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Вrачансни балнан фот. Н . Кржстеняков 

от Зп~ Чолакова 

Не зная, какво чувствуват блато~естивите 
грешници, когатQ. им - с·е усмихне ' щастието и те 

потеглят , на покло~нение за Божи · грбб: Но зная, 
какво ,эна11и ва тях да пренебрегнеш всички зем~и , 
неудобства и: . да литнеш { .крилеrе на духа си 

· кжм лобното място. Там, дето сетщпа бл.агосло-' 
вия. 'и молба е отправил Той кжм отца си на и:з- · 
КJпление ,на_ нещастния 1:1овешки род. . . ;.- " · 

Тренжт ·,бжр_за, да измине заду;Са· в _ тунелите. 
Пр1елита надИскжра. По-с,коро, по-скоро там, при 

свещената сянка. ,,Жив е той, жив е! Жив е той, 
жив е!" _- напев.ат колелата. Не м·ога да си пред
ставя ,тая . легендарн,а смжрт, освен с думи:rе -на 

самия Ботев. Откжслечно си ' повтарям стихове ~ 
И ми се струва,· че виждам - ,, Балканжт да пее 
хайдушка песен ... Де:нем му _ сянка пани орлица. : . 

Вжлкжт му б~иже лютата pa!ja ... l( 
Неизбежните разпри между студентите з-а Бо

тева н·аправиха . да стигнем .Враца с влак . укр,;1сен 
с цветя, зеленина и капки крж·в. Посрещнаха ни 
гражданите тжржествено. Приготвили еж арка. 

Произнасят ни речи с патос и рж.коплескания. 
Враца е обикн9в1ен провинциален град и за

това прави още п·о-малко_ впечатление на очаро- -
ваните от образа на Ботева гости. Местността 
наоколо, обач~, вжзнаграждава . по-щедро. Там, ' 
направо, е Вратцатq: ·от!3е,сни, величе,ствени зж
бери ... По:наляво е червеникавата скала tia вода-

1 

пада Скакля, а зад нея - Вола. - · · 
Утре в зори татжк , някжде ще пжплим с пот 

на челото, за да се ~поклоним. 

Ет9 и паме:гника, в средата на най-обширния 

146 

_ градски площад. Над главите на струпаното мно

жество гоrти тук лжщи бронзова фигура в паля- -
човека фехтовална ,ноза, ~ с тж:нка са,бя. Нито 
приликата, нито поне _ осанката на Ботевско вели
чие не е спазено~ И ако не е идеята, която с 

движила ' гражданите, тоя щщетник би приличал 
на подигравка. ) На четири железн·и кола нао.коло 
~ж набучени· ·брщшови глави на · убити · четници. 

Казват: винаги на днешния ден,- 2 юний, вали. 
Днес не валя. 

В 5 часа сутринта музиката прабуди не~ж,бу
дилите се. Рогове затржбиха._ Проточи се _iпе1ст
вие, изпр9вождано от натрупани rio -вратните лю
бопiп1ни врачащш. 

От най-·разно9бразен свят_ се еж.стоят поклон
ниците, начело, . с музика. Студенти и ученици, 

туристи , и военни, пжлни жени на иреклонна вжз- -
-раст и мжршави, ,мурга.в_и циганчета. И~ всичкq 
тов-а ш~ви, катери ,се, напредва нагоре „.при Бо- ... 
тев". Така заявяват поклонниците. · 

Пжтя минава ,край Скакля. Урвата е отвесна, 
едва личи издатина да ' се положи крак. Вжпрек~ 
това музиката свири и бжрза; ехото и отпява. 
Другите, да не паднат по-долу, правят ,усилия за 

да я настигнат. 

. При Скакля току речи н.е спират. А вода
-пада з,аслужава да се види и · при по-споко_йно 

време. 

Отдолу изглеждаше такжв далечен, ро~ов, 

ка.то 9щm,. _ На ращ-{О с него, гледката се изменя. 
Надолу н~ по;rлеждайJ Погледжт потжва сред 
омарата в полето. У_виснахме над пропастта. Една 
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неловка крачка и с б-:крзина на котва ще полетиш 
надолу кжм синкавата · далечина ... 

Скакля ни хвжрляше плжтна (янка. Бисерен 
прашец ни милваше. Кичори здравец кичат о,кжр~ 

в,:ш ~ ната гржд на водопада. 

плжпнаха надолу. Сжё шум, .. су~тня и :руби iuе1ги, -
както бива .на сбор. Ни сяЬ!к-~ от мисжл, че . тук е 

светиня. Че тук, ако не е умрял, поне е стжпал 
н последните минути от живота си· оня, · ЧJ.!ЙТО дух 
напомня ·, по величие Балкана. Гнева - молния, 

любовта му - тя е равна на Христовата. Само 
тялото ·му го приближава , д() човеците. 

Лобното място с,коро утихна. 
Гледах на север Beicлeu, · Ми.лин камжк. Из

глеждаха ми като замржзI;.I~_л_и вжлни; · с цвета на . 

море_:го денем. Невидимите пжтеки н·а украсените 
с о·реол образи отк~ив,ах с сжрцето СИ-: Те идеха, 
очакваха, че Враца ще им разтвори ~ обятията си. 
А I}O~~ie, след сжо,бщението, ,че благоразумните . 

Тжй , живо 1се пробужда в душата спомена за 

хайдутина пред взора на окжр_вавенатq Скакля, 
пред още димящите струи кржв по скалистата и 
снага! Орли се вият три минарета висо,ко и ся 

каш чакат нечия сетня ВЖ.ЗДИШI~а. Природата 
свила . вече своя венец от храсти на челото на . 

Скакля. На прибуленото с облаци чело би мог
ло смело да се напише: ,,}Кив е -той, жив е 

там на Балкана!" Още много .. в~рхо:ве прекра : 
ч·ихме, освен Скакля. Много·. гледkи видехме, ала , 
ни една нямаше .величието ' на 'водоuада. . , 

Музи,ката, немо~на в·ече . да -_огруш1ра - заморе - . 

,пр·едпочитат да~ се ~ 1СПОТа5:1т.' .· .. -На1С,Т-Ф,I1~'0 ;разочароiВа
ние, ужас , _ пред баш'ибозуц~те . . Тржпнещи , еж . 
·очаквали да ,стане онова, за което най-малко еж 

ните, насядали по тревата, ги отминаваше. 

Два ча,са преди. пладне и последните мжч.е- . 

ници наближаваха ло,бното място. Но за голям 
ужас на всklчки, ,предстоеше 'ново изпитание. За 
да се до,с1Гигне Ботев, трнбва да се изкачи нова, -
почтенна · височина, сжщинск_ия Вол. Целият 
вржх, подобно купа, е от камжни, като ~:_ Нерни 
вржх от южната страна. 

Малцина се решават, след толкова лжт, на 
нов пор,виг. Достатжчно е, че еж зжрнали двата 
стжлба горе на вжрха. · 

Под вжрха има _ изобилно вода. От нея е пил1 
четата, преди · да се разпилее. Тук се настаняват 
и поклонниците. 

Никому не идва на . ум, че по тоя баир, по 
който се боят сега да се изкачат, ннкогr, еж ти
чали ... По•гната, като облак врабци, · е бягщта на

горе ч·етата, изтржпнала от ,омжртен · уж~с. И сам 
Ботев, сжзнаващ какво му пред.стои, с -горчиви 
ми,сли е~ ~ича_л нагоре, за да умре там, поне 

юнашки ... 
При . извор~ се люлее хоро. Горе служат пани

, хида. Ученици скубят з;дравец . между камжните) 
з.а венец. 

, · След панихидата, изкнчилите се на вжрха 

мислили в хла.дните механи на ра1вна Ромжния. 
Тям ще се е мяркала Голгота ... 

Наист11на, каква приrлика с · Голгота има тоя 
вржх Вола! __:, Каменист, пу1стинен, оголен, само- · 
тен. Пареше, нагорещен от слж1нцето, намржщено, . 
непомрачено ни с едно облаче. Околните вжрхове 
еж по-малко 1цустинни, но ,еж печални, сякаш из· 

пасани, · туk-таме обрасли с джрвета . . За,гжнато · в 
сиво, полето допжлня:ше тягостното настроение, 

което навяват тия пламнали от слжнце .вжрхове, 

сред огненото д1::1хание на , в:'Кздуха', спрял непо~ 
щшжно. I 

Нямаше кой да ми посочи де· е , с1клопил оча 
Ботев. Мястото, дето е паднал, и до ден днешен 

определят другарит~ му, обаче напусто. Показа-
- нията им не се схождат. Скалаr·а мжлчеше, не раз
казваше нищо по това, а навернg е видела много.,. 

В мжлчанието си · тая ,канара напомня сив истукан, 

койт9 знае и мжлчи ... който таи скжли спомени, 

заветни ду,ми и мжлчи ... Може би . се бои от по-

ругание ... 
В тишината, стори ми се, бих дозела щепот на 

' криле, бих дочула ::Уайдушката песен на Балкана, .. 
ако не пречеха песните долу . . ·-

Нарd,джт се радваше на свободата .си и се ве-

селеше. 

~з РодопttтЕ 

Род'опите представляват една план_инска ве
рига, която по своята форма и прог~жение _е беле
жита не само измежду планините в Gжлгария, но и 

измежду планините на uелия ьалкански по'луост.ров. 
Те. еж едно проджлжение на Рилската планин-

, ска верига, и з:\едно с нея образуват Рило-Родопския 
масив, който почва от Струма и 'в югоизточна по
сока свжршва в до'лното течение на р, Марица, като 
постепенно се губи в хжлмодолия. 

_ Цели_я Родопски масив представлява обширен ла-

биринт в който, riопадне ли ·човек не би се оправил тжй 
лесно . Род()пи.те еж кржстосани от eдlfa гжста водна 

·мрежа, коятоджлбоко _13резва и неправилно накжсва по
вржхността и на края. Тази водна мрежа крепи вла
гата и поджржа буйната растителност с която еж по
крити недрата, й. В по-голямата си част те еж за[!е• 

сени от . иглол~стни .цжрвета 1 бук, ~жб -и храсти, но · 
край , тях и из тях има буйни · ливади и сочни паз

бища. В хармония с тях на места се издигат .голи 
канари, на други от-весни скалисти брегове, на 
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трети стI?жмни склонове, от разн ·а боя и сжстав, 
които вместо да намалят красотата им ·в·насят · нови 

елементи за увеличението й . 

В тях има много места, за които всикой, който 

е обиколил Рила, Пирин и Балкана, .би казал, че по ве

.r~ичественост, хубост и красота не им отстжriва. Иска
ме ·ли да доби ~м по-ясна представа за тази планинска 

нерига, трябва да · се изкачим на някоя нейна ви~ока 

точка, от дето тя цяла ще се открие пред нас с всич

ки свои разклонения, с всички свои високи вжрхоне 
и дж.лбоко врезани долини. Но това е почти невжз

можно, защото тя е обширна: на който и от най-ви
соките и в.жрхове да се покачим, само една част ще 

можем да вид·им добре, а останалата част ще ни се 
представи нещо като силует. 

Напускаме горещите пловдивски 
полета и ~ се отправяме през с. Маркова 
под варовиковия Калоянов вржх к.жм 

стрж.мния С!<лон на Юрук алан (1200 
м.). След два часа п.жтуване стигаме до 
Белочерковското плато, дето се намира 

малкия манастир Бяла Черква. Не далеч 
от монастиря, от височината, се открива 

чудна панорама. Макар окото да не може 

да обхване uелия Родопски лабиринт, 
все пак една голяма част от него може 

да се види. На запад, там от дето с_л.жн

цет6 праща вече последните си лж.чи, 

за да се яви на другия ден отново на 

изток, се очертават 1-1а хоризонта редиuа · 
вжрхове, зжбери и чуки, . които се ни
?{{ат един подир друг: Белмекен (2637 
м.) зад него високия Мусала (2937 м.), 
Сюткя (2183 м.), Баташки Карлжк 

(2073 м ), Караманджа (188 4 м.), Чил
тепе (2001 м.),· Ени хоп Боба (1801 м.) и 
още_ много други, които се пригонват еж.с 

_ своите вржстни братя. 
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Близу пред нас на югозапад се из

дигат риолитовите Мжджр тепе (1963 
м ), Пилаф тепе (1761 м.), и Персенк 
(207 4 м.), които затулят значителн_о ви

соките вжрхове на западните Родопи. 

На изток, не далеч се издига 

над . Бачковския манастир и с. Бач

ково Червената стена ( 1555 м . ), коя-
то образува хубав червен фон на 
близкия до нас Черен в.жрх и вр.жх Бо

ба. От преде ми, кжм юг, зее д.жлбоко 
врязаната младотерциерна сладководна 

долина, в която еж разположени селата : 

Хвой, Павелско и Ситово, и зад която се 
издигат редица по - ниски вжрхове, между 

които се намират по-големи и по-малки 

плата сжс гиздави родопски селища. 

Ни~ прекосваме на дл.жж и шир 

белочерковското плато и стигаме на т.жй 

наречената „Малката пряспа. '( Целото 

плато е заето от гнайс, изпремрежен с 

многобройни кварцови жили от разна де
белина и· посока . Гнайса стига на север чак до с. Бай

ково, Еникой, Ново село и Яворово, като слиза 
на места до полето, а на други допира до серпен

тиновите скали, ко'dтО се простират в вид на широка 

ивнца и заемат заоблените . хжлмове около с. Фер
динандово, Сотир, Маркова, Куклен, и Черния вр.жх. 
Гребена, който слиза от него кжм Чепеларската река 
между селата Щейтаново и Наречен, е с.жщо тжй 
от гнайсов сжстав. 

Всеки, който · отиде на Бяла черква не може 

да не навести Баш-мандра, която отдалеч с хуба
вата едра борова гора,· красивите поJiянки, своеобраз

ните походни казани и дупки лразни любопитството. 

- та·зи местност, прод.жлжение на белочерковското 

Маргаритки при Персенк 



шшто кжм с. Ситово, е на един, един и половина 
час далеч от монастиря. Ние стоим д.ж.лго време тук 
и се удивлявам~ на всичко, що окото може да 

види. Общият изглед на тая местност красноречиво 

говори, какво е в.ж.ршила и в.ж.рши още и днес, 

водата. 

;щ Южната половина е равна · и ·пdкрита с едра 
борова гора, .а северната представлява хлжтнала бт 
запад кжм изток котловина, прошарена тук таме с 

малки и по-едри букови джрвета _ та се образуват в 
н. ея чудни кжтчета и полянки. В най-ниските им 
места_зигзаковидно се срещат скалите на гнайсовия 

и зжрнесто воровиковия масиви. Пжрвият иде от кжм 

север, а втория от кжм юг. През котловината про

тичат две малки поточета, които взимат водите си 

от високите отдели на котловината, дето се . вижда , 

че почвата на много места е мочурлива. Едното от 
тех - западното, доста кривуличи, образува тесно 
джлбоко долче, насочено к.ж.м юг, и дели кат- ·· 
ловина:га на две половини : източна и западна. Во- __, 
дата, която слиза по него, отива в гористия склон и 

се губи в една пещера. Източното поточе, не по 
голямо от п.ж.рвото, сжщо тжй криволичи и слиза 

почти до най-източния край на котловината, пада в 

един много джлбок вжртоп, заобиколен от всички 
страни с величествени борове. Водите от западния 

и северния склон на башмандренската гора , заедно 

с тия на западния и северо-западния склон на ситов• 

ския вржх, се вливат в запацната част на котловината 

в един доста д.ж.лбок вжртоп. На север от този вжр
топ се намира друг един, който лете е сух. Такива 
сухи вж ртопи има още два, които са по-големи и 

по-д.ж.лбоки; единия се намира между споменатия и 

пещерата, а втория на изток, кжм края на боро-
вата гора. , 
f i Бжрзаме за с. Орехово, из страшните и урвести 
пжтеки, изровени от джжnовете. Това, разбира се , 
не ни пречи да наблюдаваме всичко, което е от зна

чение за един любител на природата. В Орехово 
останахме да нощуваме и на сутринта проджлжихме. 

Приятно родопско утро! 

Ер-нюnрия 

Ер-ню'nрия 

Ние посещаваме този ден водопада, който се 

намира на запад от селото в местно<;тта Дупките. 
Воп.ите е ж.с силен плясжк падат в една зинала пе

щера и там буйно се пенят ... След това се изкач
ваме по една пжтека, кжм Челешката пещера . 

· Челешката пещера, ако някой не я знае точно 
де е, мжчно може да я ламери поради характера на 

терена и положението на отвора й кжм земната по

вжрхност. / Тя се еж.общава с вжншния свят само през 
един отвор, през който трудно могат двама души да 

сл~зат в нея ; при това не се слиза направо, а тре
бва да се скокне. Пещерята още в началото си се 
разделя на две части: югоизточа стржмна и северо

западна. Изведнаж ни обхваща влага, вода капе _от 
тавана и и цялата пещера - таван и под еж наки

чени и покрити с хубави 11 красиви сталактити и ста
лагмити, които осветени с факлите от борина изглеж-

~дат като с.жщинс 1ш полюлеи . 

В пещерата може Jla се отиде доста на далече, 
но голямата влага пречи на това. По пода на пе

щерата се срещат кости, покрити вече с СаС03 . 
Разправят за тях, че са останки от време на потурч 

ването на рупчанския край,като прадедите на сегаш

нит~ родопчани се били скрили в тая пещера, за 
да не бждат потурчени, ·но били подло издадени и 

намерили тук смжртта си като били задушени от 

дима на запалената пред входа слама. 

Напускаме пещерата и без пжт през поляните 

и вековните елови гори скоро стигаме на вржх Пер-
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сенк от дето разглеждаме още един п~т по-.голя

мата част от родопския лабиринт. Вжрхж.т е зает . от 

сиво червена скала, която по сжстав и хараю::ер е в 

пжлен контраст . с еж.става на . пещерите - тя. е 

еруптивна, изляла се е из земните недра и се на
рича риолит. 

Наоколо всичко е в гора, прошарена с малки 

· полянки; изпжстрени с хил,яµи маргаритки, кои·то 

опасват като венец издигащите се в небесното 
.безмжлвие сиво-червени зжбери на красивия Пер
сенк. С тжга напускаме този каменист остров всред 
вечно зелениrе елови гори и се спус~аме по-надолу 

· по залесения южен . склон на Персенк. На мн/ого 

места лича: · обгор~ни клади и трупове на стара гора, , 
оtтанки от големи родопски пожари. 

Слизаме до леглото на реката, която свлича 

водите си от кжм Персенк и :си е проправила 
пжт на границата между риолита на Персенк ,и зжр

нестия варовик. Под джскорезниците реката _среща 
. една ивица от варо,вик, и вместо да тeJ.Je през неr о 

тя с течение на времето го е пробила и по този начин 
_еж се образували чудни природни мqстове - Ер

кюприя. Тук любителя на природните · красоти 
не може да не се очудва на тази 11риродна ар

хитектура. Тези мостове са два, не далеч един от 
друг. Пжрвият е по-голям от втория . . Отворжт му 
е по-вече от 2 О м. висок и около 8 -1 О м. широк. ~ 
От долу тuй_ е огладен, образува един полукржг с : ·, ., 
малки и големи дупки обжрнати в жилища от мно{ 
гобройните птички .. Те хвжрчат тук наоколо необез- _ 
покоявани от н·~кого и техните звжнливи утрешни 

пес1;ш се сливат с шума на потока. 

Вторият мост отстои на 30--40 м. от пжрвия. 
Той е ПО•МаJIЖК, ОТВОржт му е ПО·НИСЖК И вжтре е 
тжмно. Малката реJ{ичка като излиза от пжрвия мост 

· се влива в това подземие и тече за малко като под
земна река, за . да излезе пак на открито на отвжд
ния . край. Бреговете са обрасли с буйна растител

ност, която допжлва красотата на този бележит ро

л.опски к.жт . 
Н. J-!ик. 

* 
'CTAPA.~PJIAfitffiA. » Родоп» в .A·fiTfiЧtiA.TA 

MfiT0/1-0ГtfЯ 
от д. Дечев 

Древните · г.жрци са щ~ спуснали вероятн:о кжде 

2,000 г. пр. Хр. от север в своите исторически зе
ми, като са минали през западната половина на . 

·Балкански полуостров. Та,ка при това спущане те 
·са нямали вж·зможност да'.· се запознаят с Родопит_е 
и Стара~пла1нина ~ двете най-голем!1 планини в из

точната половина на Балкански п-ов, която преди 
TCJBa е била вече гжсто населена от древните траки. 

Едва в VIII и VII век пр. Хр.' елините са могли да 
доби5!t известна смжтна представа за Стара-пла
ни.на и Родопи чрез посредничест,вото 1 . на самите 

траки, тжй като в това време са колонизирали 

бреговете на Черно и Бяло море · и са влезли 
в тжрговски вржзки с крайбрежното тракийско на
селе~ние, което е познавало и планините вжв вжт

решността на своята собствена земя. Интереса кжм 
тракийските земи се е оообено засилил в Атина 
след iiерсийските . войни ( от · 4 78 г. насам), когато 
тя се е стремяла да подджржа племенната разпокж
саност у древните траки, за да ·запази своите ко

лонии ·по техните брегове. И затова гржцките исто
рици от V век пр. Хр., каквито са Херодот и Туки
диД, са познавали. вече доста добре - тия две пла
нини. Стара-планина с~ назовава у тях . с . името 
Х а й м о с ( от тук названието на най-източната и 
част Емине-Балкан), а Родопи - с .1;1мето Р 'о
д о п е. 

·· наскоро след това, именно в IV век пр. Хр., 

когато заво_юванията на Филипа II и Александрэ. 

Велики са направили и вжтрешността на Тракия 
-достжпна, за гржцкия елемент, тия две планини 
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са почнали ·да придобиват значение и в гр.жцката 
митология и в свжрзаната с нея поезия. Така 

древна Тракия е влязла в _сферата , н~ елинисти- • 
ческото културно ' влияние, което с течение на вре

мето е пуснало тамо доста дж11боки корени. В това 
отношение не е станала някаква сжществена прq

мяна, когато древните траки в I век пр. Хр. и сл. 
Хр. са били · завладяни от римляните, тжй като по

следните отдавна вече са били вжзпрлели гржµката 

култура. Така може да се обясни, че тепжрва в 
Ш век пр. Хр .' дреrшите елини са превжрнали Хай
мое ( в латинизувана форма Х е, м у с) -в син на 
Борея, с други думи на Бога, _който представ'я си
л„па на tе~верния вятжр, и на нимфата, Орейтия, 

която ол~цетворява разбиващата се в планинск~я 
бряг -морска вжлна. И това е било еж.веем естестве

но, тжй като гжрците са си , мислили, че студения 

северен вя~жр долитал в техните земи и острови 

от Стара-планина , в чиято най-източна· издатина 
се разбиват черноморските вжлни. В еж.щото това 
време -гжрците са превжрнали и Poдo.rfe в джщеря 
на речния бог Стримон, който олицетворява се
гашната река Струма. А тжй като Марица тече 13 

равнината между Хемус и Родопе (Средна-Гора е 
била схващана от древните като ча.ст от Стара

планина), то гжрците лесно са могли да свжржат 
двете планини в брак, от който бил произлез.жл 
речния бог· Хеброс, олицетворението на . днешна 
Марица. Но юнашката напетост на Балкана и див

ната хубост на Родопите е могла да стане причина 

да б.ждат оподобени тия две планини на Зевса и 
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Хера, които според гржцкат,а митология били· не _ 
само браг и сестра, но еж.що сжпруг и сжпруга. 
И действително един -rржцки писател от '1 век сл. 
Хр. ( тжй наречеlНИЯ . Псевдоплутарх) ни ._ предава 
вероятно по ·разказ на александрийския' поет от Ш 

. век .пр; Хр. Евфорион следното предан,ие за Хемус 
и Родопе: ,,Един брат и е_дна сестра ,. · които таК:сl 
били наричани, се · обичали 'гвжрде н~жно. Хем·у:с 
давал им~то Хера на сес,тра си, ' която от св9я·• стра
на го наричала Зевс. Боговете, разгневени от над
менн1остта им, · ги превжрнали в две планини, 

които получили имената им". Сжiцото това преда-
· ни~ се споменя · и _ от римския : поет о·вдий ( 43 г. 
пр. Хр. -'- 18 г. сл: Хр :'): Вжв всеки случай пред
с ;rавата за Хемус като бог-момжк и за Родопе кат·о 

_ мома-богиня е намерила свой израз и в монетите 
на древна Тр,акия. Така вжрху опакото на една мо

нета от Nicopolis ad Istrum ' ( еча Никюп на Ро-

никак не е странно,.,.,_гдето гржцките митолози са 
см_етнали тия .zi.вe - планини за родина . _и любимо мя
сто . на А реса, 9ora на :войната, както това ·став:1 

ясно и от иоета. Клавдиана (11 век сл . Хр.). Но Ро- _ 
допе е . придобила в . античната митология )VШОГО 

по-голяма значение, отколкото Хе!\1ус. В R-.одоле, -
както са .вярвали .древните траки, · е живеял бог Ре
зос, когото гржцкият епос (Омир) и гржцката 
трагедия (Евриtшд) са понижили в простосмжр
тен юнак. Тракийското . предание за тоя бог ни 
предава rр_жцкият авт·ор от, II век с,л. Хр., Фило
е1рат, по ~ледния начин: ,,Резос· се бил отдал в Ро-

, допите на коневждство, занимане с оржжие и хо

дене на лов; при· олтара му тамо дохождали· гли

. гани и други планински ж'ивот,ни 1:1 се оставяли дЛ. 
·бждат· принасяни в жертва, без да бждат Ежрзвани; 
той отблжсвал и чумата от областта · на своето све-

- тилище ,; . Без еж.мнение, Резос е едно от имената 
·на тракийския 60.r-покровител, комуто -древните _ 
траки са поднасяли оброчни плочки с изо_браже-
ние на конник, каквит,о са дошли до нас в извжн-

.... - редно голям брой. Но Родопе, -според вярванията 
на трак~те, е била еж.що обитавана и от бога Дио-
1:1иса, който олидетворява у траките стремежа на 
~-ювека да се прwобщи · с- бога.✓Впрочем, ка_кто знаем 
от рюv1ск·ите писатели Светоний (11 век сл . Хр.) и 

сица), която принадлежи кжм епохата на римския 
император Септимий Север и неговата сжпруга 

Юлия Домна (1_93-211 г. сл. Хр.), Хемус е изоб
разен като момжк no~-iyroл, с мантия вжрху 

бедрата, с високи _обувки на -нозе, _който ·джр-

· _ Макробий (IV в. сл. Хр.) в северните скло'нове на 
тая план!'}на се е намирало едно от най-старите му· 
светилища и прорицалища. Освен това, Родо·пе е ~ 
била еж.що любимата ,;планина на . митическия тра

кийски певец Орфей, чиито вжлшебни звукове са - . 
действу~али не, само вжрху ·хората, но и вжрх:у ди

вите . зверове. 3.атова вжрху монети на гр. Плав- · 
див от времето на. римския император Гета (209--
212 г. сл. Хр.) · Орфей' е представен, както свири 

жи в лявата си ·ржка едно копие _ и издига дес-

ницата си над главата, като _при това е зас_танал 
на скала и до лявата му ржка е представено едно 

джрво, под ко,ето стои мечка. Напротив вжрху 

опакото на една · Пловдивска монета от времето на 
император Антонина ( 138:-161 r. сл. Хр.) Родопе 
е 1:1зобразена като жена, облегната на една 

, скала, - з·ад която се издига едно джрво, и 

то както джржи в лявата си ржка едно клонче 

(може би от_ растението Haberl1ea · Rhodopвнsis) с 
три цветчета: З'аслужава да се от,бележl;I, че у древ

ните Хемус е минавал еж.що и за някогашен тра
кийски 'цар. Това поличава ме_жду .другото и от 

раз.каза на един гржцки автор от · V век . сл. Хр. -
(Хесихий Милетски), че Хему;с се опитал да пре
вземе Византий (дн. Царигр_ад), но бил убит от 
Бизас, митичният исновател на тоя . град, и то в 
двубой, който се завжрзал на на.речената по името 
на убития планина. . , _ 

Гр_жцките и римските истор1:щи ни предават, ч~ . 
планините Хе.мус и , Родове (?или пос~лени от из
вжнредRо/ войнствен11 тракийски · пле ivющ1. Затова 

на лира и · около него са . се еж.брали разни 

зверове и птици, които искат да се . на<Сладят от не

говата музика. Изобщо Орфей, който олицетворя-
- ва_ вжлшf.бната сила на ~оезията и муз~~ата, е tЗ 
сжстояни~ да затрогне сжс своята ~песен и неоду

шевената · природа. И наистина, когато прозвучат 
струните 'на неговата . лира, реките престават да 

_ текат, като се унисат в неговата песен, а джрве
тата и горит~ се изтржгват от земята, за -да го по-
следва/ и , да вкусят сладостта на неговата ;1узика. 
И затощ1, когато Орфей бива сполетян от неща
стието да загуби веднага след сватбата своята лю
би~а н~~ёста ·Евридика, за която той ~е спущq до
ри в Ада, : за да с~лони долните богове да му я по
вжрнат · в горния свят, както римския , поеr Овдий 
раз~казва, п·очваr заедно с него . щ1 t_,жжа1 и ронят 
сжлзи и ·самите вжрхове на планината Родопи. · 

И тжй античните хора са долавя1iи китната ху
бост и сяйното величие на Стара-планина и Ро
допи и' -са изразили своите чувства СПр~МО .:Г ЯХJ 
по един трогателен нqчин, като са rfl превжрнали 
н бого,ве и в обиталища на богове. 
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От В. Цветкович - Загреб 

1. Увод - На .соuиалната еволюция и култур
ното сж.стояние на всеки народ, племе и пр. оказват 

влияние различни сили . Те непрекж.снато като рой 
пчели влияят вж.рху живота на народа и племето, 

дават му едно или друго направление_, преобрж.щат 
го; в един момент го отправят напред, н друг го запи

рат, а после пак го врж.щат назад. Дпес н·е мо

жем точно да определим всички сили, които с·.жз • 
дават . културата за всеки народ или племе, защото 

още от еж.творението на света те _еж тясно свж.рзани 

помежду си, и едни от тях стават rrричина на други; 

но между тях ясно изпж.кват като стройно стжр

чащите три . потикващи кж.м култура сили, пла

нински вж.рхове над земната повржхнина: 1. сре

дата (околната природа), дето народа от nекове е 
намерил ·постояно прибиЕа ,шще; 2. етническите '<: осо
бености -на вж.просния народ; 3. различни културни 
влияния, които действуват на него. Измежду тия 
сили най-голяма . рол за човешкото развитие играе 

околната природа. Тя е не само сцена на всички не
гови дейст,вия, но е, както· казва R➔ tze], и primum 
movens (пж.рва причина за действие). И наистина 
историята на човечеството е свжрзана с приро

дата, защото е обусловена от нея. Тая знаменита 
мисж.л на- Karla Ritter'a -ще бжде напж.лно разбрана, 

3ко прибавим: историята на . човечеството е в при
родата и в човешката борба за сжществуване.. Чо-

к принадлежи напж.лно на нашата планета. Той е 
веж.мнал на нея, 'когато прирол.ата е нагласила всичко 
ос пж.лното негово сж.ществува ~е . .Поради това мор
заолоrическата картина на нашата планета в хоризон

Фално и вертикално отношение, разделението на. сухо
темни и морски части, различието на климата, флората 

з · i фауната, не еж. само предмети от природонаучен 
• иарактер; това еж. сжщевременно раб6тилници и 
хчилища за наука _ и организация на човечеството . 

ту тях природата учи хор~та, как да се борят с 
Всички нейни сили и сж.щества . И ~_аради това в исто

вията на повржхнината на нашата планета е впле • 
рена и историята на човешкия род. Природните сили 
и с~щества, вертикално_то и хоризо'нтално подразде
,1ение на поврж.хнината на земята еж. много различно 

произведени;· Зfi'I_'Oвa и цялата история не е нищо 

друго освен непреl{ж.снат ред от диференцирания . 

Това диференциране на об,щата история има за раз 
личните краища различен характер; особено за бел е • 
жително е това da отделни части от земната повж.рх
нина и за хората, които живеят или някога еж. жи

вели на тях. Така планините и вж.обще ороrрафския 
дя.л на нашата планета сж.ставлява отделен крж.r, 

с особена физиономия и културно политическо зна

чение. · 

П~ Влиянието на планините на религиозното 
чувство на народа. - Преди . да подейства на ра
зума и на паметта на човека. природата е засегнала 

неговите чувства. Тоя закон на природната фило-

софия най-добре потвж.рдяват примитивните народи. 
Сж.щото можем да кажем и за всички начала на об
щата история. Времената на трезвите размишления 
и двоумението вж.рху всичко , което не е осветлил 

лж.ча на познанието, се предхождат винаги от вре

мената на чувствата, олицетворението, легендите, вяр 

вания за пораждането на света и т. н .. Това се раз
бира от само себе си, тжй като знаем, че няма живот 
без усещанията. Затова сигурно, е · че околната при- · 
рода е обхванала най - напред· човешкото сж.рце и душа 
и на тях ударила своя печат на удивляване и обожа

вание. Хубостта на природата, която се показва в 
синевината на небето, в слж.нчевия блясжк и свет

лина, в безбройното множество звезди, в планините 

покрити сжс сняг с ливна белина или ледниuи с сма -
рагдни изваяния, в горите с непроходими ме ста, в 

ливаи.ите и )lfИТОродните поля покрити с цветя от 

всички краски, в океаните с едва видим хоризонт, 

в плавно превиващите се вжлни - · тая най-сж.

вжршена част на . майката-природа, омаяла . е очите 

му и е напжлнила ду-шата и сжрцето му с нежни чув

ства,. Това е оня момент в човешкия живот, когато 

човек би разцелувал целия свет, като се кланя на 

онова, което го управлява . Това е истинската основа 
на мисжлта на земния рай, която срещаме почти у 

всички народи, разбира се. в различи~ форма. 
Земния рай , елен и -т. н. е сж.ста~ната част на 

християнско-еврейската, асиро вавило~ската и т. н. 
· верн. Измежду , пж.рвите чувства, крито 

1

' природата е 
пробудила в · чu'века, е било значи религиозното чув
ство. Това чувство · е развило поле!{а-лека много или 
малко постоянната вяра, а хората, които еж били 

призвани за това, еж му дали определени форми , 
катQ . ё ж. определили и разните обряди, в които то 
впоследствие намира своя вжншен израз. Но по
неже земната повржхнина на разни места има раз- . 

лични форми, , то · и в.жншната природа, която е указ: 

вала влияние на тоя стремеж кжм диференциране, е 

направлявала развитието му еж.образно с своите 
местни особен()сти. Така че равна_та и безкрайна 

степ или пустиня с винаги чисто синйо неб~ чист 
вж.здух, изпжлнена еж.с снопове светлина, които 

слж.нцето изсипва на разсж.мване, безбройните треп
тящи звезди на винаги ведрия небесен свод, мж.р• 

:~:вата тишина и гот1ма монотоност, подбуждат най

леко в човека монотеистическа вяра . Тж.кмо об 
ратно . действуват планините или вж.обще план·ин 
ските и горски- краища. Там човек се намира под не
прекжснатото влияние на чудните промени на хжлмо

вете и долините, които _ някжде непрекж.снато след

ват едни подир други или се разстягат на джпго в 

различно направление. Планините служат като р.ам
ка на 1долините, крият в себе · си вековни гори и в 
гжстите лесове показват фауна и флора с най-чудни 

бои . В такива предели слж.нчевата --светлина достига 

до човека, до неговите зеници, минавайкЙ през 



най-разнообразно изкривените клонове; тя се пре
чупва и чаровно трепти по милиардните свежи ли

ста, прелива се в всички бои на своя спектжр 

и реди с бж.рзината на филм най-дражестни картини. 
Чудноватите видове на здраво изпреплетените ко
рени на стж.блата, които като мрежа се разпрости 
рат под земята и над земята, тж.рсящи животвор, 

нит~ сокове, старите изкривени и с попукана .кора 

сrебла, издигнали се като великани до е·два появи 
лите се на свет млади држвчета, будят на места 
необикновено веселие, като . че ли стжблата се явя
ват като живи сжщества, които празнуват великия 

ден на пробудилата се природа, а на други · пжк 
някакво тайно вж.здишане на предмети, с · плачлив 

израз; което тж.й ясно - -е прозрял Вирrили и _го 

е ·· увеkовеч~JJ с думите: ,, Sщ1t lacrimae rerum", ня
какво скриптене, изразяващо като че ли мжките на 

вселената, няка_!<жв горски глас приличен на шу

молене, цвистене, пирпилене, виене, жално тежко 

вдишване; открилите се . до половина грамади скали 

прилич_ни на грамадно туловище, ледниците, снеж~ 

ните насипи, морените , вж.звишенията, изворите, които 

образуват Волга, Ко~го, Амазонка, Мисисипи и Ду
нав,_ а отгоре над всичко тайнственото сли.ване на 

човешката душа и душата на планината с душата 

на целата вселена : всичко това хвжрля пред очите 
на човека множество пж.стри, реални и лж.жливи 

картини; всичко това го унася и тжй омайва с 

своята многосложност, че в всяко по-особено стж
бло, извор,· камжк, вжзвишение или падина ТОЙ 
вижда станжт на някакви невидими и тайнствени 

сж.щ_ества. За да направи тия сжщества добри и 
нему благосклони, той започва да им се кланя , и 
да им принася жертва Много е естествено, про

чие, хората в горските и планински предели да 

еж политеисти. Това ни потвж.рдяват древните ми

толоrии на японците и китайците, както и ония 

на индийците, иранците, кавказците, гжрците, сла

вяните, келтите, герма1щите и т. н.. Те всичките 
поставяли престолите на своите §огове 1ю най
високите вжрхове Фуси-яама, Тай-шан, Чомо-Лж_н

гма, (Еверест) Демавенд, Епбрус, Олимп, Триглав, 
Скоудон, Кифхойзер, Аконкагу и т. н„ 

111. Обожаване на планините. - Цялата _ при
рода е най-голямата красота за оня, който живее в 

светлината на душевната истина. Всички сме роби на 
хубавото и не можем да избегнем това. Ако 
тая хубост е проджлжителна, тогава любовта кж.м 
нея преминава -13 обожаване. Такж.в е именно слу
чая природата, която е продж.лжително хубава и 

дж.лго време _обожавана. И ние още . обожаваме при• 
родата, казва Реклю, и то много по-вече от колкото 

това се мисли. Сам11ят аз, проджлжава сжщия писател, 
без да искам, колко пж ти сжм наричал обиталища 
на боговете великолепните планински вжрхове, които 
се издигат като престоли над долините И ' равнините. 

Оня, който · не само гледа природата, но я и · вижда 
т. е. еж.с своите многобройни и силни усещания 
успява от вж.ншните форми да сжтвори вж.трешни 

истини и така опознава значе. нието на предме~;ите, той 

схваща, че цялата природа е ~дин ецинствен хр~м; 

в тоя храм дивните планини са великолепните жерт

веници, които е виждал географа Реклю или 
художника Роден. Тая мисж.л я е казал и нашия ге

ниален Мажуранич в „ Ченrич-ага" : ,, Цжрква му е 
дивното поднебие,- олтар отделните бжрда и долини" . 

В храма на вечно-хубавата природа планините под 
буждат ·в човека трагична радост на очудване; то_й 
повдига кжм тях своя поглед, защото в тях е видял 

срастнали ·се стре~ежите на висшите сили в издига

нето кж.м най-голе_мите височини, гдето царува умжт 

и дето е истинс_кото място . на всеки човек . ,, Над моята 
глава, казва Реклю, се прекжсна , облака от вода и 
сняг и се показа веселото · синйо не5е; а в тая не• 

бесна синевина, там горе се появи челото на пла„ 

нината. Ней·ните снежни поля, изпжстрени с издадени 

стени като някои дивни арабески, бл~стяха еж.с сре
бжрен блясжк, окржжени от слж.нчевата светлина 

сжс златни рамки .. Гребена на планинския вжрх бе 
ясен и очертан като крайщата на някой светжл бюст, 

.показал се в сянката. Цялата тая висока планина 
имаше изглед, като да е еж.веем отдалечена от зе

мята. Снажна и мирна, без движения, изглеждаше 
като че ли допира до небето, като че ли принад -

· лежи на друг свят . . . Струваше ми се, че виждам 
нещо по-горно от простото място на блаженството, 

по-вжзвюuено отколкото Олимп, познатото µарство 

на безсмж.ртните". 
Това схващане за планините е зап·азено у 

всички народи от началото .на историческите вре

мена . ,, Като простодушни деца, казва цитирания 

писател, . те са сжзир:али в тях . богове или място 
за боговете, които от време на време ту се по
дават, ту се скриват зад завесата от облаци. Почти 

всички довеждат в свр ж.зка с планините и сж.ще

ствуването на своята раса. С тях свжрзваха своите 
традиции и чрез тях наблюдавали бждащето сбжд
ване на своите желания и сжнища. И най-после 

тях е винаги слитал и спасителsr, ангела на славата 

или свободата. Такава е била ролята на високите 
планини в живота на народите, че историята на 

обожаването на плааините е сжщевременно и исто

рия на човечеството! На пжтя, по КОЙТО народите 
са вж.рвели, планините са били · големи белези 
и големи отпо iiйналища". _ 

Обожаване на планините у кита.И

ц и те. -:-- Най-старите посветени на историята пла
нини се намират в Китай. Китайския народ е дошжл 
най-напред до познаване на самия _себе, и още от 
най-старите времена никога не е прекжснал писа-

нето на историята си. -
Най · старата вяра на китайците се основава . на 

обожаване прадедите. Хората и духовете не се ни

кога разделяли. Нящо повече, цялата природа е 
пжлна с духове, които са 1посредници между не
бето и земяrа. Тяхното местожителство е на свеще
ниrе китайски планин~. Тия са на брой пет. Между 

·тях най-свещена е изолираната планина на юг на 
устието на реката Ху:ш-хо и се нарича • светии" 
Тай-шан. Тая вилообразна планина издига сво'1те 
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, вжрхове на височина · до 1545 - метра, и надвишава ИндийСК<)'FО предание' казва , -~е планината Меру 
вснч'ки . други на · полуострова -Шан-Тунr, f-I J тая све .:. лежи на · северозапад /от Хималаите, дето,., еж живели ' · 

, щена планина има:r" своите хра·мове бurовете, духа- праотците на индийците,: преди , да - се изселят в Пен-
вете, небето , голямата мечка, полярната· звезда, об- _джаб. Епет Мах~бхарата i' каз1ва, че Меру,' е , висока 11. 

. · лаuиtе и други всемирни -атм9сферни _ явления: Тука хубава ' планина. Тя лежи п_о средата на земята и от _ 
е з·а боr6вете 1 най-удоб!'lото обиталище; ·тука се -тук не~ното име: Меру т._ ·е. срешt на земната по- .. 
коВ'е сж.дбата .на _ хората и на земята: Десет хилядите вж.рхнина, която - е ~разделена на: седем пояса. От най·7 
духове, които летят по · китайската земя, се допирали високия вж.рх на тая ri·peкpac~~ планина хвж..рля 
при своето летене на вжрховете на та·й-Шан, от слжнцето t cнort_oвe лж.чи по най-отдалеч~ните краища 

· гдето се паслаждават на · течението на Хуанr-хо <- на света. Меру е_· облечена в златf-!и дрехи и е жи
мноrо , немирна · река-, ' i<оято ~ многg наподобава не- · лище ·на Деваса и, на други гении, които пеят сти-
мирното · човешко сжрuе. Хуанг-хо . заслужава • да хове на . ;,б'ожансrвената височина". Нейните · скло , . 
и се наслаждават и самите богове, защото снабдява нове еж обрасли с цветя от небесни корени, а rоле-
сжс . свdя га вода повече хора , отколкото са класовете мщ1ата на . нейния вржх никqй смжртник не може да 

. на по,~ето. Пуховете еж.що се удивляват на големи- · разбере. Планината е ·укичена еж.с фебж.рни потоци. 
ната на китайската джржава и яките крепости, които Покр·ай 'тях растат . прекрасни .LJ.Жрвета, по които 
се издигат около · Т-ай-Ulана. Естествено е било пойни птици riея_т райски мелодии. Свещени_те книги 
желанието на uap Чуна и верския реформатор ' Кон- Пуранас попжлват всичко това и казват, че на пла-
фуци да · се изкачат на вжрховете. ' Но ·ша-· нината -Меру_ се намират четири големи езера пж.лни 
сти~то измени на Конфуция да достигне tветия с мляко , м~сло, сирене и сладки сокове. · И четири 
вжрх. Светото китайско предание ,и сега ттбказв а големи реки извират на тая планина и текат на 
местото, от дето е трябвало да се повжрне назад ве- чет11·ри страни по света. Това еж: Ганг, която тече 
ликия философ . Трад_иuията казва, че заслугата на из кравешки устни, Сита, кшпо извира из слонова 
Шай -Тан е толкова голяма, колкото и заслу- глава, Бхадра,. която· извира из ти·грова или, лж.вска 
гата на небето. То·й - е госп~дар на т'оя свет; той глава и Кхакшу, която извира из конска глава ;_ Т1:1я 
еж.бира . облаците и изпраща джжд, той решава за реки, както и потоците; , които имат изворите си на 
ражданеrо и смж.ртта, за щастието и нещастието, за , Меру, и ледниците, които блестят по нея, слизат все 
славата и паден.ието. От всички вж.рхове, които се по-ниско, защото еж живи сж.щества; това еж бо
издиrат 'кжм небето, трябва · най-~апред него да 110- · гове и богини. Всички· те ·отнасят кжм Индостан сво-
сетите. Кжм тая заповед правоверните китайци . се и re богати наноси, за да бжде по-богата земята на . 
приджржат. най-ревностно и на цяли тж.лпи се изкач- ' смжртните- и _сжщевременно да стане по-леко вж.з-

.. ват до вжрха :на .Тай-Шан. Това пжтешествие не е ·качването ' НЗ Меру', и с · това да се улесни врж.зката 
тж.i:l тежко·, защото пжтя до вж.рха е послан с плочи · с боговете, които седят по , вж.рховете· на ·светата 
и има стж.лби изрязани j i скалата . И на вжрха на планина или над облаци.те в сиянието на небесата. 
Тай-Шан при гледката на богатата китаtkка равнина "' Като се · сжди по старите · индийски песни, . жи · 
,и ведрото като кристал небе престава борбата на телите на ~Пенджаб, Индостщ и т. н. ·· сж. ~жзпявали 
двете ' природи · в · · човека, · които се сливат и до- - с най-голямо вжзхищенйе и набожност не само се-
пж.лват. верозападната част н·а Хималаитё, но'_и цялата верига , -

Обожаване пл ~ н· ини т е у Индийц'иtе. - ,,най-голём.-. планини на свет_а'\' Т~ са вижда ;,и в 
.М:ануовата книга иска от вече , остарелите бра- Хималаите „84 хиляди златни 'iiланини". Всяка пла 
мини, да· подложат н-а най-тежки изтезавания своето нина · има свое значение, · било на бог, богиня, 
тяло; те тr,ябва ·сами · да си причиняват -най-големи майка i-Ia боговете, хората и т. н. В · и·ндийския 
мжки. Кщато _най-после се разболеят, трнбва да Олимп щяка има - особен снежен накит, ос6бени резби . 
се отправят на северозапад по направление н·а от 'леденv, потuuи, на гж рдите, особена корона от 
,,свещената планина_" Меру. Тяхно'то тело и·з ледници и престол от кристали · и диаманти ~ Око-
пж.т,я ще умре, но душата им ще се .осв9боди от то ' на смжртните не смее да 1ю_гледн~ ·. престолите 
телесните окови и ще се погжлне от голямото и не- на хималайските богове . и богини, пжлни еж.с сила, 
изчерпаемо море ·на св,етовния дух. соко·ве и величие. За това хималайте еж престоли 

Споменатата свещета планина Меру, кжм която обвити еж.с 'свещено покривало ~з1·жкано · ОТ · нишки 
с~ се стремили ~сички жадующи блаженство брамини , на пурпурните облаци. На най-високия от тия пре-
се вжзпява от индийските епопеи в на й~ голям стил , а столи стои най : големия, Единствения и Невидимиs,. 
преданията посадиха за-нея -в народа най-джлбоко ува- Сам от себе си постави той начало на целия живот, · 

, жение. Такава една сжздадена от писател картина направи голямата вода и и определи -границите, 
ни описва цялата , земя, като голям цвят на лилия . като иза:игна надоблачните · планини. По тоя · начин 
Неговите листа еж океанските полуострови, а ти- ·като е поfтавил ·в дви)кение светския страх, Не-
чинките и плодниците еж планината Меру в своите видимия с~ отеглил от · активна работа, която се ? 
различни проявления. 'Меру е прочее майка на вси- подема от други велики, ·мему подчинени ,богове и 
чкия живот на земята ; _ на нея трябва да се -тжрси богини. Така . из яйцето, което Единствения, пое-
началото на човечеството. Меру е традиционния ~ /та:ви· в голямата вода, излезе вечна сила, която по-
ед,ен на индийците. ~fататж.к твори; това е прадеда на всички духове .. 
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Браман. С мисжлта си той разделил това яйuе и 
наредил нели_я ~;зсемир, кат·о дал огжн и сжздал 

, ,, непроходимото · място за водата''. От него -е про

излязал бог Сива, който седи на хималайските пре
столи. Неговата- сила е . да ра·зрушава и твори. Там е 

и богиня Ша1v1а, Гаури. От нея произлизат хората, 
животните, . рек.ите и растенията. ,, Чомо Лж,нгма н·ай
големия вржх в Хималаите, заедно . с обожавания . 
Чамалатай еж сдружени като голяма богиня с 
голям бог. 

Индийuите . обожават и по-~алките планински 
издигнатини; и . на тях приписват всички атрибути, 

както и на високите химаJtайски вжрхове. Така, те 
. обожават планините и вжзвишенията на острова 
Цейлон. Тоя r1лестящ остров 1_1реданията описват 
1<ато земен рай. Казват, че пжрвото . щастливо жи

лище на хората е било поставено на Адамовия вжрх, 
на височина 2260 м. Тук Адам е 9ставил следи. 
Така например, когато бил изгонен из рая, в бягане~ о 
си той ударил с крака си в скалата и в нея е 

останал отпечат.жк от негnвото грамадно стжп:µ~о. Там, 
к.ждето Ц<:йлон най-много се пµJ-iбли·жава кжм брега на 
континента, се прост11рат подводни гребени и плитко 
море. Оттука казват е преминал Адам и затова това · се 

нарича Адамов мост. Говори се, - че и тук е оста·• 

вил следа от грамадното си с.тжпало, но морето го 

.е измило и следата изчезнала. Други предания искат 

_ да кяжат, че пжрвите хора след изгонването им из 

рая еж· били изпратени на Цейлон. Тогава .• Адам 
. и.екал, казват евреите и l'v!·охамеданите, да с~ на• 
слади от ху,бавия изглед, който се откр1:1ва от тоя ща

_стлив остров и се покачил на вжрха на бжрдото, 
което носи неговото име. Отука разгледал беq
крайна_та ширин'а на · тв.жрдата земя и недос:гигната 
дал~чи на на Индийския океан. Хубавата картt1на на 

океана допжлвала дивната красота на Индия и :r.ж.й 

го унесла, че от радост подскочил. Но като бил 
висок ' 1 О метра, той при скачането тжй силно 

у дарил в скалата, че стжпалото му -джлбоко се от
печатало в нея. Против·но . на това твжрдят бра
мините, че това стжпало е на бога Сива, . а бу
дистите, ·че това е знак на . ,, великия Буда". Кжм 
тоя „ божи печат 11 идат поклоници на гплеми маси, 

удрят си ·чел~та о камжка и .обсипват" с · uелувки 
„светия ·знаки. Те с презрение ,гл~дат на друговерuите 

евр·опейци, а особено на англичан_ит~, които . счи
тат тоя знак просто случайна изджлбана яма. За исти
ността на отпечатжка на Адамовото стжпало на Ада
мовия вжрх сжществу_ват за верующите неоспорими 

доказателства. Така например под Адамовия вжрх 
извира поток, . КОЙТО сжздал някой бог, като уда
рил с палеu по стената. Тоя, както и другите ПО· 

топи, не донася· в равнината тиня и песжк; те носят _ 

прах от рубин, сапфир и гранат. Тия скжпи камжни 
не еж нищо друго, а сжлзи на некой бог, които еж , 
прокапали из неговите · очи~ като видял, колко ~ли-

ната и нещастието измжчват хората. _ 
Цялата третина на северния Цейлон е прекрасна 

равнина. В тая равнина се издига са!"1отния 1вржх 

Михинт.але, светия град- на Анураджапира. На тоя _вржх 

се е спрел, казват индиt!uите, преди дваде.сет и две 

столетия, Махиндо, с~асител на индийuите, като е 
о:глитал or Индqстан .+Ja Цейлон, за да проповедва 
вярата. На тоя вржх на боговете верующите еж.гра
дили голям храм, а на вжрха му поставили драгоuенен 

камжк с огнена бои·, който е отражавал на далеко слжн
чевата светлина. Набожността -на поклоници.те к~м 
тqна място ~ била такава, че често целия храм е бил 
покрит от покрива до подножието с ясминови -uветя. 

Нещо повече! Некой раджа е прострял от храма _ до 
равнината широка постеш:а _, джлга хиляда и двеста 

метра, така че само по нея_ да ходят верующите, 

:шсти от нечистата земя, в равнината . 

- Прев. Д-р ~- Тулешков. 

ВЕСТ'4 fi БEТIEЖI<ti. 
Тунел под Монблан. - Готови са плановете за ед

на. нова алпийска железница, която ще прес·ича най
високия планински масив в Европа с един 15,700 ( с,по
рёд други сведения 14,350) метра джлжг тунел. Новата 
линия ще се отделя в О ех (южно от Cluses) uт ЛИ7 
нията Белгар-Шамони, ще вжрви отначало по ле·вин 
бряг на Арва и в голяма джга кжм север ще \ стига до
ли юна на Шамани при Les Houches. По този клон · ще 
са нужни седем тунела и шест моста. Над Les· Houches, 

-на една височина около 1115 м. щ~ почва големият- Мон
блан ски тунел~ Той ще минава в две паралелни галерии 
под ледника Босон,, под Мон(>даr-! дю Такюл, . I;3ал, Вени 
и Мон Шатив ' и ще свжршва при селото С а к с над 
К у р м ай е р от кжм италианската страна на вис·очинJ. 
1128 м. За пробиването и иззиждането му ще са 
нужни 4½- 5 години. От. изхода на тунела линията ще 
проджлжи еж.с шест тунела и седем моста по долината 

на Дора до А о . с та, кждето ще се построи една между
народна станци ,я. (И з J?er Alpenfreundy'. 

Преспи в Рила. - На 13 март т. r;. в Горно-Кадийчко 
дере на Илийна река, в местността . Д и М, ч о в о се е 
смжкнала една -много голяма преспа (соспа, лав·ина). Тн . 
е била средно 80 м. широка и 25 м. дебела и е 1:Iзм11нала 
едно разстояние от около 1200 м., като е стигнала близу 
до леглото на· Илийна река. Кждето е минала, всичJо е 
помела. Джрвета, дебели до 1- 1 ·50 м. дщз.ме·тжр на 
грж.дна височина, са сжбаряни и _трошени като · кибри
те-ни !6Iечки: Гледката на опустошението е потресающа. 
Обитателите на планината на около не помнят да са 
виждали до сега такова „чудо". 

В Рила падат 1:1а много места пр~спи на пролет, кога 
задуха южнака и снегжт натежнее и почне да губи опо
ра . вследствr1е , на измиването на скалите под него от 
цжцрещата вода при топенето на снега. И често пжти 
те причиняват· големи повреди на гората и рушат ска
лите. Особено опасни са те за бродящи по вжрховете 
излетници, ловци и пр :, които, попаднали на · такива 

преспи, могат с тежината си и еж.с сжтресението от 

вжрв·ежа · си да ускорят или даже причинят свличането 
им и да полетят с· тях в джлбоки пропасти. Тази пролет, 
поради голямата и извжt1редно снежна зима, преспите 

изглежда да бждат и по-големи и по-страшни. Освен , 
поменатата по-горе преспа h Илийна река с незапомнени 
до сега раз.мери, голяма преспа е падиала и в Бели Ис
кжр от западните склонове на Мусаленския масив. 

Името на най-високия вржх на земята. - Историята 
за откриването на най-високата планина на земята е 
твжрде странна. През 1849 год. се считаше още ~ а н
ч е н д, ж- у ига (8580 м., трети , по височ.ина) · 'за най
високия вржх. През еж.щата година индийски топогр_афи 
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снимат хималайските вжрхове, доколкото те се виждат 
от равнината. Между тях имало един означен с Pic XV. 
Тогава всички безименници, за които не намирали ме
стно название, · означавали с римски цифри. Вжрхжт 
XV бил визиран от -пет пункта, но измерванията били 
изчислени едва след три години (1852 г . ). Главният из
мервач влезжл един ден при ·начдлника на института 

сжр Andre,v Wangh твжрде вжзбуден и, извикал: Открих 
най-високия вржх на земята! - И това било верно. Из
мерената височина достигала 8840 м. 

Според най-новите коригирани изчисления височи
ната на планината сега се определя на 8888 м. Wang/1 
назовал тогава вжрха по името на своя предшественик 

сжр Джордж Еверест, _един прочут геодет, М о н т Е в е
Р е с т. Монт обаче не могло да си пробие пжт и ста
нало Маунт (Маунт, англ.: планина), и така си остава и 
досега. По-!{жсно Ходсжн предлагал името Де ват
х ж н г а, но · се указало, че · планина с ·подобно име вж-

1обще не сжществувала. 
Пр·ез 1885 г. _Херман фон Шлагинт·вайт наблюдавал 

групата от един вржх и уверявал, че вжрхжт се казва 
Г аури за н к ар. Но това било името на един вржх 

60 км. западно ·от Еверест, висок само 7144 м. и. разде

лен от масива на Еверест с джлбок проход. По-кжсно 
чзп,hква едно тибетско име Ч м о к а н к ар или Д ж о
м -о г а н г ар. Обаче указало се, че така наричаните пла
нини се нам11рали далеч в Тибет, на около 350 клм. се 
верозападно от Ь~ерест. Така се изминават 70 години, 
без да може да се установи местното му -име, защото 
никой не е могжл да го доближи достатжчно, та да го 

научи от самите туземци. _ Свен Хедин, който се З?НИ

мава сжщо с вжпроса, в сжчинението си вжрху Южния 

Тибет дава право на Ходсжн, като казва, че не е вжз
можно най-високият от всички вжрхове да няма име, ко

като в тези страни в<:еки проход, всяка верига, всеки 

nржх носи някакв.о име. По-нататжк Хедин казва, че 11 

да се открие в последствие самото местно название, би 

било неудобно да се вжведе тепжрва в - Географията, 
. кждето вжрха ще си оста_не известен под името Маунт 

Еверест. 

Сега местното название на вжрха се узна от препо
ржчителното писмо, което Далай-Лама издал за ан
глийската експедиция през 1921 г. То гласи Ч о м о
Л ж н г ма, което значи „Богиня-майка на планините" 
или „Всеблаtа богиня-майка на земята". Това име било 
познато навред в Тибет, даже е отбелязано в стари ки
тайски карти. Хедин имал пр·аво . Името Маун Еверест 
обаче е станало историческо, популярно и не би могло · 
да се замени изведнаж с новото име. · Общо географско 

правило е пжк, местните 'i·еографски названия да_ се 
предпочитат и запазват. Днес еж.веем не се препоржчва 

да се назовават вжрхове и планини по името на гео-

графи и откриватели. • 
И друго. Какво ни говори Мон Евере_ст? Нищо. А 

какво хубаво доказа:гелство за чувствителното и кар

тинно мислене и език на тибетците е израза . ,,Богиня

майка на планините" или символично украсеното „Все

блага богиня-майка на земята". Не страх, а страхопочи
тание, не тираническа власт на един безсжрдечен госпо-
дар, а благият и вжзвишен образ на майката им е слу

жил като представа за високо издигащия се· в небесните 

простори вржх. Така името става божествен символ: 
майката, страдалната творителка на нов живот, е по

веляващия страхопочитание образ на безгранична до

брота, величие и мощ. Това. е истинското и достойно 
име на вжрха на вжрховете. Така се достига до едно 

средно разрешение, което се предлага и от мнозина 

англ11i1ани, а именно да стоят равнопраnни едно на друго 
и двете имена: М а у н т Е ве р е с т и Ч о м о-Л ж н г м а. 
(W. Flaig ---=- Oesterreichische Alrenzeitнпg). 

ДРУЖЕСТSЕf{ жt.tsoт 

XVI редовен еж.бор на Бж.лгарсното Туристичесно 
Дружество в rp·. Русе. - ( С ж к р а т е н и п р о т о к о
л и)._ Сжборжт се откри 1ц 24 май, в 3% ч. след плад
не, в салона на Модерен Театр от председате:пя HJ 

Ц. Н., г. Илия А н т о н о в, с кратка приветствена реч 
в присжтствието на повече от 400 делегати, гости и 
граждани. След приветствието сжборжт бе поздравен 
от председателя на местния клон При с та от Б. Т. Д., 
от окржжния управител, от представителите на Русен
ската община, на запасното офицерство, на Юношескин 
Туристически Сжюз, на местния клон Дунав от сж
щия, на Бжлгарския Народен Морски Сговор, на опжл
ченското дружество С л и в н и ц а, на Македонските 
братства и на запасните подофицери и от г. д-р Че p
u е н-И в а но в, един от осноnателите на · Б. Т. Д., личен 
другар на незабравимия Алеко. По негова покана еж-

- бора почете сжс ставане на крака паметта на дружест-
вения ' патрон. · 

Председателствующият прочете след това получе
ните поздравителни телеграми до еж.бора от почетни :~ 
председател на дружеството, 1·. проф. А. Теодоров
Балан, от Министра на Просnетата, от дарителя" г. К. 
Панайодов и от многобройни дружествени членове и 
!{Лонове, след което клоновите пратеници представиха 

на контролната комисия пжлномощията си за про_nерка 

и . заседанията на сжбора се отложиха за другин ден 
сутрю-rта, а останалото време от деня пратеш~ци и гости 

прекараха в разходки по Дунава и на чаша оира в Ха
берман за по-близко опознаване и сблнжаване. 

Заседание на 25 май. - Председателят на Ц. · Н. 
прочете следния 

ОТЧЕТ 

за дейността на дружеството през 1922---=- 1923 година. 

Д р а г и т у р и с т и, 

С особена радост тряба да констатираме още в на
чалото на нашия отчет б.жрзия развой на дру}кеството 
ни. Докато преди една го,rщна то броеше 1~ клона -
в София, Дунница, Кюстендил, Св. Врач-, Самокоu, I}~ов
див Белово Долна-Баня, Враца, Плевен, Орехово, 1 жр
нов~, Габро'во, Русе, Казанлжк, Стара-Загора, Трявна и 
Радомир - с 1838 члена, днес в с~става му влизат и 
клоновете в Вар-на, Горна-Оряховица, Т. 1 Iазарю1_шк, 

....., с. У сто в о, с. , Студена, Шумен, Бургас, Преслав, Хар
манли, Ловеч, Станимака, Ямбол,- Карлово, Свищов и 
с. Рила, или всичко 33 клона с кржгло 3500 члена -
един приржст от 15 клона и повече от 1600 члена. 

Радвайки се обаче на този голям успех на друже
<::твото ни, не тряба да забравяме, че заджржането :му 
и постигането на нови трайни успехи зависи от самите 
нас от нашето сжзнание за необходимостта от задруж
на ~ейност, о"т нашата годност за творче:ска работа, 6т 
нашата готовност да жертвуваме необходимото време, 
труд и средства за постигане на вжзвишените- дру

жествени цели. Нам ни трябат не само много клонове, 
а и дейни клонове. А дейността на клоновете ни през 
изтеклата година остава още много да се желае. В из
летната си дейност ние не можем да се оплачем. От 
сведенията, представени от 16 клона, ние виждаме_, че 
еж били устроени и реализирани 206 излета: В просвет
но отношение обаче е направено много малко. От све
денията, с които разполагаме, виждаме, че само n ij 
от многото дружестnени · клонове еж четени сказки 

( в един 3; в друг 2 и в четири по 1). Уредбата на кло
новите домакинства изглежда да е еж.веем занемарена. 

От всички 33 клона само 5 клона имат канцеларии, з 
с инвентар и би_блиотека, които да задо13олят що-годе 
нуждите на членовете, разполагат само 3 клона. Не 
по-добро е и финансовото положение на клоновете. 
Клонове с джлгогодишно сжществувание и дейност по
казват наличност по 5- 6, а само един 11,000 лв. Това 



е болният вжпрос на нашата, както и на много други 
организации днес, който спжва правилното· развитие и 
на ред други прояви на дружествената дейност и дей
ността на клоновете. · 

Вжлреки това, изтеклата година има да отбележи 
три 1<рупни дела 13 живота на дружеството и отраднин 

подем сред членовете на някои - за жалост още много 

малко - клонове кжм реализиране на една от най

вс1жни ;ге и най-еж.временни у нас задачи на дружество
то - построяването на туристически хижи. Така през 

изтек_лата година ние осветихме пжрвия туристически 

дом у нас - ' х«жата на историческия Цар е в е ц и 

пжрвата планинска хижа - С к а к а в и ц а в Рила. 
Освен това, започната е и наполовина привжршена вто
рата планинска хижа Ал е к о на Витоша, и се тури 
начало за подготвяне постройката и на третята планин
ска хижа Му -с ала в Рила. 

Прекланяйки се пред успеха на наu·итс д"ПНИШКJ-f 
другари - изграждане на хижа Ска к а в и ц а, Цен
тралното Настоятелство реши да засвидетелствува за
служената пr)Изнателност на дупничани, като поиска от 

Вас да прогласите за почетен член на дружеството един 
от най-големите виновници за извжошеното _:_ бившия 
председател на дупнишкия клон, г. Георги Богданов. 

Привжршвайки с дейността на клоновете, треба да 
отбележим, че от клоновете в Оряхово, Т. Пазарджик, 
Самоков и Радомир Централното Настоятелство не с 
получило през изтеклата година никакви сведения. , 

Дружественият орган Б ж л г ар ски Тур и с т_ 
проджлжи да излиза и през изтеклата година в сжщия 

дух и направление, както и през XIV. си годишнина. И 
ние можем да сме доволни от успеха, който списанието 

ни има и тази година и който показва, че то е не само 
достоен орган на една идейна организация, но и отго
варя на една нужда в културния живот на страната. 
Кжм 15 май абонатите му вжзлизат на 2438, от които 
1648 членове и 790 нечлеяове. Освен туй, списанието е 
било давано на 50 души, главно еж тру дници и др., дар 
и изпращано пжрвоначално на 35, а впоследствие на 
29 списания в замяна. Можем да се похвалим, че то бе 
оценено и в чужбина и сродни нам организации там 
изявиха· · охотно готовност за размяна на техните изда- -
ния с него. Така ние сега получаваме в замяна на Бжл
гарски Турист органите на Харватското · Планинарско 
Д-но Hrv::itski Planin::ir, ча Словенското Планинско Дру
жество Planinski , Vestnik, на Швейцарския Алпийски 
клуб Alpina и L'Echo des Al · es. на Геnманско-Австрий
ското Алпийско Пружество Mitteilungen d. О и Ое. Av ·, на 
Австрийския Алпийски клуб Oesterreichische Alpenzeitung. 
на Австрийското Тупистическо Дружество • Приятелите на 
природ::~та • Der Naturfreund на Австрийсl(ото п.~анинско 
дружество Of'r Geblrgsfrettnd. 

Една голяма пречка срещнахме обаче при изд.ава
нето на списа,нието· в началото на годината. На някол-
1юкратните ни молби II покани да се сжобщи числото 
на записаните абонати и изпрати сжбр,щия абонамент, 
настоятелството и до края на месец октомври не раз

подагаше с тези сведения, а още по-малко с средства 

за посрещане на разходите по печатането. Това станз 

причина да се забави твжрде много излизането на 
пжрвата и следните няколко книжки и да се ограничи 

т11ража на списанието, когато тжрсенето му наnоследжк 

показва, че е имало услония за по-широко издание и 
пласиране. 

През изтеклата година се празнува за пржв пжт 
дружествения празник - 2 август. Най-тжржествено е 
станало отпразнуването му в Рила, кждето то е било 
свжрзано с освещаването на хижа Ска к а в и u а, ста

;нало при стечението на стотини членове и любители 

туристи от всички крайща на Бжлгарин. Обстоятелство
то, че празникж т се пад,на в делничен ден, е попречило 

до някжде за по-тжржественото му отпразflуване и в 

градовете, затова ще е добре да се направи една малка 
поправка в определяне датата, с което еж.бора ще има 
да се занимае в точка 13 от дневния ред. 

Кжм края на отчетната година дружеството ни се 

у достои с едно дарение, което иде да подпомогне чув

ствително дружествената дейност в хижестроенето. 

Това е дарението на родолюбеца Константин Панайодов 
от гр. В. Тжрново в полза на Сжюза на гимнастическите 
доужества Ю на к, в което за нашето дружество и 
Юноше.ския Туристически Сжюз еж определени 20 % 
О ;Г ЧИСТИЯ ПРИХОД на подарения ИМОТ. Дарителю отда
дохме д,,,лжимата почет и го прогласихме дарителен 

член на дружеството. 

· Взетите от миналия еж.бор решения, клоновете да 
устроят по една вечеринка, забава или др. п. в полза 
на Ц. Н., да уредят седмица на списанието и да запи
шат поне по 50 вжншни абонати, си останаха добрн 
благопожелания без сжществени резултати. Вжобще 
повечето от клqновете се отнасяха твжрде нt!брежно 
в изпжлнението на уставните постановления и нареж

данията на Ц. Н. по изпжлнението им. Това немаренс 
кжм· сжборните решения, уставните наредби и друже-
ствените работи вжобще не ще ни заведе кжм добро . 

. Ако и в бждеще ,се ,вжрви по този пжт, всички благо
пожелания за работа ще си останат голи благопоже
лания. 

Безплатно nжтуване на учениците по Б. Д. Ж., 
уреждането на което миналият еж.бор вжзложи на Ц. Н., 
не можа да се постигне поради пречки, лежащи в са

мин закон. 

Колкото и да е желателно доставянето на туристи
чески пр_инадлежност11 и снаряженин от страна на дру

жеството ; с уреждането на което миналият еж.бор на
товари U. Н., при днешните условия на пазаря, при 
липсата на средства и сигурност в пласирането, то не 

може да се реализира. Затова пжк в столицата . вече се 
появих-а тжрговци, които еж си поставили като главна 

цел доставката на такива предмети и у които вече могат 

да се намерят доста туристически необходимости. 
По липса на средства и несигурност в пласирането 

му остана неосжществено и желанието . на миналия еж.
бор ~ да се издаде туристически календар. 

Сжборж т на Юношеския Туристически Сжюз пр~:1с 
еж.ответните изменения в своя устав, целящи разграни
чение на членството между двете организации, так.1 

както бе прието то условно и от нашия еж.бор, вслед
ствие на което чл. 40 от нашия дружествен устав, еж.
гласно взетото · тогава·- решение, се отменява. Отноше• 
нията ни с нашите другари юноши еж пропити от най
голямо желание за еж тру дничество в постигане на об
щите цели. Отношенията и с другите сродни нам орга
низации и културни дружества еж приятелски. 

През идущата година се навжршат 25 - години от 
основаването на дружеството ни и вие ще има да об
сждите вжпроса за подобаещото отпразнуване на тази 
дата. 

· Вжрху финансовото положение на дружеството ще 
ви осветл,и .по-подробно контролната комисин. Гласу
ваният от миналия еж.бор· бюджет наистина е реализи
ран в по-голямата си част, но с сжжаление тряба да се 
констатира, че по-голямата част от сумите бидоха вне
сени едва напоследжк, след безб,ройни напомняния, 
което спж.ваше неимоверно много работата на Ц. Н. 
през пжрвите 8- 9 месеца на изтеклата година. 

Това е в кратце дейността на дружеството през от
четната година изобщо . и в частно,ст на Ц. Н. От кло
ноните пратеници ще има да чуем повече подоо6ности 
за живота на клоновете през годината. -с-· Преди да 
свжрша ще забележа, че еж.гласно устава тази година 
изтича мандата на половината от членовете на Ц. Н., 
а именно на г. г. Д-р Кр. Дрончилов, Д-р Ив. Велков, 
Л,-р П. Пеев и В. Захариев, на чието место ще тряба 
да юберете нови четири души. 

След отчета на Ц. Н. к о н т р о л. к о м и с и я доклад· 
ва резултата от проверката на пжлномощията. Предста
вени еж 23 клона (от 33) с 72 пратеника, а именно от: 
Белова 1, Бvргас 2, Варна 3, Враца 4, Габоово 2, Горна
Оряховица 1, Дупница 4, Казанлжк 1, Кюстендил 2, 
Ловеч 1, Плевен 3, Пловдив 1, Преслав 2, Русе 7, Сви
щов 2, София 20, Ст. Загора 3, С,гудена 1, Трявна 1, 
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Тw~рново S~- Харманли 2, Шумен 3 г и Ямбол 1. Не еж сия изказва ~нение, пж-рво, да се установи практика, 
представени клоновете Долна Баня, Самоков, Оряхово, щото бюдже;гното упражнение на дружествената го -
Св. Врач, · Радомир, Т. Пазарджик, Устово, Станимакз, дина да трае от 1 април до 15 дни преди датата на еж.-
Карлово и Рила. . , · бора на другата година; и второ, аа се отдели бюджеiа 

Сжгласно устава избра се бюро : на сжбора в еж.с - на Ц. Н. от 1бюджета на спцса~щето и фонда Бжлгарсю;:1 
тав: . председател г. -Д-р Червен И в а но в ( Русе) , Турист. От разбора на отделнй'Ге бюджетни пера и поло -
подI_Iредс,едатели г . г. П. Дели р ад е в (София) · и В. жението им' по книгите на касиера се констатира, вжпре-
поri. Антон о в - ( Враца) и шест секретари: К. Донев ' ки реализиранI;Iя излишжк, един недобор от 25,703 лева ,., 
(Русе ) , К. Муцков (Дупница), -Сжбева (Тжрново), В. ' от абонамент· на · списанието и 5,679 лева от остан,~лите 
Григорова, Г. Серге-в и . К. Илиев ( София). параграфи Н'а бюджета, или · всичко 31,382 лева. · 

' Председателя г. Д- р. Чер в. е н . И в а но в п.облаго- По предложение на П. Христо в ( София) избраха 
дари от името на · избраните _за оказаното им ·доверие _· се: две _ комисии, една по отчета на Ц. Н. и дру'га по 
и помол·и да се . мине . на дневен ред. . · .· бюджета и проектоправилниците, с цел да се постигне 

) Г- н И в . ·Ла м б о в (София) прочете доклада н::1 по-голяма _експедитивност в рабо_тата на сжбора. В пжр-
контролt-Iата · комисия до с-жбора и предложи да се осво- вата комисия влщзоха: П. Христов (София), М. Кузон 
боди Централното - Наст.оятелс:тво от отговорност за ( Плевен), Д. Тотев (Тжрново), Юр. В. Николов (Сви --
изтеклата година. ·доклада на контролната комисия дава щов) и Вл. Сапунрв ( Русе), а в втората : Ат. Санков 

. следната · ·' ·(ст. Загора), Хр. Мишляков (Враца), г-ца Газуркова 

РАВНОСМЕТКА 

на приходите. и разходите на дружеството кжм 15.V. 1923 -
§1 

-

1 
Пр••- 1 Рmи 1 

в · по- I . по 
в-идено зирано . в~ че м,алко 

,. Приходи 
1 . 

! 

1 .Н~оо 
t 

Остатжк от мин . година 7.79t 7.794 -
1 Членски внос _ ; 13 542 - 458 
2 Лични карти i 4.000 6.978 2.478 -
3 3начки · 7.500 5.805 - 1 695 --4 Недобори 15.000 15:401 401 -
5 10°1о О!_ ЧИ СТИЯ _ ПрИХОД 

от веч . забави и пр . 13.000 4.656 , - 8_344 . 
{1 Разни . . ~ . . . . . 4 000 1.653 2 347 
7 Дружествени • издания -. 2.000 ' 41 5 -- 1'.5&5 
8 Абонамент на списа-

нието от членове 60~000 44.9§5 - 15.005 
9 Абона~ент на списа • l 

1 

нието от нечленове. 5о' ооо 33.210 - 16 790 
Фонд Бж~г_арск~ Турист - - 1.4fi3 1.463 -

----- - --
Всичко 170.000 135.912 12.136 4.6 224 

- --- -----

Разходи 
-

_J Значки " 10.000 9.957 - 46 , 
2 Лични карти 4.500 960 - 3.540 
3 Вжзнаrражден . на секр. 

~ 

касиера и служащи. 18 000 9 .500 - '8.500 
4 Наем, освет . и ото плен . ь.ооо · 600 , - 4 400 

~1 Канцеларски 5 000 - З. 422 - 1.778 ; 

Пощенски 4.500 4.492 - 8 
7 Пжтни, дн. и сжборни . 

1 9000 1 8092 - ·9os 
8 ' Абон . на турист . спис. · . 1~000 - - 1.000 . 

· 9 ~едакция, хонорар и пе-
/ 

чат на списани~то 110.000 · 76.022 - 33.978 
10 Непред._ и запасен-фонд - 3.000 2 845 - · 155 

- ----
Всичко 110.roo 111 .690 - 54.310 " 

~ 

Наличност 

-Спестовна каса . 8 938 
Каса. ~ 59 1 9.528 

; 

За сметка . на 1923/2 4 .г. I 

Разходи IЧ. 194 -
Приходи .. 6.430 

~ 

в'· tювече ра:3ход 10.764 10.764 20.220 
;:---~ 

Всич ко . ' 135.912 
-. -- ~ 

,1 

Излиш~ка от 20,221 лева следва. да се в~есе __ на 
приход · в „ фонд Бжлгарски Турист", еж.гласно чл. 51 
от , Устава. В свржзка с доклада си контролната ками-

-158 

(Тжрново) и С. сж·бев : ·. , 
· Докато комисиите приготвят . докладите си, премина 

се кжм следнята точка от днfвния ред: кратки отчети 

на , клоновите · пратеници,. които _ еж.бора изслуша с _ ин-
тере-с и ;вним,щие . . 

Г-н Антон о в (София) н·амира, че този · пжрюi 
опит с кратките от_чети на клоновите ПР<!-Теi-ц.щи, мак?-р 
и не напжлно задоволителен, оправдава тяхното вжве}1с- -
дане и моли да -се.· установи пра,ктика; тези отчети да 
бпSдат лредварителнd приготвени и написани, като сж
джржат само сжщественото из жив·ота на клона и данни 
за неговото ~развитие, с J_{оето целта ще бжд~ по -до.бре 
по.стигната, а и ще отJ-r-ема:г по-малко врем~, да се про- . 
четат пред еж.бора, · отколкото ако пратениците ги им- · 
провизира'f тук - в свободна реч. Па и ще улеснят от 
друга .страна протокола и ще оставят по - сигурен мате.-

риал за архивата на дру}ке,ството . . 
По следни.та точка от д~евнйя; · ред - 25 -годиiпен 

юбилей на дружеството и юбилеен ·сбо,рник ·се подигна· 
вжпро.са, ког,а следва да се празнува 1rо:;зи юбилей. Из
хождайки от годината, поставена на дружествена_та 
значка - 1900 -с- г. г. Н ешев (Русе) и Б ж р дар о в 
~ГJлевен,) еж на мнение , че таз.и година тряба да се -
вземе за година на основаване на дружеството _и юби- -
лея да се празнува през 1925 г. Г7н Антон о в (София) 
обя,снява, че сжгл·асно п.ро11окол No, 8, · 1:1амерен в а·рхи
вата на дружеството, то · е 6сновано като ПжрI?о Бжл_
гарско Турисtич·еско Дружество Алеко Константинов ~з 
София на 20 юли 1899 г. След него · еж основани тури
стически дружества и · в други градове; които еж · се 
офоu,мили кат9 . клонове на едно дружеспю през 1900 г., 
а на следняtа гоjина е бил свикан ыжр~зия сжб9р . За - . 
това и значката носи годината 1900. · 

Сжбора вжзприе да _счита- за година на основаван~ 
на доужеството годината 1899 и оеши да се отпразну
ва 25 - годишнината през идната 1924 г'од . ; като по слу
чая ' с е издаде и подходящ юбилеен сборник. Г-н А н то- ·: 

, но в иска · предварително да се -гарантира издаването 
на този сборник, като клоновете ' се ангажират, респек
тив1но заджл)кат да ~ аванс;ир3t на U . . Н. -~тqйността на · ' 
известен, бDой екземпляри от сбооник·а, напр. колко.то 
еж половината от чле.Н:овете им . С[Iед изслушване пра
тениците на разыите клонове по вжпро са за набавян.е 

, средствата за издаване на ,сборника, fстанови:х:-а ,се -
следните ангажименти за отдел~ните клонове, а именно: 
Бургаския клон се заджлжава· щ1. авансира ·стойносtта ·· ' 

. на екземпляри з-а 30%, Пловдивския за 25%, , Плевен 
ския за 25%, Гор. -Оояховския за 25%, Тжрновския за 
25%, Шуменския з:з. 30%, Кюстендилския за 30 %, Вар- . 
ненския за 25%, Свищов-с-кия · за 30 %, Преславския за , 
25%, Студенския за . 60% от броя на чле :IОвете си, Хар 
манлийс,<ия и Ямболския по ,за 100 екземпляра, Софий- ' 
ския за 25% от целия тирюк на сборника; --' -Русенския 
клон внесе веднага · 1000 лева, а · г . Ла м б о в · ( Со~фия: ) 
подаvи за uе.тrта 500 лв . - Останалите, както и непр~д~ 

. ставените на · еж.бора клонове, се ' заджлжават да внесат_ 
стойността на екземпляри за 25% от броя Jна · члено-
вете си. , · , 

/ 
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Пред вид ·на това, че комисията по отчета и бюд
жета още не е готова, пристжпи се кжм точка Р а з ни 
от дневния ред. По вжпроса 'за ту р ~1 с т и ч е с к о то 
облекло се изказа мнение, да се установи заджлжи 
телна туристическа носия, в смисжл: който си прави ту
ристическо облекло, да го прави · по· установения обра-

. зец. Г-н Д р о н ч и лов (София) се обяви против уни
формата на туристическото облекло, като се препоржча 
само една · удобна кройка. Г-н А н :го но в (София) 
обясни, че има вече от по-раншни еж.бори установен 
обра·зец и няма освен да се вжзприеме сжщия. Вжзрази 
се, уе 'му минала модата (!). Сжбора реши да се вжз
ложи на )J. Н. да · препоржча образ~ц за туристическо 
облекJIQ, който е желателно да се спазва от всички, 
които си правят специални туристически дрех~ без да 

. е формално заджлжително. 
По вжпроса за участието на почетните ·и дарителшr 

чш~нове в управителни тела на клоновете и друже

спjото се установи следното положение: еж.гласно . 
устава избираеми в тези _тела еж ссrмо редовните чле
нове; следо.вателно почетниrl'е и даритеш-щте членове 
1~ато такива __!_ почетни и дарители - по устава не могат 
да . бжда1~ ·избираеми, но ако те еж и редовни, това 
право не може да им се откаже. Вжпроса се сведе кжм 
това: могат ли почетни и дарителни членове да б,у;..дат, 
сжщевре,менно и редов.ни. Изтжкна се от една страна, 
че е твжрде деликатно да се поставят отличени веднаж 

чле,нове- на отговорни длжжности, кждето те всяко вре 

ме еж изложени на критика и нападки, с което се 

уронва вжобще института на почетното членство, а от 
друга страна, че има в някои клонове, па и дружестве-

, ни членове, които еж още · активни членове и биха 
могли да работят по-непосредствено за дружеството, и 
които i'1e би било уместно да отстраняваме. След по
дробно уясняване на вжлроса еж.бора реши, че прогла
сените за почетни и даритеJiни членове могат да си 
останат и редовни, с всички права и заджлже.ния като 

т·акив.а (а •Следовате-лно •да бждат и избираеми). , 
Заседание на 27 май. - Проджлжиха разискванията 

по точка р а З НИ: По вжпроса за Д р с -та В К а на . тури-. 
етически принадлежности г. ·-дели р ад е в (София) из
тжкна постоянно растящите с развитието на туризма и 
излетн·ата дейност ну)кди на нашите членове от тури: 

етически f!ОТреби, задоволяването на които . поради лип
сата на еж.ответните специа,лни магазини среща ·големи 
мжчнотии и ние сме· принудени да си служим все още 
с . примитивните изделия на домашната индустрия. Же- -
лателно е орг;шизирането rl°o един или друг _ начин .до-

ставката на такива предмети от чужбина, а кждето . е 
, вжзможно и приготовлението им по чуждите, образци у 
нас. Обмисли се идеята за обра~ване на . туристическа 
кооперация и влизане в вржзки с някоя чужда ·фирма 
за доставянето на необходимото, но пред 'в·ид изтжкна
тите мжч~нотии за реализирането на една такава идея 
в тези ненормални в.ремена, тя за сега се изостави, тол
кова повече, че напоследжк в, София вече две _ фирми 
СЖс се заели с доставката на спортни и ту,рисtични по :. 
треби, които на пж.рво време биха задоволили доста от 
нуждите на нашите членове. по · предло:жение на пред
седателя r. Д-р Ч е р в е н И в а н о в еж.бора препоржча 
на ПрОВИНЦИа.ii!НИТе КЛОНОВе да ВЛезат ПО в·жпроса В 

. вржзка с U. Н., което да ги ~осветлява вжр~у· вжзмож
ността и условията за набавяне от София респ. чрез 
софийски тжрговц_и н,еобходимите им туристически ПQ- _ 

собия и снаряж,ение. 
По вжпроса за д р у ж е с т в е н и я п р а з н и к се 

изтжкна обстоятелството, че като присж.тстве-н ден, ос
вен · когато се падне неделя, той не МО)Ке да бжде 
отпразнуван в клоновете с подобаещата тжржественост 

_тжй като повечето от членовете през целия ден еж. на 
и1бота, затова да се приеме, щото празнуването му да 
става в най-близкия неприсжтствен ден. Сжбора реши 
дружествения празник, когато 2 август е п,рисж.тствен, ,, 
да се . празнува в най-близкия неприсж.тствен ден след' . 
нег-о. , i · ~"( 1 ~ 

Комисията по бюджета и проектоправилниците до-

кладва - изработените от U- Н. правилници, а именно: 
пжрво IJ р а в и л ни к за фонд а Б ж л r ар ски -Ту
Р и с т, който се. прие с следните изменения в проекта: 
чл. 3 се п.рередщпира: ,, Редовните приходи от абона
мент и обявления, постжпили през бюджетната година, 
се изразходват ~а издаване на списанието и годишника 

еж.гласно кредитите, предвидени в бюджета за тази 
цел. Остатжците от тези постжпления като излишжци, 
и остатжците по другите пар'аграфи от бюджета нс1 
U. Н. в края на бюджетното упражнение се отнасят 
кжм н е п р и к о с,н 6 в е н и я с б о р, образуван от из

'вж.нредните rфиходи. ПостжпJiенията по пункт б 1, 2 и 
3 се отнасят направо кжм неприкосновения сбор; чл . .S 
се прередактира : ,,Касиер на фонда _ е -касиера на U. Н. 
Сумите на фонда се внасят в Б. Н. Банка - и се изтеглят 
по решение на u~ н. с писма, подписани от председа
теля и секретар-касиера на последнйото". , 

Правилник за сжборите и сж . бор_ните 
· фонд о в е се прие без изменение. Сжщо без измене
ние се прие и Пра в и л н и к а з а ф о н д К. П а н ай о
д о в п р и Б. Т. Д. 

Пра в и JI ни к а ~ а х и >.1< е строителните r р у
п и се - прие с следните изменения ,в проекта-: думата 

,,секция, ,, навсякжде, дето се среща, да се замени с ду

мата „чета", термин, който еж гласно упава по-добре 
подхожда · за означение на понятието; чл. б •алинея II се 
прередак-nира: ,,Контролата вжрху ,управлението и из-

-разходването на средс 'шата на групата се извжршва от 

двама души измежду членовете н а контролната коми

сия и Uентралното Настоятелство на Бжлrарското Ту
ристичес·ко Друже.'ство ". · · 

П р а в и л н и к а з а с т о п а н и с в а н е и в ж т
Р е ш н и я р е д н а х и ж ат а се прие с следното изме

нение на чл . 1 от проекта: ,;В~яка хижа ,се открива за 
стопанисване, щом като бжде годна за използуване". 

Пр\ав 'илника за подпомагане на хиже
с-т р о, е , н ето се прие както е в проекта, като нав,ся
кжде, дето се среща „карта 1:50,000", се прибавят 'и 
ду мит е „или _ 1 :20,000 ". . _ 

Г-н Пенчо Христо в (София) прочете докладс1 
на ком.иоията по отчета на Ц. Н. След кратж.к преглед 
на отчета и -обстоен · разбор на подигнатите в него · ·вж
про,си , които комисията е счела за нужно да разгледа 
най-подр~_бно, то ·й !:Редл?жи .и .еж.бора прие следната 

РЕЗОЛЮUИЯ 

ПQ отчета на U. Н. за дейността на дружеството през 
1922- 1923 rод. 

„ XVI. редовен туристически еж бор в rp. Русе, след 
като · и,зслуша отчета на Uентрал.ното Настоятелство, 
доклада на контролната комисия и кратките отчети на 
клоновите пратеници и като взе пред вид: 

1. че през изтеклата година . U. Н. успешно е ржко ~ 
водило дружеството и в · границите на вж.зможното е 
постигнало успехи,, които тряба да ни · радват, но на _ 
които не можем· да спрем; 

. 2. Че Mf'IOГO ОТ КЛОНОВете не СЖ ПРОЯВИЛИ ДОСТаТЖЧ
НО редовност в изпжлнението на своите задж.лжения 

кжм дружеството и в своята дейност не еж развили 
мак,симум:а на енергията ·си; че значително число кло
нове не еж . взели мерки да бждат представени на еж.
бора и с това не само' манифестират една незаин·тере
сованост кжм дружествения ' живот, но , и еж допуснали 
едно сжществено нарушение на дружествения упав; и 

че клоновете в Оряхово, Т. Пазарджик, Самоков и Ра
домир еж прекж-снали всяка вржзка с дру)f(еството и 

дружествения живот; 

3. че дружеството, вжпреки високия ентусиазжм на 
всички членове, няма още достатж.чно здрава органи

_ зация, която да обезпечава напжлно бждещето му раз
витие; 

4. че досегашна.та дейност на клоновете, ма·кар за 
момента да сжставлява един значителен успех, все още 

сочи на една още недостатж.чно строга и планомерна 

организация; 
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5. че .дружествения орган Б ж л r а р с к и Ту р и с т 
е регистрирал един значителен напреджк, заслугата за 

който на · неговите редактори не може да остане неот
белязана; че при все това, негов недостатжк остава 
слабото застжпване на туристическата техника; ч·е се 
налага едно · по-широко опознаване на - дружествените 

членове с дейността на отделните клонове; 
6. че .х,ижестроител,ното дело е една от основните 

предпоставки за правилното развитие на туризма и 

вж,преки това до сега почти нищо не е направено за 

неговото развитие; 

7. че с Юношеския Туристически сж·юз дружеството 
е свжрзано с общност на идеи и цели, която общност 
както в миналото, така и за напред тряба да остане 
потик за тесно сжтрудничество, 

реши: 

1. Изказва на U. Н. благодарност и похвала за 
де~ността . му и го освобождава от отговорност. Пре
поржчва на новия сжстав на U. Н. да следва неговия 
похвален пример в бждещето ржководене на друже
ството, за да затвжрди постигнатите резултати и осж

щесгви нови придобивки в областта на родния туризм 
и култура. ,,, ~ 

2. Призовава дружествените клонове и техните чле
нове, особено тези, на които е поверено ржководенето 
на клоновите дела, кжм по-голямо еж.знание за отго

ворност и ги приканва с упоритост и настойчивост да 
насочат своите сили кжм постигане целите на дру

же,ството. Прави укор на клоновете, които не еж се 
нвили на еж.бора. С прискжрбие отбелязва заглжхването 
на клоновете в Оряхово, Т. Пазардщик, Радомир и Са
моков, и вжзлага на U. Н. да направи потребното за 
извикването им кжм живот. 

3. Подчертава нуждата от стегнатост и дисциплин,з, 
в дружеството. Вжзприема напжлно идеята на U. Н. 
за сж.3-Даване институт на организатори н ревизори при 

дружепвото и му . вжзлага да ги постави незабавно в 
действие. Препоржчва lja U. Н. най-енергични мер,ки 
спрямо нередовните клон:ове. 

. i ·4_ Намира, че досегашната дейност на клоновете, 
макар и за момента че е задоволителна и да представ

лява един осезателен успех, не винаги сочи на една 

зд,рава организация и на едно правилно разбиране на 
задачите на туризма и за това за бждещата им дейност 
препоржчв?: 

а. да зас:илнт вжтрешната си оргащваuин като на

правят всичко за сжздаване на единство и сплотеност 

между членовете; 

б. да работят . настойчиво за разпространение на 
туристическите идеи в_ всички с_лоеве на обществото; 

в. да вземат мерки · за затвжрдя,ване и засилване на 
финансовите си средства, като най-напред осигурят ре
довните постжлления на членските вноски и след това 

се . погрижат за добиването на странични приходи. 
г. да разширят излетната , си дейност, като имат 

пред вид, че най-напред кжм нея тряба да насочат вни
манието си и й дадат характер на истински туризм, 
ко_йто освен удоволствието на разходката " На чист вжз
дух и общението с природата, носи в себе си и фи-

, зическото упражнение, еж.знанието за превжзмогнатите 
тру д1юсти и стремления кжм новото и непознатото; 

. д. да се загрижат за _ра_звиване · на туристическо

просветJ-Iата си дейност, чрез която само ще се осмисли 
работата на членовете и ще· се сжздадат от тях истин
ски туристи; в тая посока им обржща вниманието вжр
ху значението на рефератите и беседите от общ тури
пически 'характеg и вжрху нуждата от техническа 
подготовка на туриста; 

е. да не забравят никога, че успеха на дружеството 
в • обще.ството юз.то· тур:ист11ческа организация се обус
лавя от · неговото общо културно зачени е и затова ви
наги да . бждат в пжрвите редове на вс·ички културни 
начинания. 
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5. Намира, че дружественият орган Б ж л r а р с к и 
т:у - р и с т е поставен на една завидна висота и като 
подчертава заслугата на неговите редактори за това, 

изказва им своята похвала и благодарност. При все това 
намира, че отдела на туристическата техника не е до

статжчно застжпен в списанието и вжзлага на редакто

рите да развият този отдел. Намира, че е необходимо, 
едно по-широко опознаване на всички дружес'&13ени чле

но.ве и дейността на отделните к.т:юнове и затова вжз
лага на U. Н. ·да уреди издаването като годишно при
ложение на Бжлгарски Турист един дружествен годиш
ник, в който да се публикуват годишните отчети на 
всички клонове. 

6. Подчертава значението на хижестроителното дело 
за туризма и приканва клоновете в духа на приетите. 

правилници кжм работа в тази посока. · 
7. Подче,ртава сродството между дружеството ч: 

Юношеския Туристи·чески Сжюз и изказва пожелание 
да се проджлжи сжтрудничеството между двете орга 

низации в работата за постигане на общите цели. 

След приемане на горната резолюция се nристжnн 
кжм разглеждане на друг;ите вжпроси от точка Разни. 
Председателя на U. Н. г. А н то н о в разви и подкрепи 
нредложението на Ц. 1ъ за прогласяване члена на дуп
нишкия клон г. Георги Б о r дано в за почетен член, 
като изтжкна заслугите му изобщо за туризма и осо
бено за доизграждането на пжрвата планинска хижа у 

.нас. След коатки разисквания еж.бора прие предложе
нието на U. Н. и прогласи г. Бог да нова за почетен член 
на дружеството. 

По време на разискванията за еж.бора стана явно, 
че има известни тжркания и разногласия между члено

вете на дупнишкия клон, изглаждането на който е же
лателно да стане 13 най-скоро време, за да не спжват 
дейността на клона, тжй завидно проявена през мина
лите години. Сжбора р'еши да се произведе анкета по 
положението в · дуnнишкия клон. като избра за целта 
трима анкетйори: г. г. Не1uев (Русе), Делирадев (Со
фия) и Печеников (Кюстендил), които да разучат по
ложението на самото мя,сто и се помжчат да вжзстано

внт предишното единодушие в клона. 

Г-н С ж бе в . (София) докладва решенията на ко
мисията по бюджета и правилниците относно бюджета 
на U. Н. Комисията . предлага да вжзприеме мнението 
на Контролната комисия за установяване практика, щото 
упражнението на бюджета да се извжршва всеки пжт 
от 1 април до 15 деня от датата на еж.бора през иду
щата година, за да може да се реализира колкото се 

може по 0пжлно бюджета и да се закржгли по вжзмож
ност напжлно неговото упражнение. След кратки обяс
нени5i еж.бора реши да се установи таз,» практика. 

Преди да се п-р11kт;_пи кжм приемане на бюджетс1 
комисията предлага да се приеме и другото мнение на 

контролната комисия, а именно да се отдели бюджета 
на U. Н. от rоя на списанието и фонда Бжлrарски Ту
рис~ за да се еж.гласува практиката с повеленията на 

дружествения устав (чл. чл. 50 и 51). След обясненията 
на контролната комисия еж.бора прие и това предложе
ние за разделяне на двата бюджета, които гласувс1 
както следва: 

, БЮДЖЕТ 
на U. Н. за 1923-1924 дружествена година. 

Приход 

1. Членски внос. 
2. Лични карти 
3. Значки . 
4. Недобори . 
5. 10% .от вечеринки и пр. ·-
6. Сказки, беседи и пр. 
7. Разни. 

Всичко 

30,000 
9,000 

10,000 
25,000 

2,000 
2,000 · 

83,000 · 



· р а' з ход 

1. Лични карти . 
2. Вжзнарю1<'дения на секр.-касиера и 

служащи . ~ 

3. Наем, отопление, осветление 
4. Канцеларски . 
5. Пощенски и . гербови марки . 
7. Организация и пропаганда 
8. Библиотека, инвентар, диапозитиви 
9: Непредвидени и запасен фонд . 

Всичко . 

2,000 

24,000 
6,000 
5,000 
3,000 

24,000 
5,000 
6,000 

83,000 

Забележка 1. Разрешава се на Ц. а' в сжгласие 
с Контродната комисия да усилва, когато се укаже · нуж
да, едни от разходните пера за сметка на други. 

2. Разрешава се на Ц. Н. в случай на недостиг в 
приходните пари да заимствув а от фонда Бжлгарски Ту
рист суми до размера на предвидените разходи и да 
ги предвижда. като джлг в следния бюджет; ако не мо
гат да се вжзвжрнат на фонда до приключване на бюд
жетното упражнение. 

БЮДЖЕТ 

• на Списанието и Фонд Бжлгарски Турист. 

Приход 

1. Абонамент . 
2. Юбилеен сборник 
3. У стави, правилници и пр~ 

Всичко 

Разход 

1. Печатане, редакция, експедиция, хо
норар на списанието . 

2. Издаване юбилеен сборник . 
3. Печат, устав и правилници · . 

Всичко 

150,000 
70,000 

2,000_ 
222,000 

150,000 
· 70,000 

2,000 
222,000-

След приемане на бюджета се пристжпи кжм раз
гл~ждане на останалите вжпроси от точка Р а з н и. По 
определяне м я сто т о н а XVII ред о в е н с ж б о р 
има предложения от Софийския клон А л е к о К о н
е т а н т и н о в еж бора да стане в София, като . се свжр
же с отпразнуването на · 25-гощ~:шния юбцлей на друже
ството, което би трябало да стане в София, кждето и 

.клона: навжршьа 25 _ години от основаването си, и о г 
Врачанския клон В е с л е ц, еж.бора да стане · в Враца, 
като не се сме-сва с празнуванет,о на юбилея, което ·да 
с;гане в София. Сжбора прие пр,едложението на· Вра• 
чанския клон и реши XVII. редовен туристически еж.бор. 
да стане в Враца. Определяне датата ще стане в сжгла
сие с устава J о споразумение между Ц. Н. и Врачан-
ския клон. . 

По вжпроса- за членството в дружеството, подигнат 
с изменението на устава на Дупнишкия клон, след ожи
вени разисквания се изясни следното принципиалнО" по

ложение: от двата типа членуване: · с специален ценз -
практически проявена туристическа дейност, и неогра
ничен достжп на всички сжмишшеници на туристиче

ската идея, макар и не практици-туристи, в духа на 

нашия устав е лежал втория тип, нещо, което се обяс
нява с обстоятелството, че ние -се нуждаем от по-близ
ката подржжl{а на всички сжчувственици на нашата 

идея и затова тряба да гледаме да привлечем в . нашите 
/' редове и чисто идейните ни сж.мишленици, които мо

гат много нещо да допринесат за постигане на култур
ните задачи на нашето дружество. Пред вид ограни
чението, поставено от устава, че в всеки град или на

селен пункт може да има само един клон от . дружест

вот0·, ако отделните К.[юнове поставят по-голям ценз 
и повече ограничения за приемс:\не на членове, в та

кива места дружеството би затворило вратата за мно
зина, което не е в духа на др,ужестl}ения устав . и е 

недопустимо докато сжществува в устава на дружест

r,ото поменz.тото по-горе ограничение. След така изяс
неното положение пратениците на Дупниц~кия клон се 

еж.гласиха да се· ·отменят предвидените от чл. 9 на кло
новия им устав . ограничения за приемане на членове. 
По отношение на предвиденото от чл. 12 на сжщш1 
устав основание за изключване на членове, а именно: 

„ ако не е посетил нито ~дин излет или нито едно общо 
сжбрание. през годината", еж бора прие, че то може да 
остане в устава им като непротиворе,чаще на дружест-

вения устав. · 
С това се изчерпаха вжпросите от точка Р а з н :r • 

на дневния ред и се пристжпи кжм избиране на чети 
рима нови членове на Ц. Н. на мястото на тези, чийто 
мандат изтича тази година, както и на четирима под
гласници за членове на Ц. Н. и трима члена за .Кон
тролна комисия. За проверители се избраха r. r. Н е
шев (Русе) и С ж бе в (София). В резултат бидоха. 
избрани: 

За ч л е н о в е на Централното Настоятелство: 

Д-р Ив. Велков с 66 гласа 
Пенчо Христов с 71 
Григор Попов с 48 
Ив. Доросиев с 51 , 

Тодор Гудев 
Н. Велчев. 

За подгласници: 

С. П. · Сжбев . 
Н. Симеонов . · 

За К о н ·т р о л на комисия: 
Ив. -Ламбов 
Ал. Моллов 
~- Тончев . 

с 63 
с 45 
с - 36 
с 29 

с 71 
с 68 
с 41 

които председателя прогласи за избрани и, като бла
годари още веднаж от свое име и от името на другарите 

си за оказаното им доверие и за добрия ред в заседа
_нията на еж.бора, пожела на пратениците да . предизвикат 
жива дейност и успешна работа в дружеството и клоно
вете и обяви XVI. редовен сж_б'ор на Б. Т. Д. за закрит. 

БЖ.ЛГ АРСКИ ТУРИСТ. Месечно илюстровано 
списание за туризжм и родинознанйе - Орган нJ 

Бжлгарското Туристиче,с.ко Дружество - П р е
п о р ж ч а но от Министерството на 

· Народното П р. о свещен и е с ок р ж ж
н о No 1793 от 27 януари 1922. - С тази книжка 
Б ж л г а р с ки Ту ри с т завжршва ХV-та си го -
дишнина и от- идущи м. септември почва своята 

XVI. година. Добрият прием, който той - намери ;.i 

през изтеклата година в обществото, и особено 
между туристите, говори достатжчно за нуждат;~_ 

от такова едно ,списание у нас. Насжрчени от TO;Brl, 

ние ще , проджлжим и занапред издаването му в 

сжщия вид и форма, като постоянно се стремим 
кжм подобрения, доколкото средствата и обстоя
телствата позволяват това. Неустановеното още 
положение в цените на печат и хартия не ни 

п_озволява да дадем от ·сега твж.рди обещания а 

това отношение, но се надяваме, че списанието 

ще _може . да запази досегашния си вж.ншен вид с 

известни технически подо6рения, като се запази 

за членовете на Бжлгарс-кото Туристическо Дру
жество досегашната му цена - 40 лв., а за вж.нш
ни 

I 

абонати - 50 лв. за година от 1 О книжки. За 
чужбина абонаментж.т е 80 лв. годишно. Г1окыш 
за записване на абанати се изпращат на всички 

желающи. - Всич1ко, що се отнася до списанието, 
да се изпраща до: Р е д а к ц и я н а с п. Бжлгар

ски Турист, Софи я, у л. Солун 23. 
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Ваисхорн от Дж. Тиндал . . . .. . ,;. ' . . 73 и 91 
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Планини от Б. Цветкович . · . . . . . . . . ~ 
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1 
Рила . . . . 45 

Разлага, Банско, Ел-Тепе . ! . . . . . . . 77 
ФотоrРафия - Курс по фото,графия . . . . . . 31 

Време на експониране, вж.ншни снимки, хартия 94 
Вести и Бележни -- VШ редовен еж.бор на Ю. Т. С. 

от Н. Галчов . . . . . . . . . . . . . 15 
Годеницата на Монблан . . . . . . . . . . 16 
1Курс по фотография . . . . . . . . . . . 31 
Вжзобновено спортно Др-во (Дунавски Лебед) 31 
Изложба от фотографии 

Снимки (кл. Витоша от Ю. Т. С.) . 63 
Аму дзен в вечния сняг ~ . . . 63 
Землетресж.т в Чили от Кр. Др. . . . 63 
Ваисхорн . . . . . . . . . . . . 89 . 
Джон Тиндал . . . . . . . . . . . 89 
Пушене тютюн на големи височини . . 89 
Позив за Народния Театр _. . . . . . 95 
Голяма туристическа изложба (Пловдив) 96 
сл-авянски туристически дружества: Полско, Че-

хословашко, Словенско, Хж.рватско, Боснен-
ско, Срж.бско . . 110 

kнижнина - Юбилеен сборник на Ю. Т. С. в Бж.л-
гария, . . . . . . . . . . . . . . . . , 31 
Тишков, Н. Ст. - Тракия . . . . . . . . 31 
Учебна (релефна) карта на Бж.лгария 

( 1 : 1,250,000) . . . . . . . . . . . 64 
Ковачева, Л. - Б;клгария и нейните еж.седи . 144 
Ракитин, В. - Мургаш . . . . . . . · . 1-44 
Географска Библиотека . . . . . . . . . 144 

Хижи - Освещаване на пж.рвите туристически х~-
жи у нас . . 28 

" Хижа Алеко . . 30 и 95 
Хижа - Мусала 95 
Св. Врач 95 

Дружествен · Живот - XV. редовен еж бор на Б. Т. Д. 
в Тж.рново 12; Нови клонове: Радомир, Ст.-Загора 13; 
Казанлж.к, Горна-Оряховица, Варна, Студена, Т.-Пазар
джик, Устово 48; Шумен, Рила 48; Бургас, Преслав 112; 
Харманли, Ловеч 123; Ямбол, СтанимаRа 144; Дупнишки 
клон .Рилски Езера 14, 32, 144; Пловдивски клон Калоя
нов врж.х 15, 32, 64, 80, 111; Врачански ' клон Веслец 15, 
47; -Софийски клон Алеко Константинов 32, 80, 111, 114; 
Варненски ·кл. За изучване Бжлгария 14, 32; В. Тжрнов
сюи кл. Трапезица 64, 111; Шуменски кл. Висока Поляна 
48, 64; Габровски кл. Узана 80; Студенски кл. Живата 
вода 14, 80; Русенски кл. Приета. 96; Ст.-Загорски клон 
Сж.рнена Гора 13 и 96; Казанлж.шки кл. Орлово Гняздо 
14, 96; Новият устав 32; Сж.общения на Ц. Н-ство 47, 111; 
За списанието 47, 80; От редакцията, Ст. за списанието. 
Фонд Бж.лгарски Турист 47, 144; Една петдесет-годиш
нина (В. Левски) 80; Трудова повинност 96; Рило-Пи
ринска хижестроителна чета при Соф. кл. Алеко Кон
стантинов 144; XVI. редовен еж.бор на- Б. Т. Д. 111, 
128 и 150. . . 

Некролози: Георпи Цвятков, Мари~1ка Хр. Арабаджиева 
32; Вас. Пенчев, Ив. Вителов, П. Овчарова .64; В. Ахта
ров, Кир. П. Джидров 80; Конст. Ко,встантинов 128. 

l{артини: Мусала (начална), . акв. В. Захар_иев стр. 1; 
Рез,нйовете (Витоша) 3; Ле.деницата 5; Освещаване 
хижа Скакавица 7; Годеницата на Монблан 11; Баюва 
Дупка (начална), аК,в. К. Щж.ркелов; 17; Крепостта на 
Калиакра 19; Вилите на Ко,стенец 23; Карамфил (брадат) 
25; Етна 26; Землянки Алеко 28; Хижа Алеко 30 ; По
ановския манастир (начална), фот. Г. Трайчев 33; ' Село 
_Карагуй 36; По долината на р. Чернел.ка (2) 37; Пж
стж.рва от Глава Панега 38; Пж..стж.рва-от Охр. езеро 39; 
Монте Роза 44; Карта Рила-Пирин 45; По р. Яденица 46; 
Вратцата (начална) 49; Рупите 50; Коджа-д-ерменски 
могили 51; Сечива на пжрв-dбитен човек 52-53; Моста 
при Лакатник 57; Осиковски • камжк с пещерата 58; 
Планове на хижи 60-62; Тамах-хюте 61; Банско и Ел
тепе (начална), акв. от Щж.ркелов 65; Абоба - разва
лини (2 к,арт.) 66-67; Вж.ртопа „Равна Трап" 70; Стра
нерtски басеин 71; Ваисхорн (2 карт._) 74-75; Пирин 77; 
Тодорин врж.х - Градинето 77; Поляна Бжндерица 78; 
Ел-Тепе - Казана 78; Бж.ндеришко езеро 78;· Гложен-
ския манастир (начална), акв. от Обербауер 81; Над
гробни могили 82-83; Долмен 84; Момина скала 85; 
Боянската nж.рква 86; Христос Благодетел 87; Васил 
Левски 89; Народния театр след пожара 95; Рvtтлите при 
Лютиброд (начална) 97; Средогрив 99; По Огоста 
(Митровица) 100; По Огоста (Превала) 101; Калугерица 
на Искж.ра 102; Милкова ливада на Искжра 103; Искжра 
при Елисейна 104; Странично осветление (2 снимки) 
105 и 106; Юмрукчал (начална) фот. Г. Трайчев 109; 
Врачански Балкан 110; Бистрица зиме 118; Мусала и 
стражите му 119; Алеко 120; Мусала 121; Входа в Ле
деницата 123; План на Леденицата 124; Шнеекопе (сним
ка) 126; Витоша при ·драгалевци 127; Рилския манастир 
(начална), фот. Г. Трайчев 129; Бабини ви.дини кули 
130; Двора на рил.ския манастир 134; Жанрова снимка 
136; Портрет на открито 137; Веригата на Еверест 138~ 
Мои Еверест (3 фот.) 139-141; Гауризанкар 142; . Ро'" 
допека долина (начална) 145, фот. Г. Трайчев. 
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