_ствува голяма нужда, чака 

нас туристите. 1 . 

- Друг.а _ една задача на клоновете през зимния 
сезон е организирането на излетни каси, значението 

на които е извжнредно голямо, особено за устройва~ 
нето на по-далечни излети. Необходимо е да се тури 
начало, ·макар и скромно, - скоро то ще укаже бла
готворно влияние и ще 'даде потик за в бждеще. 

- Пред вид на появилите се напосл~джк из пе
чата сжобщения за непристойно джр:жане на посети
тели в ~анастир!-!' и ;за нанесени вреди на овощни гра

дини и училищни помещения по селата, приписвани 

·все на „туристи", клоновете трябва да бждат особено 
внимателни в това отношение при уреждането офи
циални излети. 

По сжщин повод Uентралното Настоятелство се е 
, обжрнало с писма до _ Св. Синод и Министерството на 

:народното Просвещение, в кОито като отхвжрля всяко 
· участие , на членове на Б. Т. Д. в подобни безчинства, 
моли ка~аните учреждения да наредят потребното да 
не се отказва rоrтоприемство и подслон на послед

ните, като се изисква предварително легитимирането 

11м като туристи - членове на дружеството ни. За-
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9 това необходимо е, всички дружествени · членове при :! всеки излет, който те правят, бил той официален или 
· ....-.:;;,,,._... не, по железницата или само пеш, да носят сжс себе 

кани сжс записани абонати на списанието, да побжрзат 
с изпращането им в редакцията заедно сжс сжбраните 
срещу тях суми, за да се установи точното число ita 
абонатите и им се изпратят излезлите вече книжки. си своята туристическа -членска карта и при всекн не,)6-

ходим случай- да се легитимират като туристи-членове 
щ1 дружеството. 

Враца. - Пред нас е отчетжт на Врачанския клон 
В е с л е ц от Б. Т. Д. за дейността на клона през пжр
вотЬ полугодие на текущата · дружествена година:. В 
началото на годината клонжт е броил около \80 члена, 
от които само 120 редовни. С настжпването на про
летта клонжт устройва редовно всеки неделен и праз
ничен ден излети, на които винаги взимали участие и 
госtи, и числото на членовете почва да расте.,, Повечето 
от взелите участие в излетите гости еж се записвали 

за членове. За това не малко е спомагала и уредената 
систематическа пропаганда на туризма между граж

данството. Откриването на излетния сезон е · станало 
на 30 април с една феерична нощ, която е привлякла 
вниманието на гражданите вжрху туристите. Огнйове 
и ракети от околните_ Jшсочини, на които от площада 

на града отговаряли други, вжзвестявали зова на ту

ристите за единение с природата. Освен спецl-!алните 
излетни обяви, за разгласяването на всеки излет и 
привличането на повече гости се е грижила една 

група изпитани членове, ревностни туристи. До края 
на м. август клонжт устройва всичко 15 излета, някои 

.от които няколкодневни · и излети-срещи сжс сжсед
ните клонове К а й л ж ш к а д о л ,и н а - Плевен (до 
манастира Св. Илия при гара Струпец и до Ледени
цата) и А л е к о К о н с т а н т и н о в - ·софия (до 
Черепишкия манастир и Леденицата). Клонжт е взел 
живо участие .!:\ следсжборния излет от Тжрново до 
Габрово -=- Казанлжк и в · Рилските тжржества по 
случай освещаването на хижа „Скакавица" с излет до 
Седемте ·езерд, Рилския манастир » Мусала. Всички 
излети еж били добре посещавани. Между излетt~и
ците царували винаги единодушие и задушевност, 

което е припечелвало нови членове на клона. 

През зимния сезон клоижт тжкми да уреди излети 
до някои близки градове, за пропаганда и агитация за 
образуване на нов.и ·клонове на . Б. Т. Д., кждето още 
няма такива. 

В еж става на настоятелството е . станала промена, 
като на местото на заминалия за чужбина негов член 
(и председател) г. Константин · Партов е влязжл под
гласникжт г. Никола Стубленски. 

Редакдията счита за свой приятен джлг да изкаже 
тук благодарността си кжм председатеJiя на Централ
ното Настоятелство г. Илия Антонов и члена от Софий
ския клон r. Ив. Ламбов за записаните от пжрвия 150 
(сто петдесет) и от втория 50 (петдесет) вжншни'або
нати. 

Фонд Бжлrарсни Турист. - Сжrласно чл. 50 на из
менения дружествен устав кжм Uентралното Настоя
телство се образува фонд Б ж л r ар ски Тур и с т, ка
то едно от средствата за постигане културните задачи на 

дружеството. Приходите на този фонд еж редовни -
от . абонаменти на списанието и от такси за обявления , 
и извжнредни - от помощи от джрЖqВНИ и други 

учреждения, частни .ц_арения, излишжци от бюджета на 
U. Н. и от специално за този фонд уреждани от кло
новете забави. Редовните приходи служат за редовното 
издаване на дружественото списание „Бжлгарски Ту
рист", а -изв·жнредните за неговото подобрение, за ху
дожествени приложения кжм еж.щото и за други дру~ 
жествени издания в областта на родния туризжм, а в 
случай на ну~<да и за осигуряване редовното излизане 
на списанието. За заздравяване на фонда еж от зна
чение , главно неговите извжнредни приходи, между 

които пж.рво място заемат урежданите специално в не
гова полза забави, беседи, вечеринки от клонов'ете и 
ч а с т н и т е д а р е н и я. Пжрво такова дар_ение фонда 
получи от ветерана на Софийския клон Ал ек о Кон
етан ти н о в от Б. Т. Д. r. Ив. · Ламбов, член на кон
тролния сжвет на дружеството ни, който внесе като 
пржв дар сумата 100 лева и се отказа в полза на"Фонда 
от припадающата му се отстжпка за записаните от него 

частни абонати на списанието на сума 498 лв. Подобно 
дарение направи и членжт на сжщия клон r. Н. _ Дун
даров, който отстжпи на фонда 55 лв., припадащи му 
се като отстжпка за записаните от него частни абонати 
на дружественото списание. 

, БЖЛ[АРСКИ ТУРИСТ. Месечно илюстровано 
списаийе за туризжNI и родинознание - Орган на · 

Бжлгарското Туристическо Дружество - П р е-
Нови нлонове. - Група вжзрастни членове от 

юношеското · туристическо дружество П л и с к а в гр. n о р ж ч а н о о т М и н и .с т е р с т в о т о н а 
Шумен еж взели инициативата за основаването клон f-I а Р O д н O т O П р O с в е щ е н и е с O к р ж ж-
от Б . Т. Д. в този град: Приготовленията за образува-
нето на клона еж напреднали и в началото на новата н о No 17.93 от 27 януари 1922 г. Година XV ( сеп.: 
,·одина клонжт ще може да почне своя живот. Името тември 1922-::-юни 1923). Абонамент: за членове 
на· клона ще бжде В и сок а Пол я на. - В Uентрал -
ното Настоятелство има сведения за образуването на на Б. Т: Д. и Ю. Т. С. годишно 40 лв., а за нечле-
клон от Б . Т. д. и в село Рил а; Дупнишко, който ще нове 50 лв., платими наведнаж или на два пжти 
носи и~ето Е л е н и в р ж х . 

. За списанието. _:_ Редакцията сжжелява твжрде ( половината при зап~:~ването и половината през м. 
много за тж.й джлгото забавяне на пж.рвите три книжки януари), за чужбина 80 лв. На настdятели се 
от др~ ужественото списание. Четвжртата книжка е _вече 

прави отстжпка за записани н е ч ле но в е на 
под печат и наскоро ще излезе и тя. Взети еж мерки 
за осигуряване редовното излизане на другите книжки. двете туристически организации: за 6~ 1 О абона-
Това обаче зависи извжнредно много и от изправ- мента 10 %, за 11-15 абонамента 15% и ~а 16 
наспа на нашите абонати и главно на клоновете на - , 
дружеството, които умоляваме да побжрзат с изджл- и повече абовамента 20 % . Отделна книжка струва 
жаването на абонамента за пж.рвото полугодие, а ·6 лева. Всичко, що се отнася до списанието, да се 
които имат вжзможност и за второто, за да може поне 

през него да не се бави излиза,нето _ на книжките. Не- изпраща до Ред акцията на с п. Бжлгар~ни 
обходимо е освен това клоновете да уредят оконча-. Т С ф С 11.r. 23 

б урист, о ия, · ул. олун, J'iO • 
телно вжпроса относно роя на записаните . от тях 

членски и в ж н ш ни абонати. ,Умоляват се сжщо Т · ., Б · Т И f 
и всички частни лица, членове или не, у които има по- . уристи, разпространяваите жnгарсни ур ст. 
__ Р_е_д_а_к_т_о_р_: _И_в_. _В_е_л_н_о_в_. ------------------ Придворна Печатница. 
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