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ПJiанината :ли · се свиiпи ИЛИ- ~~рн~я;~ о~л;к _Ър,J1 ~ . )1itcpeшa ни - ~е '· оf'к.ри _ва: I,IIиpoкaia ·и пак · :r.Р?ПИ• _ 
слезе? - :_Зад нас'~·е ТЖМНа СТена, , ,КQЯТQ ◊Т В_реме ,f;!a -. че·СКМ СОЧНа f<ОПИ/I◊ВСКа . КЛИСура. _ /\з се В:ЖЛНуВам :: 
време р:азкрива ог·нйов,ете: на пж.кала : ·страшния/ ма-~ ·о.т нея ·ми· лж.~а ·лег_ендата :I:Ia век"овет_е,; в· т~з~ с,:rаро
сив __ на Ком (по крйто (е _ чертае срж.бё-ката- _1·рщшца} ; план~нс_ка. · почва са ,бйл~ ~лат.ните .Jшал-енци на имriе
с~ сля С гиганте-ки> облак и те заед1-10 ·се_ надвесиха · ратор Авгус·т-златните, кладенци, които са :СtI_и,за;ш 
н·ад тясната и комай тро11и_~еска сочна котл_оrщнка __ на_ - някога uв~тущи градове и крепости ро цялот(i t·ече~ 
селото Желязна. _ . . . _ ние -на :Ог_оста и са 11 наложили това царско име. · 

Ние !1Ристигаме щ) .горното течен11е ~~- О~оста. ' ',. Аз ~е :~ж.лнувам още и за то~а, . ч~ прж.в (след 
Бжрзаме, -че е ~ед 09-ед. ··но • бурята пР9~~JУз_я кж.м : г_еолога ц:р с'!.:• : Бончев) прониквам в · тези :_ кж.тове. 
Копиловските тж.мни кq_рии на изток, пOCJJe -изв,еднаж Б_лизу 50 години вече и нито -ед1ш учен, , нито лю-
призлезе под Бяли-мел J,f . Hl:f присрещна с вихрен 611:rе'л н·а :планиiште, - ·нито един_ скитник от ,f'радовете 
джжд: И, разбира се, отмина скор6, като всичко·,ви- . -·i-шне е сбжркал да се отбие в_:т,ези . дивни rжнки на 
хрено. . . . ~ \ . '·нашата малка стран.а,)(~. . . ' . -~ . . ~ ,• ._: ·-·. 
, {оrното течение на Огоста (,,бжрзея") свж.ршва Копиловската -~~йсура се открива к~м ДОJ!ИНqТа 
при Бяли-мел, кждето реката :изеднаж _ на_мира широко. ·на 0го·ста с две ~ ceJJa, _ изгуре~и -~ в - бу~!1и,- _ов'Ь.щ~-и 
корито. То е . собствено една 1яс~а к9тл~вина м~жду . -- гради1:1и: с ж. ' р. б.л s(1/и _1pi -:. и' ч.~~ ,~ Q ~у.и R о. · :I;J9 }-щe~ / .. 
самата Стара-?ланина _и .. Веренишк~{~ ~ри~, _ който · сега бжрзаме, ще ги -- виiхим на -_вржriщн~: ]jеш~л}l"' :~м~е.:-
вж.рви · рочти _ по права линия 2~ ~илометра парале~но .- -да пренощуваме в светинята на Лопушна .- монаtтllр; 
с плаflината и дели Берковско от Фердинандското който по архитектура бил миниатюрно копие от 
поле. Рилската обител. · 

Привечер напуснахме разкршното военно шосе, Бж.рзаме за там, но Лопушна ни задж.ржа : в 
кQето вжрви току под Бя.iш-мел все край Верениш- те~и глушини модерно планирано село, все с нови 
кото бж.рдо и прекосихме широкото корито ,на Ого - двуетажни кж.щи и комай всички покрити с марсил-
ста пак кжм Стара планина. Тук реката тр.ябва да 
,е страшна когато придоде: близу на километж.р ши-

. рина коритото е цод поройни камани , 
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ски, куремиди! Модерен театрален салон,прогимназия, -
телеграфо-пощенска станцин, даж~ сладкарница ... · 

Блаrосж.стояни~то иде навернЬ от модернизира
ното стопанство - лозя и овощни градини : всичко е 

. под вода. А може би, джлжи се това преди всичко 
на - природна.-интелигентния ту,к и предn.риемчив 

планинец. . 
, Лопушненци не са видяли далечни гости , та ни 

заговориха пак за д-р _Бо.нчева. J'p1:1 месща снова:1 
той всред т11х·, проучил им ·планината и им отворил _ 
очите за 1 много р·аботи. Мнозина стари хора са ха- · 
дили над Желязна, кж.дето . Бончев посочил я.вна ' 
следа от ~орският уронен някога тук. и пак от него 
старите узнали, че · Огоста е добила иrvieтo· си от им
ператор Августа . . . А уж еж.живяваме училищата 
си, ще иахвж.рляме и учебниците, ще вж.веждаме 
нагледност ... _Б .жл г ар ски тур -и ст; -
подсеща ч~тателите си да са наблюда
телни. Но . то не пада от небето! ,де 

е наблюдателността в нашите семейства 
1:1 _в на!llите ·училища? Ето, аз сжм заин
rригуван. от впечатлението, което , е на

пр~вилt тоя -геолог Бончев на цялото на
селени_е в Чипровско . . Дошел човекжт, 
проучвал като геолог, но не спрял на 

това: разпитва~ -Ji з~ език, и за произ~ , 
хо,ц, ,и за а-р.хео~огия, и за nоми}iжк, и 

за . предан~я. Не, това е феноменално 
за у нас: . нам · липсва не само наблю
дателност~ ние не сме даже любопит
ни · ! А прехвалената бж.лгарска любозна
телност е в кржга само на практичност-

та (на nоминжк_а). Ето, в Лопушна още 
тжлкуваха---все в тоя дух-проу·шания-

та на д-р БО!Jчев. Според .нашия човек 
,, никой не гони току тжй вятжра" .. .. · 

.Щом е професор тоя Бончев, той е тржг- Средогрив 
нал да проучва планините "само за да се 

прочуе, да получава по~голяма заплата"_._-,- Или- ,,до

шел е човяка да види, дали в планините не ще се открие 

още ма да н, да се отвори п'Оминж.к за . народа". 

Защото „ като · си е професор той, Бончев; ще се 
грижи за народа, то се знае: ot това им е тям по
минжка __ там, в София"_. 

. Какви тжпи лица отсичаха бедните планинци, 

като узнаваха, :че .тоя Бончев, който с месеци се -е 

гу-бил в тяхните .nланини,· наистина се е прочул ня
юк-де ' по света, но в Бж.лгар~я той няма никаква 
служба и е по-сиромах, много по-сиромах · от Лопуш
ненските пж.рвенци (които са · при това комунисти) . 
. . - . . - - · __ . - - -- - - . . -

Нямамё в_реме да прони~нем до Копилов·ци, ·_ · 
губим се · вече от дни, ще остане за друг пж.т . 

Небето се е извило_ модро над тж.мните . планин
ски хребети, всичко в ' сочната котловина тр~пти llOД 

. ?латноtо утро, l(ато птичи криле. 
. Но скоро аз пак не виждам нищо _ : разучава

~ията ми от _няколко дни в тоя край сплетоха една_ 

- раrадка, която ~е мжч1:1телно п<;>глжща , 

ПокоtЬlият . стар елен';{енин Рад11воев _ прави в 
своята голяма книг;а ~ ИлариоiсМакариополски" едно 
значително разкритие : . ця-лат.а '·. пле;ща обществе_ни 
дейuи, които градж.т Еле1:1а' _даде (~ачел_о с вж.зроди
теля Макариополски). , имали за -родоначалници двама 
братя анадолци . . Те би-л и . доставчици . при тур - -
ската армия в похода срещу ·виена, но :зл9уп~>Тр.е-_ 
бил.и д-жржавни суми и се .укрr1л1:1 ,из Ст~ра~ nланина, 
побж'Лтарили се и оседнали . в · .Елена . , . _ , 

Това ще :е би!IО през дес,етилеrието ,1680-1690 
(вт.ората тур~ка обсада на :Ваена) г ~ , 

, Тжй като през сжщот9. десетилетие- е и~бух'нало · 
Кипровското вжзстание, ето по тази OroGтa ·, тук , аз 
се запитах : дали двамата провине1-:1и · лостав.чици на 
турската армия .- братя християни от -Анадрл_а ~ не 
са се укри'ли 1щрвом ТЖ.К!\-10 . вс'ре~: ·rщза богато 

C i'::~ фот. · r. Трайчев 

и независимо тогава бж.лгарско население в Кипро
веu и около него? · 

Гаданията _ма не са своеволни . СтариятРадивоев 
- в еж.щата своя книга за Макариополски - твжрди, 
че до преди 100 . години в Елена ·един свещеник 

t1Осил б я. ли дрехи (както ходят селяните свещен
ници в Б,ерковско и до сега) и винаги из , един джоб 
се развявала б ял а к ж р п а, което се е считало за 
свещенически знак в . Елена. _ \ 

Та,зи ?яла кжрпа_, не знаем защо, ми напомня 
франuисканците. Сред Елена и досега стои „ метофа «_ 

(метоха?) - отшелническо място всред селото, кждето 
живеел спеuиален и з по в едни к. За безпжтността 
му се разправят в Е r1ена цинизми и до сега. Не .еж , 

ЛИ ТОВ~ следи ОТ КаТОJIИЦИЗЖМ ? 
Ето построението , което правя - и което ме · 

мжч;и, като не сжвсем убедително: - Турц,ите са раз
бити -пред Виена през _ 1683 година , а вжзстанието 
в Кутловица --:- Кипровец · изб-ухва след пет години . 
(1688) .. ,Родоначалниците на пжрвИ1е еленски ко~ 
л_еги - двамата братя _анадолци - щом са се nров_и-

. нили1 като до ставч ици на - турската армия, далеч на 
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мпад (кжм Виена), хукнали са, разбира се назад, 
кжм изток. И са се укрили при чи·стото от турцн 
рудничар·ско население ( православни и католици , 
които са работили в рудничарството и еж.с сак

сонски работници в Кипровец) . А после при злопо
лучното вжзстание след 5 години, те са хукнали с 
местните пжрвенuи и свещеници из планините и не · 

забелязано са заселили Елена (или са се заселили в 
заварено вече глухо селище) . 

Проучванията ми от няколко дни по цялото 

горно течение на Огоста,-а ето и тия 'от снощи по 
клисурата на Копиловuи,-установяват по абсолютен 
начин, че в -цялата околност ням а- н 1:1 т р едно 

село с·жс стари жители: всички поселения са 

пришелци из · Тетевенско, Царибродёко, Пиратско и 
от Моравско (Тепл11шко ). 

ник самуиловски боляр, който е бил пленник у rжр- · 
ците. Прочие, у бжлгарите понятието роб като цря
кор, qзначава военно плен с т ~ о. Еленският све
щенник Р о б е в не ще ли е син или внук на военно 

пленник от кипро~иuките вжзстщшиц11? 

Вжрвим - и не мога да се избавя от догадките:,~ 

си. Целните натури всред един народ не се явяват 
с л у ч а й н 6 : нужни са психични наслоения, от де
сятки генерации. Градовца_та от които:из11изат п.жр
вите. ни хора, трябва -да имат с в о я п о у ч и т е л н а 

и стори. я. Ето, за Калофер се знае, че~е~хайn:ушко 
поселение . . . и цялия натюрел на Ботев(! · добива 
едно историческо осветление I И Сопот е кол о н и я 
от юг о-западна М.а ,к е д00 ни я, кждето j. един
ствено са запазени старинни .. :бж.лгарски род1эве ... 

По Огоста кжм' Митровци фот. r. Трайчев 

И · ето, Базовата 'irигантска фигура се 
подчертава твжрде назидателно! . - А кот
тленци и до сега имат в говора си щ1що 

сжвсем чуждо за мизийския говор. Не е 
ли _ интересно, наи-стина, да се проследи 

произхода на Сава Раковски, на Гаврил 
Кр.жстевича, на Софрони Врачански? За 
щото ето например панагюрците току 

т.ж.й не са птиците-буреносци на нашето 
освобождение. . Това свещенно ·за пле
мето ни гнездо е за с е л е н о с л е д го
л ям от о турско-бжлгарско .сра

жение при Ямбол, което е решило 

участта на народа ни за . цели пет века. 

Там турците са наистина · победили, но 

при джлбоко поколебаване на военното 
щастие. И . турският военачалник „ е бил 

т.ж.й потресен от бжлгар,скатц храброст, 
че дал идеята да .се с.жздаде , от плене

ните бжлгари особен род „ помощни 
войски" (.,войничени"). Ето от тези б.н,,л 

гарски пленю ц -1 при Ямбол . е било ( с 

Кжде е местното население ? 
От неколкото монографии вжрху сжпбата на 

вжзстанието тук (главно ония на професор Милетич) 
се установява, че rо11яма част от вжзстаниците · са 
успяли да се изтеглят на австрийско владение и са 

били заселени в Банат. Но от заварените там общи·1-t
ски архив·и се установяват два знаменателни факта : 
1) че ред години след с.жбитието сп-орадично, са 
се явявали в банатските бжлrарски колонии не с р е т
. н и u и от в ж з стан а ли те, които с а поп а: д

н а ли у _ турците в плен, преживяли са 

като роби далеч из империята и са се 
с п а с я вал и с б е г с т в о, и 2) че се е с л у ч в а л о 
някои от заселените в Банат бжлгарски колонисти 
(бивши вжзстаници) да изч·езват „безследно" т. е. 
да заб'ягват назад в Турция. 

Радивоев като твжр.ци, че свещеникжт в Елена 
и - преди 100 години ходил в бяли дрехи и носи за 
свещеническf! знак винаги в джоба си висяща бяла . 
кжрпа, назовава твя свещенник Роб о в. Известно е, 

че семейството Pot5~Qи п 6итош, имат за родоначм-· 

IOQ 

ферман) заселено Панагюрище . · 

Спряхме се в Сжрбляница с>тбиваме се и ~· в Со
точин_о, Диялект смесен, хора qт всички западни 

краища. И пак благосжстояние, като в Лопушна, (в 
Соточино се гради салон - ' теат.ж.р , на 4 който биха 
riозавидяли всичките ни запад,ни еснафски градове). 
Очевидно, . някакво сжревновение между тия при.; 
шелци обуславя и тяхни-ге цветущи стопанства. 

На среща зад · Огоста, из г.жнките на Бере . 
нишкото бжрдо, се крие селцето Ч е л ю с т н и ц а
Имgме сжпж.тници от там. Хората знаят потеюют.о 
си : те _са от „Топли-дол" в Сж рбия ( още ходят за 
наследство от дядите си там - Теплишко?). · 

Де е, прочие, местното население? 

В Керменли под - Сливен селяните до неотдавна 
са били ·б е л о д р е ш к о в ц и . Няма с.жмнение, те ще 
да са заселени тук Ьт западните ни земи след го;1я

мите бжлгарски преселения в Русия през миналоrо 
столетие. При всяко голямо обезлюдяване на области, 
цариrрадсю;>то правитепст~о е оповестявало чреs 



JЪ'Кржавен вестник, че се · т.itpcяt sаселеници за 
обезлюд_ения край. При тази политика на вжтрешна 
колониsю(ия турските военни са прилагали .и страте

гически ·сжображения (вжн от ст.опанrките нужди на 
· турските бейове, които са заграбвали · 
всички чужди земи) . Как е станало засе
ляването на Котел, Елена, Каsанлж.к, 

Карлово, Сопот, Копривщица (която по . 
диалект и до сега личи, че е чисто ро

допско -поселище)? Какви интересни 
неща биха ни разкрили . цариградските 
~рхиви? · 

~-Вжрвим край Веренишкото бжрдо. 
Т<> е голо it. на места издава гигантски 
~арстови :иiупли. В тях е тайната на 
тази тясна ,, плаt1инска верига . Голямата 

подземна вода при Фердиt1анд не е от мес-

. тен басеин · Котловината е еж.веем тясна 
и се пресича от Ого·ста, та· няма как ' да 
се образув_а подземно езеро. А откри-

едина ржкав прислиза кж.м Лом, а другия вж.рnи rto 
това Веренишко бжрдо - кжм наsира тук на. 

Сжпжтникжт ни неможе ца обясни само, кж.це 
се губи от тук нататжк тази страшна вода. Но чо-. 

. тата при Фердинанд джлбока (5-6 метра) 
вода плиска и .цвете страни на Верениш

кото бжрло .(тук широко само 200-~ОО 
метра). Пр» това има приэнаци на под
земно ·течение: старинните чешми са в 

По Огоста нж.м Превала· 
земята, под нивото на текущите води. 

фот. Г. Трайче 

На пролет подземната вода приижда и 
образува просторното трасевище в _ западната черта 
на града. 

Единж.т от сжп.жтниците ни е уверен в: това, . 
което твжрди. · 

- Таза вода господине иде от Превала, говори 
той. Аз сжм влизал в пещерата там: тя е на 5 часа 
пжт от тук, кж.м Белоградчик, В нея . бучи голяма _ 
рек!l. А току под Превала_ .тази река се раздвоява : 

* 

векжт е важен: той твжрди, че е видял с очите си 

подземната вода в Превала ':, Да, re са все ~важни и 
всичко са видюш с очите си - нашите разказвачи. 

Столетникжт "комита" от Живовци ( село до Фе-рди
нанд) ни уверяваше, че бил с Панайот Хитов в Чи
провския манастир, после се . ,, прехвжрлил" в четата 
на Христо Ботев и с нея „дочакал" • Бялия генерал, 
кОйто минал Дунава при Видин .. _ . А при такив_а 
разказвачи даже догадките са, уви, несери03f:1И ... 

rtb ЗддАЩiА . Б/f\ТIГ APHft 
от Ст. Ч~линr:иров 

I. 
С разписанието в ржка, спокойно пристж.пвам 

кжм беsлюдното 'гише на Софийската гара. Рано е,
има още половина час, докато тржгне влака. Но, 

вс~ пак, ·аз почуквам на стжклото и моля за билет. 

ЧинОВН!1Ка ми отговаря троснато: "Продажбата на 
билети е преустановена". У да ри it третия звжнец. 

- Но разписанието ... .:..- правя бележка аз и 
му подавам брошурката за движението на- влаковете. 

Узнавам, че то, издадено едвз преди няколко месеци 

с тенденция на джлготрайност, било вече няколко 
пжти отменявано. Взимам билет на свой риск и за

тичвам като луд по коридори и платформи. Пжтната 
ми чанта се преплита -ме:жду краката на пж.тници, 

изпращачи и прислужници; те ме изглеждат недо

волни, посмушкват ме . на страни и бжрзат катQ мене 
кжм перона. Кой дявол ме караше да се осланям на 

разписанието и то тогава, когато най-много бжрsам! 
Колко по-точен бивах други пжт, тржгнал без вся
какво упжтване за движението по бжлгарските джр
жавни железници! . . .. Едва успявам да се_ кача. В 
купето, наблж.скано с пжтниuи, аз нево1шо се замис

лям вжрху бжрзопреходността на неща и явления в 
нашия нов живот, сжsдаден след ·войната. · сега вси• 
чко се мени, суети се, стреми се напред, подтиква 
ни кжм сж·вжршенство, а в сжщност ни влече назад. 

Де предишното „старо време", когато всичко жи

вееше по мудно, но · с по-голяма стойкост и пжл

нота! Сжпжтницит·е ми бжрзат да се запознаят помежду 

си- с вжriJ.,Осите = за кжде, от кжде, защо, как и пр ... 
Всеки охотно разправя целта на своето пжтуване, вре• 

мето,което ще се бави тук и там, работата, която има 
да вжрши ияадеждите, които вжsлаrа за техния успе

шен край . Скоро се подхващат оживени разговори 
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в~рху ~о общи теми, понякога обрж.щани в · лек без- разтворени преrрж.дки. Между тях:, потжнал в сребро, 
страстен с11ор . Защо да tи ·развалят пж.лн~то ~астро- се провира Искж.ра някж.де в лж.катушки, . а някаде 
ени~ с в.идимите противоречия на различните им схва- оцж.нат,· ~якаш излязжл на припек смок. Намести той 
щани·я-? Тж.й пО • леко. ще се премине пж.тя и по-малко се губи под камж.нац'Ите, разпилял вж.рху тях луспите 
досадни ·,ще бж.дат престояванията на и~никналите на -своето сребро, за да се прибере малко по-отдолу 
през два-три километра спирки. в . широlfа и светла ивица с хиляди леки колебания rio 

Над Курило честите тунели се намисат с грж.м- нея . Под железните мостове той се запира, види _.'с'е, 
ливото си слово, което мори ушите и запушва устата в желание д'а обзж.рне тежките · окони, ,които му е 
с гж.ст и лепкав дим. Словослонците замлж.кват, за- прехвж.рлил новия човек, и пак се заблж.ска о пре-
слушали тяхния говор, простират крака и подплесват пречили пж:тя му · балвани. А утрешните слж.нчеви 
гжрбове о преградките. Намисва се и сж:ня на -недо- . · лж.чи спокойно се лжзr,ат- по тях, за да се преметнат 
спалата нощ, с леки прж.сти на дрямката п·рикло- _ ло __ насрещните скали, обляни с лекия каiншн на 
пила морните- и·м клепач·и .- ·след iviaлкo аз се указва~ . безоб_лачния ден. 

Калугерица на Иснж.ра 

сам посред десетина пж.рхащи носове, през които 

от време на време се процеждат гж.рлени стенания, 

с·месени с чиличния шум на релсите. Оставени са на 
спокойствие нашите сегашни и бивши управницl,,f, заб
равен е страшния за света и за с·ветовната правда 

Лойд Джорж, не се споменува сприхавJ:Iя Поанкаре, 
не· се отправят хули кж.м коварни еж.седи, нито се 

плетат ·дитирамби на Кемал-паша. Остана неразрешен 
- и вжпроса за- негов'ите вржзки с болшевишка Русин, 

·за Тракия, за нашия излаз на Бяло море и още много , 
Мирясах и аз . Станал _от мястото си, без боязж.н r да 
се настани някой нахално на нет<:, аз провирам глава 

. пр·ез прозореца и поглж.щам с пялото си сжщество 

пр.елестите на Искж.рското дефиле. Картините ме 
.-. пр~есрещат една след друга, една от друга по-омайни 
и , пп-пленителни. Капризите на еж.творението из

. пжкват, с всичката си груба величавост, прит.искат се 
дQi влака, скриват го в пазвите_ си и пак 1:Q пущат 

нз,сред. слж.нце и багри по гж.н(}ите на своите _широко 

, По стржмните пж теки 
подскачат като големи -ска
калци белизняви козици и прQ~ , 
тягат дж.лги вратове КЖ.1\1 едва 

. избоелите- над ур·ви ·и про
пасти джрвета. Под - тях, под

ле-снал, се на плж.за, безме

тежно гледа кжм синйото• не 

бе, облечен в • кожи козар и 
преживява неизмеримото ·бла

женство на един хубав · ден. 
Налита · · ме · да викна, че ro 
облажавам и за .неговата сво- -
бода, и за неговото без
грижие и, за широката -гледка 

пред . очите му. Но зная, че 
гласа ми няма да достигне до 

него; той само ще _смути дрям

ката на сж.пжтниците ми, се

га не по-малко блаженни от 

него. 

Влака намалява ход. Па

равоза п11щи проджлжите.iшо, 

еж.будил множество пищялки 
от двете страни на ·тесни, 

пролом. • Струва ти се, че 
- пжтуваш с неколко влака ед
новременно, че идеш от раз

лични посоки, за да спреш пред някаква гара, за 

губена в ненагледния хаос на природата. Един от 
пж.тниците отваря лениво очи и пита: кж.де сме? 

Иска ми се да му кажа: _ - при Бога, - но замж.л
чавам . Той се повдига еж.що тж.й лениво, както лениво . 
бе отворил очи, подава глава през срещния ·прозорец 
и продумва· на себе си: ,,Лакатник". Но аз не обр~
щам взор кжм гарата . Мене ми привличат вниманието 
трите бели кж.щурки на рида, К()ИТО откж.м реката из
глеждат. сигурно като втори етаж на влака. Спомням, 
че някога гарата беше над тях, че спах до нея с волна 

компания, че внезапен проливен дж.жд ни дари _ с 

гостоприемствотd на началника, а ние му се отпла

тихме с безжалнс!,та консумация на ·голяма част от 
сушените овощия, които бе скжтал за зимас в своята 

rостоприемна. Нека поне сега му изкажа моята бла·- • 
годарност за мжлчеливо понесената от н~го щета .. И 
сега, при т~я страшна жилищна· криза на София, която 
предлаг-а с_амо една дупка ,за леглО!3ище, ще ми се 



да ' бж.да един . от обитат~ли.те на тия с-nретнаtи и 
- ~~рос~ниl кжщурки. ·c;py1:la ми·_ се, че ' в , тях бих се 
:отжрвал от упреч·ните погледи на мо.ите :.домашни, 

заде.то. не сжм еж.умял_ да им сж.здам сг~:>"дни условия 

за живот и от оня непоносим шум, който сжздава 

' еж.жителството на едно чуждо множество от хора и 
КОЙТО . разгонва мечтите И Мислите като •.тояга, запра
:~:ена . всред птиче ято. · , - · 
· ·и аз продж.лжавам да се _ любувам на ТqЯ самот- · 

f-:!QCT, _даже когато изчезва от оч_ите ми. Природните 
ху.бости~ тука . още по-дивни и по-величествени, ме 
вече _ развличат, 1;10 не м~ поглж.щат. Временното из-· 
~ести ~ечното :х мене и аз пленен, и окован· от теж 

_кит~ грижи . на едва поноси

мите си дни, се унис,ам. в 

мисж.л по онова, което трябва 
да< б~деи, което ~-,- уви! ~ !:!е 
е. Пж.к · и .. купе.то : заж,ивц с 
дре9ните сует1:1 на. живота. 
Сега в · него - С~ ' i,ci~opи, го
вори, говори: . !Jkеки,: ся1саш, 
бжр&а _ да се .. . оцщче. на _ слу

чайн_ите _ щ _ 11рiна1;~ от несрет- _ 
НИТе, _ЩО ГQ НаЛИТДТ,В.СSJКИ Час, 

ВСЯIЩ. минута.: отхао,са на~ на
шето стоц_анско· ·и. духо.вно е5~

·тие.: ·д{'l·р'ят , се ИЗ?СОдни .,п~.: 
тища, ,дават се сж~е.ти, без 
да: се зна~ кому;. , к'ритti1.<ув.ат 
се лица и .. сд;..бi:{тия, _ \догде.то 
_с~ _ ра~палят nОJJитическит.е 
чgасти ~ Доскорошните при

ятели са на пжт да ~танат не

примир_ими врагове. Но някой 
предупредително и, мждрQ от

сича: ,,По-умни от нас не са 
разрешили тая заплетена га

тащса на живо.та, та ние ли? " 

нарОдtJата · п~сен. Никакжв свирач, Нl1Какжв _инстру_ 
мент. 

_:_ А, ето го·: о ~~ свири с уста,-JIРОдума един. 
Подир минута две „оня" беше при нас. Ilодмигнал 

_ с , едното .Cf_I око, · той поем_а_ джх изджлбоко и пр~з 
присвити устни пуща . струи от звуци, които дf!ват 

ИJJЮЗията ту на кавал ,"' ту на цафара. Ние го зад.жр
жаме пq-джлго. ,И той, доволен от вжзнагражде
нието, което

1 

получи, седна в:Ж.рху крайчеца на ед
ната п~~ка : и продж.лж11 ' да ни наслажд~ва еж.с своето 
изкуствQ, без да очаква .вече нашите вжзна_граждения 
и вжзторзи. Свирача. не :.:·прек.жсна, дори когато. се 
подеха нан·ово~разговори. Искаше сякаш да ни убеди 

Милкова Ливада -на Иснжра - Така е,. ,- отвржща 

примирително · друr и раз.-

rовор.жт утихва. А пжстрата панорама · от падинки, с извивите на народните мелодии, колко по-дребни 
послани ~ пл.жтния келим на сочна трева, капризните сме ние от хората , които с--а знаяли да мислят, без 

завои на Искж.ра , отвеснит·е пресечки на скалите, .П:а . бият глава в.жрху _неразгатаемите _ проблеми на 
разноо,бра~·ени от множество малки пещер~ , от · които политиката. Когато се ум_ори, той стана и се. опря о 
дол)! изтичат бж.бливи поточета , а горе изхв.жркват прозореца . Аз вперих поглед над рамото му. Набл_и-
ш~рококрили орли, остават неприласкани от ничие жав'а _ Елисейна .. Пред очите ми се заредиха накаца l 
око .. Внезапн·о вниманието ни се отвлича oi меките ли:rе до брега на Иск.жра к.жщурк.!1, между конто се 
~щуци ' йа кавал, заизвивал №жм· долния край на вагона rуши неоrледното като тях селско училише. Дворищата 

, мелодията на старинна песен : Сл.жнчевите л.ж1-ш про- -от.жпкани и rоли-драз.нят и будят чувство на запу-
никват през "отворените прозорци и препасват еж.с ' стение. !-Jашия шоп като че ли малко мари к.жм хубос• 
:све:rли ленти г.жрди и тжрбове. 'Всички се заслушват тите на растителното царство, ·освен когато трябва щ1 
под трепета ua тихото сл.жнце, изпжлнило целия ги унишожи . Ахо не беше така, ·не щеше да сжщест-
вагон. След малко кавала зам.ri.жква , за да поеме хоро - вува това ·безогледно сечене на гори-_и бранища , това 
водна песен писклива цаф:i-ра. Един от пжтн·иците оголване на . планински склонове и чуки, ·за да . изро -
неволно · - ~ест·и крака, без да , стане- от мястото си. ~ЯТ след време брезди по тях сж.лзите на неизбежни 

· Цафарата наближава до нас. Но кой вниса тов~ ху- бедствия. Ако не беше така, най-хубавот0 лечебно 
баво . разнообразие в изп.жлнената до скоро с лека J\1ЯСто до София .-:- Горна-баня - не,щеше да има и до 
политическа н·еrj'рияз.жн атмосфера( Неколцина се дне~ изr:леда на обгоре-н ·неприв~тен ржт, пригоден 
ПОДИГаТ да ВИДЯТ през _. преградките \1а купето ТОЯ само За припек на гущери . , . _ 
примирител на страстите чрез джлбоките . звуци на . Ако ... Но , окото ми се, примамва от новата 
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че-рквица, кацнала вж.рху една · скала до реката. Аз 
, преюксвам своите -разс.жждения . Обхваща ме -някакво 
боrомолно настроение при вида на този Б-ожи · дом. 
Той не ~оже да б.жде нищо, освен място за отдих_ и 
мир, така далеч от човешката суета и така предпазен 
от калта на нозете· му. И аз се взирам в него, обхва
щам го · от всички страни. Овладява ме странното _ 

· желание да отида някога в него,. да запаля свещ и 

· да се помоля за ... Бжлrария. · От тука-място на 
чистота и самотно·ст - Бог бездруr·о ще чуе молит
вите ми -... 

Жежжк лж.х пoraJJвa лицето ми. Оrнено-кжрвава 
лава тече отсреща · кж.м речното корито. Тя скоро 

Исн.жр при с. ЕлисеАна 

потж.мнява и се обр.жща на черна зrурия, загубена 
в общата маса на черния насип. Само от време _ на 
време ·планинск~я ветреu повдига qт нейната повж.рх

ност тежки, вж.зтжмни облачета и ги затласква да
лече п0 пролома. Над насипа се кипрят фабричните 

постройки, сега не така примамливи; каквито са 

нощем, ког~то ги осветляват стотици светлинки, в 
които се : губят резките очертания на от делните 
помещения · и дават фееричен вид на цялата окол

ност. Но ·з-а. . това . пж.к О'К&Т{) ~ се забавлява с лекото 
' ' 

плж.зrане на вагонетките от -вж.здушната линия, които 

като малки живи - сж.щества примирително . изсипват 

своите с.жкровища в зиналата пещ на фабриката, 
за да запж.лзят _к.жм височините на балкана. Тях
ното• -грациозно :Люлеене увлича не едно го от п.ж т

·ниците, някои от които изказват своята почу да в 

не тв.жрде подбрани изрази. · 
'· На фабриката отговаря и двуетажната с вжз• 

сив~ мазилка гара. Чувствува се нящо индустриално, 
нещо чуждо . и кон~растно за околната обета-
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новка. Но този кQнrраст не дращи на душата. На• 
против, ТОЙ сякаш И СЖ.Здава едно желано J)ЗЗНО· 
образие; една п.жстрота · и отмо-ра-. Перона rжмжи 
от хора с работнишки облекла. Мазните мешинени 

•·ка·скети се -виждат по-често от ·оскубаните шопски 
калпаци. А между влаковете се движи · все с.жщия. 

нещастник, когото пос·тоянните il.жтници 'еа виждал•и 
от години насам. Той протяга за· милосiиня сво~те 
обути в -обувки ржuе, ср.жчно улавя . пЬдхв.Жр{lената 
му милостиня и чевр.ж:сто се влачи -·седешком кжм 
друг вагон. Око11O него винаги се навж.ртат няколко 
циганчета-голишарчета-оол-еч.ени"и в хладно ·вре1,4е 

- '-·: r ;· r .;/ 

с една изпок.жсана ризка, която едва · 'ПОкрива раме-

нете им~ >'Видi се, те го 
с.жпровожiiат- в:жпреки воля
та му, аа Jla с.жбират тро
хите ·от милостинята, която 

· вид~т на нещастник~ п,реди~-

- вика у _ пж.тниците. 
· От Елисейна · пролома се 

_разширява зна~ително и дава 

п.жрвите повече осещани, от 

колкото виждани, признаци 

на приближаващата равнина; 

Т.ой се с.ж.бира само кж.м Че
репич, за да ни открие но 

ва· клисура; в началото на 

която е застроен -монастира 
и · една малка площ за поме„ 

' . 
щение на гарата и за ед~н хо-

тел, п.жлен през лятото с ле

тувачи. Почти :no са1,Jата га:
ра е желязния мост, сложцл , 
еJJ.ина си край в тунела. Над 
рекат~ се виси -права, от• 
сечена скала, покрита сжс 

сивината на вековете. Пла-
днешкото слжнце припича 

по нея и пречу11ва ост
рите си л.жчи в.жв водата, 

дето изглеждат като светли подвижни мечове. 

Отв.жд ·1унела, почти до село Люти• брод~ се ·ху
бавеят Ритлите - чет1:1ри успоредни стени - ОбQ_асли 
в подножието си с зеленина. Те се спущат Ot висо
чината _в строга измереност, ;3а да запа_зват · помежду 

си един· почти идеално правилен наклон от ржтли

ната'. Особно приятни за гледане --,са по-rолямите 

ст~ни~ Нашия народ не винаги находчив в имената 
на мест_ности, е намерил за тия стени едно правилно, 

-сполучливо име •. Тия· скали действително приличат на 
големи ритли от кола, които бавно и предпазливо се 
спущат еж.с своя тов_ар от хубости к.жм реката Тук 
Искж.ра е по -широк ~ по-ленив. Неговото легло не 
се- преГiречва от скали и балвани, той като провира 
разпенен от ярост между тях, а спокойно и тихо с 

обтегната снага се отморява след м.жките на трудния 
си пжт .. Никога тесн_ия · д.жрвен мост, с който така 
често обичаше да си играе преди, вече е здрав и маси -
вен, чиито· стжл·бове той прt1rр.жща с кротост и сми
рение. По пяс.жка_ от страни се тжркалят волни riac-



тирчета, припичат си rж.рбовете на слж.нцето, замер
ват се с тиня и пж.рrаво се гуркат да измият замж.р

сени снаги. Котловината се люлее в лека позлата ; 
над нея се стели и пж.пли ефирна сивота, една едва 
доловима смесица от влага и лж.чи, навремени пре

чупвана от тихия свежник. Отсреща се прекж.ршва 
'·междусе11ски nжт с натрупани до него камжни. Ка
менни фигури се редят и ,по другата стращ1 на ли

ни·ята. Те напомнят за близко и по-голямо селище. 
Купето заживява отново с живота на очакването. 

Някои от пжтющите , с~емат чанти, куфари и торби. 
Те пр.епречват пода с тях, оправят своите тоалети и 
домж.лвяват . последни слова с блаrопожелания · кж.м 

сж.п.ж.тниците си, които никога, · може би, няма да 
видят. 

-Мездра! 
Нейните нови кж.щи, разпиляни по равнището 

дават впечатлението на нещо голямо,. което тепж.рва 

се, строи. Ще' стане ли от нея значителен град? 

Един от пжтниците-не-ин жител, - отрич~ ta11 
вж.зможност. Той говори дори за упадж.к: ,, Враца си 
поврж.ща загубеното, след като се построи · линията 
Мездра-Лом". 

Гарата, ка_кто винаги, ·е извж.нредно оживена. 
А зад нея се чуват виковете на ус11ужливи продавачи, 
които умеят да предлзrат евтина стока за много . 
пари. Но, все пак, техните. сергии са 110 за п ;; едпо
читане от бюфета, .които може да се похвали 
само с топла бира и прекомерно-лоша прислуга. ,,# 

Който иска да получи гратис при своята консума
ция и няколко ругатни, нека се отбие в него. Аз ще 
предпочета да мия на чешмата запрашените овошки, 

да се разхождам по платформата с пж.лни уста и да 

зяпам стотиците ~япачи по нея. Па и по-неу_сетно се 
убива джлrата престойка на влака, впрочем, тука . . . "--:. 
по-малко досадна, отколкото при .цруrите гари, 

сж.здадени по 1<априз- по-скоро да убият чувството 
_ за бж.рзина, отколкото да услуж~т комуто и да било 

* 
ВАРХУ ХУДОЖЕСТВЕдАТ~ f1Е~с11жnп фотоr РПф~~ 

от t. Георгиев 
Безсnорно: Qсветлението е един от най-сж.ществе

н.ите елементи . в, ~удqжествената фотография изобщо. 
Тая особност е 9бяснима, ка
то _. се има пред в~щ, ч~ . по 

фотографен . пж.т е riочти 
·невжзможно предаването на 

колорита*). _ Но вжпросж.т за 
осветлениетС> добива още по
rоляма важност в областта 

. на художествената пейсаж

. на фотография, дето той се 
явява като- неизчерпаем из

точник . на ефекти, които 

често при:щшат вжлшебност 
и ф:щ~:астич,ност на обета-

. нов ката. Нужно е само да 
сё познават добре пжтищага 

_ и да - се владеят напжлно 

средствата, които водят · кжм 

подобни постижения. 

лбочина~в картината. И ,никога неможе да се получи на
строение ихармоничноразпределяне на светлосянката. 

f . . . 

Ме'жду любителите е 
разпространено · широко за

блуждението, че най-добри 
пейсажни снимки се полу

чават, когато сл.жнцето се на

мира от кжм rж.рба на опе• 
ратора. Подобно. осветление 
дава винаги плоски ефекти, 

унищожава релефа и нама

лява пространственната дж-
Страничн,о осветление от ляво фот. r. Георrиев 

*) Ние считаме, че сега ': 
сжществуващите способи н~ цветна фотография неразре
шават проблемата от художествено - гледище. 

Пейсажа трябва да получава винаги с т р а н И· 
ч но или даже противно осветление. В пжрвия 
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.. : СЛ);Ч~й. предметите се обрисуват _с_ осветени ~ сен
чести. части, . които им придават .по-голяма пла_с~нч

ност, отделят се един от други в респективна джл

бочина и получават rio голяма живост и изразител
ност. При противното осветление с11ж. нцето е срещу 

. или почти срещу фотографният обектив. Ту1(' П(>ед
метите се рисуват по-вече ил_и по-малко силуетнq, 

очертанията им стават пq-фантастични и като че ли 

, цялата обстановка променя вида си. Ясно е ; че в тоя 
случай !Рябва да се погрижим, да не попаднат , преки 

. !JЖЧИ в обектива, като си П()служим с чад~р, шапка 

се проявяват . с . nо-ра.зреден __проявител !1 доста,_-ж.~н,9 

ДЖЛГО ДО полуl.Jавще На - необходимата ПЛЖТ!JОСТ. ' 
Никога не употребявайте много малки · по дисi• 

/ метж_р диа_фрагми ; защото ~а.iiката . д ~ афр~гма като 
увеличава резкостта на рисунката, коят.о от художе-

. ствено гледище не е · цен, 1:f.~, . у~ищожава ироётран:. · , 
ствената джлбочина И: ··вжздуха в картинаfа. Отщ(.: 
сителни отвори :1/9 или ·· 1/ 12 .5 са най-благоприятн"и, 
ако. t1e .предпочи~;аме да работим с пж.лният отвор 
на обектива. . . 

Не правете никога снимки· лете между часов_ете 
- П и ·15, През · това 'врем·е 

слж.нцето заема високо · по-
. . ' 

ложение, сянките _се явя~ат 

най-К4'-СИ, предметите' . --·са 

мрачни и oбшo-i;t,J; впечат
лени~ _ е посредствен9~ При 
низко полож~ние , fi"a_ · сл~н
U:ето сянкит"е \:тават, джлги " и · 

. хвжрлят хубави ·петнJ вжрху 
еднообразните плоскости, 
предметите се· отделят по

релефно и общата хармония ' 
, е ·Qо~лжщ1а... При· такова 

i ' · пол6>к'ени'е: i • на слжнцето 

вертикалните предмети • по
лучават по-силно . ·осветле-

- ние и от това се . засилват 
контрастите, които сж.вдава!f 
повече · ефект : - и , н·астрое
ние. ; 

, При ~композира~е на пей-
сажа -всяко~:-а _ трябва ; - да 
имаме поне п р е, Ji е .н „и 

• среден или -ц але ч еи 
план или и трите в пове

че.то· случаи. Предния план 

е· абсолютно щрбходим·, за-

;т~~-,,~~~:л::8~il}~!i14Jj;i};i:~: .. : '. фо,. г. Геор,иев ;~~ТчlтJ:::::~:~:н~:е~::! 
11.g~-c-дpyll'J'I• n-ред:м,~~:и ., ~тр~щи.1!~0'1~ Fр _ар(}Т,~·вното ос- . , да послужат най- разнообразни • пред-мети. : група 
вет,11ения·. p;i 31<pИ~c;JT ll! ИРО~И~ :В:ЖЗ'~9'жносг-и :~•)q_жзда - храсти; джрвета, джнери, пжтеки , животни, стжшш 
нане :p~:ait~:ч fr~ :_;нacJpQ,ftfl:!4_я; i к_а g:{Й;~тi._<fи,;(;i-змож~:-__ ПО' снега, локви - и прочие; Когато за · предни планов~ 
ности еrа~-ат :дО<;Т.~!JН!f !aмo~''~: iJiи'>fl;;Ги:~lJ~ hзY:tiвaн-~ i(}?.f.i:мaмe· човешки фигури, пазят се особни пра.вилаr ·за 

. :.•бЛк!~~l4:;)lJ~;~;f:::\~~t~~}ii:ii;hW~~~ ~~";:~й~е дадем някои бележки специално при други 
<У.П:~1тре.бяв_аt:;{ сi~:О,-,)>р:.t~9: i(р 9 м;а ·т и}й1 iгJ1· Л:~ ч ~ " ,_з~:\, _>_:- :i'.- Всяка художес~;вена пейсажна снимка тряб.ва да 
{иo·trrej:iнЬ- 'прiда~'iше·- ~~:м:а+~r\t~(р_азн.йте цвеi:ове, кои{о:, . ,JJ:?_Образя·ва природа'r,а в 'едно определs~но настроени~,

,~-О~И: е::~ел,а.тел ftр:'да- €{ждат''и npoти~OJ;reO,[I _f.П'f (1 их~:- -\~~e:f(). ~:#a/Z се:,,;1tуJiствува достатжчно подчертано : 
~i;~ ~~a-P!,i·- a11,:r:if,~.1?J~-- Тия . плочи не __ :rряб~_с!-~ :Хfд;- я~аr ·'/ сл л;:нцеJ\ §У,i!~i, · з_Ь.р~,:; пролет, есен, ' джжд и п:р. 
,'f:y r(CptИ:f~шюct IТО.· голяма б'r _-:13.,~: .,Iб-°' ша.~ае_@а~ S:!1 да·>-,"~;- ~ : ; iB:~i'd~ (гr~, .л'!i,анинск}I пейсажи , които, особенн:о 
~нас~'т : ПО:- леснО НеТ~9ЧДQ,€,Тiте. -ВЖВ: Вр.~М~Т_О .'на ,. еКПО:_- ·_ }J1JJ;e.нянa:r, '~.Typ:i(if~{··· · 110-Тру ДНО Се- удават На _ ху'доже~ 
_,\ЗИП;ИiJ.ТЭ,И ~сякога тр~бва-~ да се: е_кщонират hр'ез. жжл:r }::·ет:в~.Н ~:~ :{р~е;r~ ран-и:st_ и затов~ повеqето работи от тоя 

. ~,i~X-~p(:: С }~9ефи 11:иент, 'н~'; ПЛ'ЖТНОСТ: z._:.: 5; при:qnи~;if7- (\J!!'q~._i~:~~а_т-:ri6'ве~-е : 11о~куме1-;1тарна, отколкото художе: 
· fелнО';' Обрабоването· на ортохроматичните плочи е - -ствено знач·е-~-Ые. ·-за· успешна рабета, в това наriрав-

д-осуш еднакво както на обикновените. ление . се иска си~:що-чувствите.тrна · душа и голями 
Снимките с противно осветление изискват малко наблюде.ния и изучвания на самата природа. - · - -':~- : 

_ по-джлга е_кспозиция, за да се избегне сжвжршенно . ... Даж:ен ел,еl\1ент в ;удощесiв~ния пе_йсаж ·е н·еб-ето . 
~илуепt()ТО -оqертание на I)редметите. Те трябва д.а и то ' има свое настроени·е ~, к6ето, 1рябва да, с~: д0{1~8.~И 
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и предаде. · Пейсаж без небе рядко доставя приятно 
впечатление. Дирете винаги облачното небе, защото 
то най-ефикасно предава настроение. 

Всяка снимка в зависимост от характера си и 
. настроението си, изисква и еж.ответна книга за от-

.печатване. Напредналите любители трябца да .се 
стремят да из'учат новите копирни · процеси: · ХР<?~·и- ' 
рана _гу~а, маслена фотография и пр., които - пр~да
ват извжнредно художеств~н ,вид на картините п от

криват широк простор з_а личноинтерпретиращ~. _ 

* 
nPИ.~JifOЧEtififl .В ·д/1Рf!ТЕ 

ll 
Велико ·и безценно нящо_ ,е новият интерес. Как 

' овладява т_ой човека, как се ,вгнездя . в него и го 
упращ:~ява! От ханчето Шваренбах аз трж.гнах. вече 

друг, _еж.веем преобразен. Аз вярвах в : един нов 
свят, виждах с други _ очи. - По~ра,но аз гледах на- · 
горе кжм гигантскит,е снеж'!и вж.рхове като на 

неща, пред чиято мощ и величие и изящност на 

формите човек; се прекланяше; сега аз ги гледах 
и като обекти за борба, за ·_ завладяване, · за вжз
качване. Моят ус,ет за тяхното велич_ие и благо

родна красота !-fe бе се загубил, нито даже б.е се 
намалил: у мен се пробуди един нов интерес кжм 
планините, който се прибави кжм стария. Аз про
следявах. - с очи стрл:,.мните л_ини·и нагоре_,- педя по 
педя, и прецен~вах вжзможността или невжзм.ож-

-ността да ги следвам _ с кр:аката си. Когато видех 
ШII<,ОЯ ледена пирамида да се показва над обпа
).(~Т~, .,аз се мжчех да си в~образя,. че виждам р-е
дица черни точки, които се движат нагоре, навжр-

3.а;ю:1 . eJtнa. за друга с тжнка като паяжина вржв. 

Ние .. заобиколихме усамотеното мал:.ко езеро 
Даубензее и мйнахме блиiу край един леiник от 

_десно -.--:- нящо като голяма река, замржзнала 

здраво _по- теч,ението си и · пречупена · отвесно като . 
· стена на устието ' си. Никога по-рано не бях виж
дал толков'а от _близу ледник. Минахме. край една 
нова джсчена колиб_а, до която -някщ1ко души бяха 
заняти с граденето ~а нова каменна · кжща ... Шва
ренба~ скоро щеше да. има сжперник. Взехме една 
две ~упjшки бира. Всеки случай така наричаха то
ва, iцо ни поднесох~.- Но аз познах по цената, че 
се продаваше като скжпоценно1ст, а по вкуса раз

брах, че това, що се продава за скжпоценност, не 
е хубаво за пиене. 

Тук бехме всред грозна пустиня. Няколко крач
ки -още НИ доведоха ДО НЯЩО като ПЛ~Тформа 
за скачане - и _ вне9апно ние се намерихме _ пред 

• една тжкмо противоположна -картина: струваше 

ни се, че _там долу виждаме някаква приказна 
страна. На око_ло хиляда метра под нас се про

„ стираще свежа зелена долинка с китно градч:е в 

средата и сребристо поточе, J<,оето лжкатушеше 
ме:жду ливадите., Това оча_роват.елно_ кжтче бе об

. кржжено . от всички страни от високи, стржмни 

планини, покрити с борови гори, над които в да
л.ечината. с.е издигаха, .снежните куполи и · вжрхову 

от масива на Монте-Роза. Как сочно зелена и ху
бава· бе· тая долина:! Разстоянието .. не бе толкова 
голямо, че да заличи, подробностите; то · само омек
чаваше фор;ште; .правеше ги · по-хубави, СЖЩQ ка
то ·_пейзажи и градове, гле~ани пр-ез о_братната 
страна на бинокжла. 

Ние почнахме да слизаме по най-инт,ересния 
пжт, който бях виждал. l_'ой се виеше· кат·о-_ витло 
по стената на - стржмна пропаст: тесен пжт с твжрд, 

скалист бряг от ·е,цната страна и отвесна ,I}устота 

от· друг~та. Надолу срещнахме нескон~?-еrv1а вжр
в_олица от водачи, носачи, 1V1ул~та,. носилки и. ту

; ристи, които изкачваха ·този стрж:мен· и кален пжт. 

А когато срещнахме някое добре -ухран~но муле 
едва имаше място да с~ · разминем: · Аз_ ВИI-!аги джр
жех вжтрешната страна на пжтя, когато чуех или 

, видех, че иде някое муле~ отсреща, и . се' ,,залепях 
о скалите. Аз разбира ·се предпочитах вжтрешната 
страна, но и да не исках, . а,з трябваше ~3: д~ржа 
нея, защото мулето I1редпочи,:г аше винаги вжнш--

- ната. А едно мулйово предпочитание :___· и то ' край 
ед.,на пропаст - е нящо, . пред' ко-ето човек· трябва , 
да има .респект. Не_говйят' избор пада вщ1аги на
вжншната _ страна. Неговия живот ~ -. пос·ветен на 
нос,ене .големи кошове и санджци, висящи от двете . 
му страни1.. и затова то е навикнfало да дж.'ржt( вж.нш
нага страна на планинскит~ пжтища, та да пази -
да не с-е тжркат товарите му о с·кали;rе и камж~ 

ните на другат_а страна_. И_ когато носи -пжтници, 
то педантично се _приджржа о стария си навик, и 

_единия крак на. ездача виси над пропастта на дол

ния свят, докато. сжрцето му се носи, тiща да кажа, 

в г~рния свят. ~е вещ1аж аз видях, как задния 
крак на някое муле .копаеше зад :перваза на п~тя 

и :изпращаше пржст· и . боклук в ·джлбочината, и 
забелязва~ че в таки~~ случаи . ездача, бил _ той 
м~ж или жена, изглеждаше не особено добре .. 

Им_аше едно място, дето пжтеката 9е снабдена 
с около половин метжр .тrека зидария, и понеже там 

имаше ,един . крут завой, от · старо време бе напра
вена _ ограда за предпазване. Тя бе стара, по.сивяла 

· и слаба, а · и самата зидария бе. разхалтена от f!е
дав_нашните джждове„ Една млад.а американка ми

'на от там на муле, и като завиваше, задния кр~к 

· на мулето проджни цялата тази зидария заедно 

с един . от коловете на оградата. Мулето направи 
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едно грубо усилие, за да се спаси, и успя, НО МО· 
мичето пребледня за мину-га като снега на Мон-

,блан. ' 
Тазh страшна n.жтека има своята трагедия. Бе•. 

дскер (пжтеводител, б. пр.), еж.с свойствената си 
еJiеrантност, почва и свжршва разказа си така: 

„ Слизането на кон трябва да се иsбегва. В 1 ~61 
година контеса д' Ерленкур падна от седлото на 
коня в· пропастта ·и- се уби на място 11 • • 

Погледнахме над пропастта и видяхме памет

ника, който напомняше това произшеспще. На
шият стар водач говореше, само ~огато го за

питахме, па и тогава се ограничава~.µе с дума-двепr 

Но когато го попитахме за тази трагедия, тоtГ 
п·окаsа голям интерес. Той каза, че кщпесата била 

·хубавичка, още много млада, наскоро омжжена и 
се намирала на сватбецото си hжтуване. Млад»ят 
сжпруг яздел напред. Един водач водел негова 
кон, '1~ друг ,_ коня . на контесата. и старецжт 
проджлжи: . 

,,Водачжт, който водеше коня на сжпруга, слу
чайно се. обжрна назад и видя, как бедната кон
теса се_ изправя и се вглеж~а в щ~опа,стта. Тя почна 
да ·навежда лицето си - малко надолу, подигна рж

цеtе си бавно и ги кржстоса - :гака, -.; притисна 
ги до - очите си - така - и се слузи от седлото с 

остжр вик; дрехата и -се мерна над пропастта и 
всичко -се свжрши". , 
И след малко: 
„Ах, да, водачжт видя всичко това, той видя 

всичко. Той видя всичко така, както ви го I?:~зпра
вих " . 

-- И пак след малко: _. · _ 
„Ах, да, _ той видя всичко : Боже мой, това бях 

аз. Аз бях този водач". 

-, * 
Градчето в долината се казваше Л о й к или 

Лайкербад. Ние насочихме пжтя си кжм него, на
долу по един покрит с трева :х,ребет, изпжстрен · с 
тинтява и други цuетя; след малко влезохме в тяс

ната алея на градските окрайнини и се запжтихме 

кжм центжра на градчето. -
Рано на другата · сутрин отпжтувахме с кола за 

долината на Рона и взехме трена за Висп. Стигна
ли тук, нарамихме торбите си и тржгнахме пеша 
в ужасе'н джжд пб долината нагоре, за Цермат. 
Час след час вжрвехме ние край шумящия поток, 
в подножието на стржмни вжsвишения, обвити по 
целия -пжт в кадифяна зеленина, с малки швей-

_царски· хижи, накацали по тревисти тераски край 

потжналит,е в ·мжгла височини. 

Джжджт проджлжаваше да се излива и пото

кжт да бучи, и ние проджлжавахме да им се на
слаждаваме. На едно място, дето този поток мята 
бялата си грива най-високо, · бучи най-гром.ко и 

блжска грамадните скали най-яростно; кантонжт 

си 'е направил честта да пос:rрои най-лекия джрв~н 
мост, който сжществува в света. Когато ние мина
вахме по него, аз забелязах, че даже и по-големи
те джждовни капки го караха да се тресе. Обжр-

нах вниманието на Хяри в.жрху това, и той с.жщь 
го забележи. 

К.жм 4½ часа след обед стигнахме селото Св. _ 
Никола, дето спряхме в един нов, спретнат хо
:гел, блиsу до малката селска ц.жрква. Сжблякохме . 
се и си легнахме, а ·дрехите _ си пратихме да ги су

шат. Всички измокрени туристи правеха с.жщото. 
А в кухнята се омотал цял . хао,с от дрехи, който- · 
имаше своите последствия, благодарение на които 
един аглийски пастор не можа да прис.жтствува на , 
общата -вечеря. · 

В Св. Никола ~ие не се успахме. Черковната 
камбана почна да бие от ~е~ири часа и половина 
сутринта, и от вре~ето, през което проджлжаваше 

да бие, заключих, че доста време е нужно да про
никне поканата й в · главите на - швейцарските уче

ници. Заtсусихме рано и по9жрsахме да проджл
жим пжтя си, радостни, че можем да се отдалечю1 

от на,стойчивата камбана. Постепенно от десната . . 

H}i: страна се · откри разкошна картина: ра~джвна-

шщ край на един огромен ледник се подаваше над 

една урва, високо горе в синйото небе. По-натат.жк 
Кс.1.ртините прстоян_но се меняха и ние почнахме да 

се губим в разнообразието на формите и велико
лепието на краските. 

При'ближавахме Цермат, а с това и прочутия 
Матрхорн. Пр·еди един месец за нас този вржх бе 
само едно име. · HQ от тогава ние се движехме меж
ду постоянно сг.жстяващи се редици от негови изо-

бражения: маслени картини, акварели, охри; д.жр

вени, стоманени, медни модели, рисунки с перо; 

с креда и фотографии, и така . с · време той ни стана 
добжр -познайник. Ние бехме уверени, че· ще ro 
познаем, к.ждето и когато и да i:-o срещнем. И ние не 
се мамехме. Монархжт бе далеч пред нас, когато 
ние го зжрнахме за пржв · пжт, но ни най-малко 
еж.мнение не с,е породи, у нас, че това бе той. Той 

има редката особеност да е )"самотен. При това е 
извжнредно стржмен и много своеобразно изваян: . 
Т~й се извишава в небето като някой исполински 
клин, в горнята си третина малко наклонен на- ляво. 

Широката основа на този исполински клин лежи 
вжрху един огромен заледен алпийски площад . с 

повече от 3000 метра надморска височина. И по-· 
неже самият клин е висок около 1500 м . , то след
ва, че вжрхжт му стжрчи на 4500 -м. над ·морето. 
Така :Ц·елият труп на тази огромна скалиста маса, 
целият този пронизващ небосвода ст жлб лежи · на/1. 
снежната линия. и докато всички еж.седни гиганти 
наоколо изглеждат да са изградени от поднож.~ето 

си нагоре от плжтни снежни маси, Матж:рхорн 
стжрчи ·цяла година чер, гол и отблжскв-ащ, само 
туК:-таме п.оржсен или набразден с бяло, защото 
страните му са толкова стржмни, че снегжт- не 
може да се sаджржи по тях. Странната му форма, 
свещената му самота и · неговата величествена. 

осанка го правят, така да се каже, Наполеон на 

планинския свят. 

Представете си един паметник, висок един ки
лометжр и половина, поставен на три километра 



вис-ок -nокжJТ; Това •е то Матрхорн - един памет- удоволствието, да - изкачваш един опасен алпийски 
ник .. Неговата служба сега и за напред ще бжде вржх. f:Io то е удоволствие, което е запазено _ ·са
да бди и пази тайната на мястото. дето почива мо за те~и, .. които могат да намерят удоволствие 
младият лорд Джглас, който в 1865 година падна · в него. Аз не дойдох някак внезапно, изведн_аж до 
от вжрха в про~астта на ·1zoo м. под него и ни- това заключение, а пжтув~х, така да се каже, с 
кой вече го не · видя.*) Никому никога не е бил товарен .влак. Аз обсждих това нещо обстойно и 
издига~ такжв паметник. И най-значителните дру- ~ всестранно, и сжм свжсем сигурен, че сжм пр·ав. 

· rн_ паметни пи в сжета еж само атоми; в сравнение · Вроденият апетит за катерене на един алпинист 
с него; и те ще изчезнат, и местата им ще се за- мжчно се задоволява. Когато го _ налегне ·такжв 

. бравят, само той ще остане. · апетит, алпинистжт наподобява някой гладник 
Едно _ пжтуване от · Св. Никола . до Цермат е пред богата трапеза. Той може да има в това вре,

разкошно преживяване. Природата на този край е ме · друга р.абота, но тя трябва да почака. Ми етер 
сжздадена по един вел'ичествен план. Човек вжрви Гжрдлстон бе прекарал .по своему обикновената си 
непрекжснато между стени, · които се извишават n . лятна вак~нuия в Алпите, тжрсейки случай да 
небесата, и чиито горни кр~ища са насечени в счупи главата си. Ваканцията му бе изминала и 
uял . .хаос от величави форми, които блестят бели багажжт му натоварен за Англия, но внезапно„го . 
и студени на синйото небе. Тук::Там~жда }fЯ- налете един глад да . изкатери още ве·днаж стра- . 
кой ледник, показващ величието си над някоя про- хотния Вайсхорн, защото чvл за един нов и еж.
паст, или някой елегантен водопад, що скача. и се вжршено невжзможен_ пжт. Багажжт . му бе разто
пени надолу по зелените стржмнини. Тук нищо не- варен и разтурен наново, ' и сега той заедно с един 
е кротко, смирено, долнйо или маловажно, всичко прия_тел,- натоварени с раници, ледокопки, вжже

е велич·ествено. Тази малка долина е една именита та, канчета с мляко,. тжкмо що' тржгваха за там. 
картинна галерия, защото JЗ нея няма посре.дстве- Те щяха да прекарат нощта високо нейде между 

. ности: от край до край сжздателят я е обсипал . снеговете и да станат сутринта в два часа да про-
сжс своите най-хубави творения. лжлжат. Аз имах силно желани~ да отида с . тях, 

В Цермат стигнахме кжм З½ ч. след обед, де- но се вжзджржах - един подвиг, какжвто мистер 
вет часа от Св. Никола. Разстояние според пжте- Гжрдлстон, вжпр_еки всичката си сила и умение, 
водителя е 18 клм., според · крачкомера" деветдесет. не МС>жеше да извжрши . 

. Сега ние се намирахме. в сжрцето и в дома на ал- .... даже и дами прихваща манията за катерене, 
пинистите, за което свидетелствуваше. всичко на- и- те не могат да се отжрнат от нея. Една известна 
около. Снежните вжрхове вече не с.е дж.ржеха да- знаме.I:Jитост от тоя пол бе отишла. да изкачи Вайс
леч, в аристократическа резервираност, а се изди- хорн няколко деня преди нащ__ет9 пристигане, но . 
гаха бли~у наоколо в приятелско обшество. Во- в една снежна буря загубила, заедно · с . водача си. 
дачи с вжжа, ледокопки и други принадлежности, П.iКТЯ и била принудена да се скита - джлго време 
почиваха в джлга редиuа край един -камен дув.ар наоколо, до:като намерят, отде да слезат. Когато 
сре_щv хотела и чакаха охотниuи-туристи. Изгаряли най-сетне тя стжпила пак на - земя, тя била на крак 
от слжнцето излетниuи в туристически носии, след- вече двадесет и· три часа! 

..- вани от водачите и носачите си, пристигаха -от вре- Нашите водачи, които наехме на Геми бяха 
ме · на време · от вратоломни експедиuии по вжрхо- вече в Uермат, когато ние пристигнахме. Т~ка че, 

_ вете {1_ ледн_иuите на Ьк?лните великани. Туристи и за да пр~дприемем един · излет, оставаше да опре

турисrки на мулета се нижеха в непрекжсната . делим само времето и обекта. За да се подготвя 
вжрволица, , завржщащи се в - хотела от луди при- обаче, аз реших да посветя пжрвата си ]jечер в 
ключения, чието величие ще расте все повече и · Цермат _н~ изучване сжщността на алпийските из
пqвече при описването им край огнището в Ан- лети. 
rл_ия и Америка, като премине и границите на · Прочетох няколко книги и намерих сума ра · 
вжэможното, · боти вжтре. Обушата ви тряба да бждат здрави 

Ние не сжнувахме. Това не бе един призра- и тежки и да са обковани с гвоздеи. Алпийската 
чен дом на алпинисти, сжздаден от нашето раз- гега тряба да бжде Ш\правена от най-дббро джр~ 
палено вжображение; не, защото тук бе самият ~о, зашото, ако се строши, може да костува жи
мистер Гжрджлстон, известният англичанин. който вота: _ на пр1:1тежателя и. 'Тряба да се носи и една 
изкачва най-страшните алпийски вжрхове без во- брадвичка, за да се копаят стж:пки в леда на-.то

~д,i'ч. Аз по-скоро бих излязжл срещу цял парк ар- • лемите височини. Тряба да се носи еж.що и една 
тилерия; отколкото да погледна страшните обра- стжлба, защото има стржмни места по скалите, 
зи на смжртта, които му са се изпречали междv които могат. да се изкачат с ПО)\ющта на такава, 
nжрховете и безджнното пространство в план~- но не . могат да се преодолеят без нея.' . Такива 

:- ните. Вероято няма друго удов·олствие _ равно на препятствия са принуждавали туристи да губят с 

,.*) Вж. разказа на Ед. Хуимпр за · пжрвото изкач
ване на Матрхорн и ·катастрофата на слизане от · вжрха 
в кн. _ 1 и 3 от r~д. XIV н~ Бжлгарски Турист. 

часове, ~а да тжрсят друr пжт, когато една стжл-
ба б~ им спестила всичкия труд. Освен това, ту
ристжт тряба да има 5-[5 метра· - здраво вжже, 
което се употребява з~ спускане· по стржм1:rи на-

_,L;--.. 
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клони, които са много стрж.мни и гладки и не мо-

. r~т да се преминат по _друг начин. Тряба да -ЙКfа 
ед}:Iа_ стоманена кука, закрепен_а на края на . .друго 
йжже . - едно много полезно . нящо :_ защото, ко

гат~ ~уристж.т стигне до някоя над~есена или из

да,,дена_ скала, която е твж.рде висока, за да ·може 

да -,се употреби стж.лбата, той прехвж.рля това вж.ще 

ВjКВ _вж.здуха -като ласо, кукс;1та залавя на вж.рха :на 
изпж.кнало~тта и тогава туристжт се изкачва с 

рж.це по· вж.жето, като пре?. всичкото време полага 
всички уси·лия _ да: забрави, ~ че, ако куката се от
качи, той не ще престане ·да пада, докато не стигне 
в ·някоя част на Швейцария, дето еж.веем не го 
очакват. Друго едно . важно нещо - тряба да се . 
носи едно вж.же, с което дс;1 се навж.,рзва един зад 

други цялата група, така че, ако някой падне от 

някоя скала или в няк·оя пук1;1:атина на леднике., 
другите д.а го задж.рщат и · спасят. Туристж.т по 
високите Алпи -тряба да иryi a и един . копринен вуал, 
да пази лицето си от сняг, виелица, . град и фж.р
туна, и цветни очила, за да предпазва очите си 

от опасния неприятел - ослепяване. Най-сетне, 
тр~ба да има някол_ко носачи . да носят провизии, 
вино и научни инструменти, а еж.що и ол€ала ·за 

спане. 

От английски: Пейо. · 

ВЕСТИ И ВЕТIЕЖI<И 

Славянсните Туристичесни Дружества: Заемаме от 
орган·а на· Хжрватското Туристическо Лоужество „Х ж р- . 

• ват ски Планинар (кн. 6- 7, Ш22) . следните бе
лежки за туристическите дружества у западню;е и юж-

ните славяни. · . 

орга.низираното и най:Многочленното туристическо · дру~ · 
жество. Миналата година членската вноска е-- била ·40 
чеха-словашки крони. Днес дружеството има клонове по . 
всички краища на републиката,. получава богата субсидии -

· ( около 1 милион крони), щедрi:J. м·орална подкрепа и 
се ползува от улеснения' по железниците. Освен чисто 
-Туристическа дейност, то развива ревностно ·и · практична · 
работа, като упжтва чужденците и има голяма заслуга · 
с примерното организир;ше на ученически спални · ·(stu- ' 
dentske_ noclehany), които дават вжзможност :tia учащи'Fе 
се да пжтуват евтино из ця.лата джржава. Днес, благо
дiрение ~а него , има повече от стотина такива - добре 
уредени спални в Чеха-Моравско. 

Словенснот6 туристическо. д-во (SPD) в Любляна е · 
основано в 1893 г. и вече на дl?угата година почва да 
издава своя илюстрован орган Planinski Vestnik, спрял 

· през войната, но подхванал_ миналата година отново 
своята дейност. Годишният абонамент за членове, таз1i 

_година е НЮ к~.:- (лани 70 кр.). · преди войната друже:- · 
ството е •'?>tz:;r .. .,t~··•т6.rf5{м· брой · · клонове в всички краища 
на Словенско и е броило около 4,000 члена. След вой
·ната, по Рапалския договор е изгубило някои от най
многочислени:ге си клонове, а е спечелило 12 нови 
клона. Чешкият клон - на, SPD е разтурен, тжй като· по 
конституцията на Чехословашко, · тамошните · граждани 
~е могат да влизат в инностранни ·дружества. Клонжт _ 
в Гор1ща ще се превжрне в tюво · самостойно словенско 
дРУ}!<ество, но ще остане в т~_сна вржз~а с централното 
)r.ружество в Любляна. Централното дружество · е имало 
лани . 2800 члена, а клоновете около 1500- 1800, така че 
с клоновете дружеството брои днес около 4300--4500 
члена . То има 30 туристически хижи,. J-Ia стойност 10 ми- . 
лиона ; членската вноска миналата година е била 24 кр. 

, J.10,лснотп тури_стическ6 , дружество Towarystwo Tat- ·, · 
vzausko в · Краков, · основано в 1874 г. То е посветило 
вниманието си на Татрите и . Карпатите и осн-овало два 
клона в тази област. От -1-879 г. издава 13 сяка година 
сборник с известия за дейността на це.нтралното дру
же·ство и клоновете му и статии и;3 областта на туризма, 
rеология1а, географията и метеорологията· с оглед кжм 
Татрите и Карпатите. Дружеството с своите клонове 

Хжрватсното туристическо дружество (HPD) е 
основано в r874. През пжрвите 25 г. то е броило около 
250--400 члена, · и едвам в 1898 г., когато по примера ·на 
чешко'то и словенското тур. дружества е почнало да из
даµа своя дружествен орган Hrvatski Planinar и след 
като с промяната на устава е вжвело клоновата орга

низация, почнало е по-силно да се развива, така че в 

навечерието на войната е имало 800 члена ·с три клона и 
е · построило ·хижа на , Слеме. Когато след войната се 
вжзобновила дружествената дейност, ' броят на члено
вете почва да расте и в 1920 г. то заедно с клоновете има 
1800 члена, а в 1921 r. - 2500. За сега има 10 клщ~:а. Qпи
тжт да се вжзобновят сжществуващите преди войната 
6 други не е още успял. Нап·оследжк се п·одема мисжлта 
за основаване клонове на HPD в Босна и Далмация. е построило цяла редица туристически хижи и под

слони: една от пжрвите е еж.градена пои Морското Око. 
След 25-rодишно сжществуване, в 1899 r., то е притежа- · 
вало 20 хижи и броило около 2000 члена, чийто брой до 
1914 г. е нарастнал още с повече от хиляда. Имало е 
членове не само в споменатите планински краища, но и 

в всички rлrавни градове на Галиция и тогавашна руска 
Подша, па и в странство, но най-много еж били, разбира 
се, в Краков. Всеки интелигентен поляк, който . обича 
природата и туризма, е смятал . за свой джлr да се за
пише --в това културнq сдrуже_ние. 

. . Чеuщото тур . дружесrво ЮuЬ ceskych turistu v Ргаzе 
(КСТ) е ,основано в 1898 г. и почнало веднага да из
дава. своето месечно -списание Casopis turistti с описания 
чешки 'И чужди специално на славянските планини и с 

популярни статии из географият·а и rеолоrията. След 
войната този клуб се преименува ЮuЬ Cesko-slovenskych. 
turistu _ и разшиi:щва своята дейност и в Словашко. По 
кран на март 192'1 г. клубжт е имал 13,000 чл. (пj:шожст 

- в 1920 г. - 3,500 чл. ), а кжм този брой до края на 1921 r. 
се - прибавили около 10,000 нови члена, така че това дру
ж,ество днес. брои около 23- 25,000 член:а .и след Германо
Австрийското дружество,_ t{оето има 160,000 члена, спада 
ме)кду най-крепките туристически дружества в средна 
Европа, а в славянството е днес, без еж.мнение, най-добре 

JIO 

Дружеството на туристите в Босна и Херцеговина 
е основано миналата rод_ина ка"то самоGтойна орrаниза~ 
ция с центжр Сараево. Преди войната тук е имало клуб 
основан от немци и чехи. На други места в 'Босна и 
Херцеговина няма 'туристически дружества, тжй като 
чувството за този спорт не е още достатжчно развито . 
В самото Сараево има спортни дружества, които се за
нимават и с туризм; те еж почти всички мохамедански 

дружества с туристически секции. · ' 

Србсното туристическо дружество в Белград ( СГЩ). 
Преди войната в Сжрбия не е имало централна тури
стическа оргаНИЗаЦИН · С КЛОНОВе В ПЛаНИНСКИТе · I<;раища, 
с каквито е богата странат, а еж сжществували единични 
туристически сдружения, каквото е било напр .. С р п с к о 
п л а н и н а р с к о д р у ш т в о у Б е ·о г о а д у или 
местните туристически дружества в 'У жица,. Ниш и Врам, 
к·оито · еж се грижили · за разхубавю~ане околностите и за_ 
упжтване пжтниците из своя край . . Миналата година 
прият_елите на туризма в Белград еж взели инициати~ата 
за основаване на по-голяма турис:гическа организация в 
Сжрбия и през март 1921 г. свикали сжбрание, в което се 
взело реешние да се- вжзобнови СПД като се еж.берат 
членовете и извжршват подготвителната работа за общ 
еж.бор. Но тжй като се чувствува · ттай_-много:- нужда от 



1 
· пжлнения на кленовия устав. След това еж · били nреиз-- практична туристическа дейност, и управителното тяло , . u 

на СПД чиито . членове · еж: загинали в голям "бро!\ ·през брани половинаiа· от чле-но-ветр -на настоятелрвото, -ЧИИ- , 
· ' · · - · · · · · - то· ' мандат еж.гласно устава изтичал таз.и година. Нов,ото в·ойната не може да - задоволи веднагё;J. тази нужда, ре- ' 

шили д~ се свикват редовни седмични еж.брания за под- напоятелство цма сжстав: председател П Жилков, под-
готвяне ·неделния излет •и за тези еж.брания и за реше- пре-дс:ед--ател Сп .... П.- Шишков, .6екретар Н. Киров, касиер 
нията им • ·относно обновата на СПД да се · осведомяват· М. Табах, домакин Н. Маринов и сжветник Н. _Ггуев : -, 

· всички -спортни дружества ·с молба за сждействй·е и да . · , В.-Тжрновсният нлон Трапезица от :Б. Т, Д. е имал 
се влезе в -свржзка с Фериалния еж.юз за 0сжвместна дей- на 28 януари т. _г . извжнредно орщо сжбрание на чле: . 

· ~ - 1-iовете .за избиране на ново клоново настоятелство. Из-
От хжрватски: В. браните в него лица са се· конституирали както следва: 

нщт. 

. ДРУЖЕСТВЕН --жнвот 

Пловдивсния J{ЛОН Налоянов _~вржх от Б. Т. Д. е 
имал редовното си общо -годишно сжбра!iие на 18 фев-

-руарий т. г. От отчета, който настоятелството на клона 
е ,'дало пр,ед сжбранието, се · вижда, че_ дейността на 
кл•Она , през изтеклата година е-- била насочена предимно 
кжм организиране , и пропаганда, -cжcr~,.JJ~,дa се увеличи 

броят на членовете и прQаrитира широко . т!Р-~,;,~;~:,ческата 
идея ·:и да се сжздаде една здрава ·оснбn'а-·~с. ;Jавилното 

, и успешно развитие на сжзнателния -туризжм в този 

край, дето той се намира още в своя зародиш. БроЯ1 
на членовете 'през отчетния период се е знач1пелно 
увеличил, почти удвоил: от 76 души през 1921 r.; то~ е 
израстнал на 134 в края- на миналата година: Наи-голям 
ттооцент измежду ч,леновете сжставляват чиновниците 

(57 души), ПQСЛе . ТЖРГОВЦИТе (20 души), ДОМаКИНl)Те 
(8), занаятчиите (8) и т. н. Главно средство за агитация 
й~издщане на туризма са били излетите, каквито ·клонж т 
е _ устро_ил през грдината 20, посетени общо от 606 души, 
~ленове и гости. Особенб засилване на излетната дей
ност се забелязва през второто . полугодие, когато са 
се еж.стояли 13 излета, поt~;тени , от ,-441, -11:уши, сЬещу 7 
през пжрвото полугодие; посетени от 165 души. Клонжт 
е взел участие еж.с свои членове в следсжборния излет 
Г а· б р о в о--Св. н~и кол а-К·а з а н л ж к, в тжржестве
ното освещ'аване на хижа · С к · а к а в и ц а в Рила и по- · 
следвалите то рилски · йзлети, и в традиционния излет 
на софиянци -до · Ч е р н и в р· ж х; 

ТJрез годината· клонжт е срещал другарите си от 
Спфийския клон А л е к о К 6 н с т а 1:i. т _'и н о в, които на 
14 и 15 · апоил м. r. са минали на две трупи през града 
11а и·злет за . · Бачковския монастио, като им · е ' услужил 
с водач, и д·оугарите си от Варненския: клон 3 а из у ч~ 
11 а н_ е на ],Jжлгария, които еж .минали . през града, на 
пжт .з·а. Рила. И на · едните_ и на доугите . е била дадена 
скромна среща при чаша бира, а Варненци са били улес
нени и с квартиnи. - Пои посещението, което приятеля 
на Бжлга.оия г. Леон .h а м у ш е направил на града ни, 
на устроеното му от гражданството чествуване вжв _Воен
ния клуб председателят на клона му е · поднесжл от 
името н;:1 последния ск_ро:1у1еи _ ~.:ур11сти:r~ски по,царжк -
спретнат албум еж.с снимки от града. · 

За по-близко опознаване и постигане на по-голяма 
интимност в -_ Отношенията междv членовете на клона И 
тяхните · семейст.ва :устроена е -·била през, .м. декемвт1 
една среща, . която 1-рлязла повече от сполучлива. - За 
улесенние на излетници, минуващи през града, клонж.т 
при липсата 'н_а собствен -дом - е издействувал от местните 
военни власти и му са отпуснали около 20 легла в една 
от каз'аоми:те Щl града . . - Пои клона е основан фонд 
„ Наметщш на туриста Бакла ров", който да послужи за 
издигане паметник на този мноr:о:щслужил з.а родния 

<rуризжм и особено на клона rтокоftник-турист. 
За през идната година клонжт проектира по време 

на _излетит1;, на които ще се обжрне пак най-голямо 
i:щимание, да се уреждат беседи на подходящи туристи
я~ски -теми,, с които да се буди У· излетниците туристи.-

·'ческият дух, да се ·подхранва й вжзш~:т.ава сжзн.ателното 
·:наблюдаване на природата и истинската наслада от ней
ните_ дивни ' фopMI:f . '1 ИЗВа5!НИЯ. , ' 

Сжбранието еж.що е п·риело наложилите се вслед
ствие изменение:г~)' на дружествения устав промени и до-

председател Теодоси Кжнчов, подпредседател Цоно Гер
ганов, секре:гар Димитр Тошев, касиер Ст. Бояджиев, _ до
макин Ив. · Т. Бошков, сжветници: Димитр Маников, 
Христо Са·улов и Косю ив· . Саржнедялков. Нека се н;з_
дявам,е, че новото настоятелс~во, в което вл~зат все . 
мшщи хора, ще успее да влее малко повече ту _Р и с т_ и~ · 
ч е с к и дух_ в иначе крепка '!'а Т р а п е з и ц а. 

·Софийсният нлон · Алено Нонстантинов о.т Б. · Т.. Д. 
джржа редовното си общо Сжбрание на 1-1 февруари 
т. т. В присжтствието на повече от 120 редовни члена 
председателят на клона г. - П. Де л и , Р ад е в · прочете 
отчета на настоятелството за дейкостта на клона през 

. изтеклата година, от който ние заемаме следн~те инте- -
р.есни данни и ценни мисли. 

Броят на членовете от 361 в началоп:) на rодината 
е нарас.тнал на 738 в края на отчетния uериод. 738 члена 
ооганизирани туристи в София е един успе]{ за бжлгао
ския туризжм, който успех може да ни ра·д-ва, но не и 

да ни задоволява. В - София, в пжрвото rняздо ш1 ту
ризма у нас, при -тези разкошни пnи1Jодни и обществени 
условия за нашето 'дяло ; трябва да имqме I:Ie с:гот.ици, а 
хйляди- - и с малко повече усилия ще ги имаме. Досега 
членовете на клона се набиоаха само от новоразпропа
гандираните от туристическата идея среди. Сега при нас 
почнаха да пристигат школувани,. орrанизищши и дис

циплиниоани, млади и жизнер;з.достни тvоисти от соод

ния нам Юношески Туристически Сж юз. Тази нова струя 
ше се засилва все повече и повече. Ней и на новоспече
лените млади си.ли ще принадлежи б~дещето на 1;1ашето 
дело . 

Рекоvтиnана . от най-оазнообоазни пбшествени слоеве 
и наuионалности. ел~ставена от лина с най-разнооб „азни 
и враждебJ-JИ: политически. dшлосоmски и nелиГИОЗН1{ 
вжззоения. нашата оо-ганизаuия - по силата на , мощ

ната тvоистическа ютея - е била вин;:~rи с вена11vшим-о 
вжтоешно едµнство. Това единств о тоябва -ра · .бжде коай
жгжлният камж:: на целостния ни организационен живот. 

Както о-г"делната, така и колектИВJiаТа личност може 
ла се nазвина_ UЯЛОСJНО само вжв и посредством nабо-• 
тя.та . Бездейността пооажда чеriвея на f),Я1ЛОжениетQ. 
Вечното мжд11уване гоаничи С глvппстта. ТvЬизмжт ' не 
е секта на vмсtвените rпе·куланти. Той е движен;rе -
неттоестанно движение . . Само _ незначителна ч'аст . от него- _ 
щпе успехи са ттост_игнати - по цаоските доумиша . По ко
~ите пжтеки той -~ стигнал там. дето_ и козите н~достиг.ат. 
Той не 1~ ·ж пви след култvnата, а влачи културата след 
себе си Той е един dт нейните п·ио"щри. 

· Главната зад~ча на клона поез отчетния ~еоиод б·е ' 
rтостnойкатµ на хижа Ал ек о на. Витоша, За напоаве
нnто в тона отношение се даде отчет в едно извжнредно 
nбшо· сжбр;:~_ние на клон;:~, пnез м. ноември м. г. '(вж. 
Б"'-лгаоски Тvоист, ки. 2). От отчета на финансовата 
комисия по постоойката на хижата се вю1<да, че ·сж
браните за фонда суми до п11иключване на строителния 
сезон са достигна.тти до 118,226 лв., от които по по
изоазходвани Rl1.,107 лв., а именно за разни строителни 
материали· 10,322 лв., за прево1 5.ROO и за надницi1 -на 
работниuи и мяйсторИ: около 70,000 лв., и сега фонда 
разполага с- 30,794 лв.. 

Вжпоеки обст·оятелството, че главното внимание на. 
клона бе погжлнато от разрешението' на сериозна за
дача,' за изпжлнението на която бяха повикани да no-

- магат всички по-дейни негов» , членове; · той може да 
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посочи на една твжрде оживена излетна дейно:~т; ЛР<i до cera Пf)изнаци за rотсоприемсiво _11~~:тjристичееfi~тi( · 
отчетния период са били устроени 32 официални излета.:'/ иде~. Но защото условията за едно .. са.мосжстоятел~tо .·за-
и многобройни неофициални излети на отделнй tруп:и раждане · на .Yrtpeм за любов кжм . 1_1.риродата' ,.в/цуLUата 
неrови членове. Клонжт взе най-живо участие ·-в,·~ т~р7 на житеJIИ.Т:е • · на този отстранен край н~~. мо_rр:г да . се 
жественото освещаване на пж.рвата планинска 'tуриt;ти} , сжgдадат неqосредствено от примамките на самата при- . 
ческа хижа у нас - С к а к а в и ц а в Рила, и в , ycirPQe'":~ рода",; зада~а .: се налаrа на пионерите на туристическото 
ните в свржзка с неrо рилски излети; И тази rодина „ дело да запалят с всички средства свещенната искра .на• ., 
Алековци обходиха цялата страна,. от Рила до Черно ·jази любов- и привжртат духовете кжм вжлшебните кра-;. /; 
и от Ком до Ел-Тепе. Все повече си пробиват пжт зим- соти на· нашите природни красоти. С тази задача еж се ; 

. ните излети. , Все по-rолямо участие в нашата 1\iЛетна наrжрбили учредителите на клона с желание да по'ло- •.: . 
дейност взимат и жени·те. И трябва да се подчертае, жат всички усилия, за да я изпжлнят до край. Пжрвите- / 
че няма нито един по-важен и по-смел излет, в който крачки еж наnf}авени, клона почва своя живот и е rорд, / . 
те да не са участвували почти наравно с мжжете. · Стре- че може да се присжедини кжм семейството на Бжлrар.- · · 
межжт кжм планините и природата изобщо става все ското Туристическо Дружество, като праща на всички · , 
по-широк и по-силен. Нам предстои да ro орrанизи- негови членове ~~воя туристически и другарски , прив~т . 
раме и осмислим с турисщческо и ·научно сжджржание. . _::. Здрав ей! ' · · -

С настжпването на зимата, клонжт обржща вiшма- · . .. Учредителите на клона, ·на брой 12 души еж се сж-
нието си пак кжм по-усилено сжбиране на средства за брали още на 18 · октомври и еж вжзложили на едно 
доизrраждане на хижата. Устроени бяха две вечерин~и, временно !l~-elltтвo изработването на устава и под- , 
които имаха добжр успех и . чистият приход от които rот~яне „г::°нчателното основаване на клона. В присжт- : 
постжпи в фонда „хижа". 1 , . -"'J , ... ствието ~а-0- 1б- ~д-у·11::н1 · членове на 10 декември м. r. се 

. ..;.; - е еж.стояло редовно общо сжбрание което е приело 
Освен тощ~ благодарение щедростта на сжчувст~е- устава на клона и избрало пжрврто редовно настоя-

ници на общото дело клонж.т се сдоби с едно място от_ . телство в сжстав: председател Илия Иванов и членове: 
2 декара близу до минералния извор_ в землището на 'ООрис· Гавалюrов, Любен Михайлов, Д. Костова и Геор~ 
с. Кладница, в южните поли на Ви:гоша. Желанието rи Димитров. 
на дарителите - r. Милан Павлов и сжпруrата му -
е, там да се пос_трои втората хижа на клона. За еж.щата 
цел има записани и други дарения !J пари и материали 
от членове на клона и селяни от с. Кладница, от които ' 
постжпиха в клона сумите 2000 лв . от Георrи Костов, 
1000 лв. от Георrи Трайчев и 1000 от Г. Костов 11. - ВсиЧКfl 
тези дарители еж проrласещ1 за д а р ·и т е л н и членове 
на клона. .. 

През сжщия период еж бил:11 ,уредени· две беседи, 
една вжрху М о н б л а н и ледниците му (Jiектор r. Мар
кович) и друга вжрху Я е р но мор е (лектор r .. Илкрв). 
- _За опознаване на членовете клонжт е подж.ржал еже
нед~лн,и срещи; но липсата на удобно до~ещ~ние респ. 
локал за целта е спжвала тази Хубава и ·полезна прак
тика. 

С.цед удобрен~е на о~чета и приема1tе на бюджето
проекта за идната : rодию~ , сжбрание-то.: прие известни 
изменения ·в клоновия устав, станали необходими едно 
поради новите изисквания на времето, и друго - вслед
ст13ие приетите от лятошния сжбо~ изменения в о'бщо- · 
д_ружествения устав :.. · · 

Новои~браното на това ~жбр,:J.нце клоново нас.тоя-
-теJrств0 се хонституи:ра както-.следва :. председат~л П. Де
лирадев, -подпр-едсед-ател Т. Гудев, секретар Г. Серrев, 
касиер Н. Бозов, домакин-библиотекар Г. -Бакалов и --чле
нове :r поруч11к .Ил. Димитров, К. Илиев и П. Христов. В 
по},ющ на настоятелствотq се избраха финансова ко-
·мисия. ,и техническа комисия по постройката на хижата 
и увеселителна -ко~шсия за сжбиране на ·средства за нуж
дите на клона, _ на щкрво време за фонд „хижа". 

След отчета . на настоятелството и на. контролната 

1 кQмиси_я, . ~оито сжб_ранието е 9добрило, то е гласувало 
бюджета на . клона за идната година, в който еж пред
видени между другото и 1500 лв. за поставяне на пока
залци, ,:габели и белязане на пжтища. За тази цел сжбра
нието е избрало и специална комисия при клона. 

Нови клонове. След кратка подготвителна работа на 
10 декември 1922 rод. еж положени основите на нов 
клон на Б .. Т; Д. в гр. · Бургас Ij:oд име С т р а н д ж а. 
Отдалечен от венеца на бжлгарската природа - вели
чествените -вжрхове на гордия Балкан, на таинствените 
Родопи, на девствено · красивата Рила и приказния Пи

'рин, разположена на бряr беден от растителност и разно
обра;ше, милван единствено от неспокойните вжлни на 
Черно море, разполагащи ума кжм тжрrовия, но не бу
дещи копнеж за единение с природата, Бурrас не е дал 

Редактор: Ив„ ВеJ1к'ов. 

- На 11 март т. г. в гр. Пр~слав се еж.стояло учре- · 
дително сжбрание за основаване.то на . Преславски клон 
от Б. Т. д: под името Х о р с к и до л. Сжбранието . е 
избрало и временно настоятелство, което да рж-ководи · 
работи.те на клона и подrот.ви свикването на редовно· 
общ9 сжбрание. · · 

XVI редовен сжбор на Бжлrарското Туристическо 
Дружество ще се ·с.жетон в гр. Р-у с е на 17, 18 и 19 май 
т. r. При Русенския клон П р и с т а от · Б. Т. д~ · е ·иэ
брана комисия, която , да се грижи за ур-едбата на еж.бора · 
и по посрещането я настаняването на сжборяните, като ,· 
~в .сжr.ласи.е Централнот6.НастЬятел.ств'о приработи и про- · 
грамата на еж.бора. Дне·вния ред · на сжбора се определя 
от, Централното Настоятелство на което клоновете да 
с-ж.общат · све>еврем~нно всички вжпррси, които искат · да 
се подигна.:r ·и разрешат на еж.бора, за да бж.дат поста- · 
вени в дневния ред. ·Сжобщенията да бждат придружени 
с кратко м:отивирано изложение · по ~жпроса. 

Центра.лnото Настоятелство сжобщава, че разполага 
с ограниче.но ·количеств_о дружествени з'начки, които ще 
се из-пращат на клоновете само. _ срещу предварително 
з·ащ~ащане · стойността им- ~ 25 . лева tдната. Поржчки 
не1iридруже_ни сжс . ,ёжотвеrnит~· суми няма да се · из ~ 

.nжлпявата. · · 

БЖЛГАРСКИ ТУРИСТ. Месечно илюстровано 
сп~сани.е за туризжм · и роди!{ознание -:- Орган н:~ · 
Бжлrраското . Тури.етическо Дружество """7"' П р е-

п о р ж ч а н 9 _ от' Министерството на · 

На р о д~ н от о П р о с в -е ще ни е с о к р ж ж„ 

но _No 1 ~9~ от 27 януари 1922. r. Година XV ( сео/,_ 

тември 1.9~2-:-юни . 1923). Абонамент: _ з~ _ чле~о~-е. _. ·.·_ 
на Б. Т. Д. и Ю. Т. С. годишно 40 лв., а за неч -
нове 50 лева. · Всичко за списанието се. · изпра {, 
до Ред акцията н а с п. Бжлгарски :,Турист/ 

' , 
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Турист.и, разпространявайте , Бжnrарски Ту~ист ! -
Придворна Печатница. 
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