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. . ,Синътъ на " ' r()с.топ риещшя „ дома~инъ, уче- Колi<Ьто· по ' Се отдалечавахме, толкова првече 
- никъ , въ Сливенската гимназия · -· ни поведе . къмъ · тая t_вежесть се хвърл~ше въ _очи, очертала ясно 
забеш~~ит,ел:,ностьта Й а Медвенъ. ~ие, отморен11 ~ кон·туритt · на крайнитt . здан ·ия J-1 по~рив fпt : на по 
следъ спокоенъ сънь · въ· широката стая · на бащина · · високитt -згра.nи, ~посрtдъ коитс;> :· дигаше щ:търъ 
му домъ и безъ дQсаднитt ран~ци на rърбъ, весело вър~ъ- черковюна камбанария СЪ м_а:лко килнатъ 
бъ рз·а·ме къмъ ·Синия: Виръ. Вече . не съжалявцме ; че кръстъ. Когато_ зав_ихме, от1э нtкои ,прозорци се ~въ р _. 
н_е сме попадна.ли въ 'котелъ,, · презъ който ~цtхме д~ ·лиха къмъ насъ катd отъ . прожекторъ ··нtколко ШИ· 

.мцне_мъ ~ на вр~щане, . защото _· неволно ' ни ·се . удаде . роки сноi1а лжчи, кои.то примамиха очит·в ни. Ние~
да· пр·~,ка.р~ме · ~tколко ча:са · въ .1 една . ·о_тъ на~-ки:гнитt ·. ги ~\'Jидtхме, J<~Къ . пащiаха до краката : ни и_ подиг
!<От.тiовини .срt~ъ .. •j,ш~очнитt пfl::iви на Стара-планина. . наха ·мiюrоuвtтёнъ блtсъкъ отъ росистата трева. 

, . МедвенЪ' '__i:io-cк,opo е паланка, от~ол_кото село: Каменнитt . ~,гi,ади на градинитt покрай рtката 
Неr,ов'ит"t д'вуетаЖН·!1' ·кжщи, покрити _ съ 'каменни Гюлмезъ-дере, ни_зки И съ изпопадали плочи до 
плочи, , чисти . следъ · д·ьжда, който се : бtше i,щлtлъ, . т~хъ, пазtха . труда· ,на едно работно население, 

. свt·теха ~ iюдъ лж:читр на утренното ·ciiънue. ПQ тtх- . преdдо:11ен0' 01ъ суровостьта ·на qалкансксJ,та. природа. 
н и,тt вароса·ни rъ ·бtло ст~ни , с_и . иr~аяха· : . ОТJ?аже- . qеленчукътъ ·и ЖИТ(,)ТО с.ж по~др_ебни и ' по-закъснели; 

_нията 1:1а _откj)ититt имъ . прозорци . и· : раатил?ха . по отколкото въ J1оле1Q. Между . посевитt на нивитt се 
тtснитt· . калдаръмени, улици · еднq . свойствено само виждаше с-ивкавата прьсть, ,върху коятq мислtха за 
на малкитt ааселища . спокойствие. Измжкнали се сурова~а Сй участь . недоразвити и. недозрели кла:. , 

,преди, слънце на рабрта, жител~тt н_а Медвенъ бtха CQBe. Затуй " пъкъ срtдъ тtхъ високо и гордо ДИ• .. 
оставили -С~МО насъ И -,своитt вtрни кучета, чийто- raxa чела МОЩНJ:1 джбщзе и ·букове, доволни че . еж 
лай лроех,т.я.ваше зздъ . закофа·ренитt в·р-ат1:1 при· всtка' прибраr~и за .'себе си всички сокове на майката земя. 
наша с_тжпка, да ОД)'ХО!ВОрЯ,~~м~ ·мъртви,лоiб t1a цел- и, все пакъ, . въ тоя контрасть на растителната ' при-

, ЮIЧНИЯ JleЩ,, · , рОJЩ Се чувствуваше :fl'\JЛHaTa ХЗрМОНИЯ на . C"QTB.Ope-
_, и сега ,-: когато отм~~нахме Jf ·ло,сJt:~дня.та му кжща , н1:1ето. :Вси~к,о б,ttне така, както трtбвд да бжде. 

с-тори; .НИ ~с·е, ·че пала_нката> съвсемъ , пр~стана , да жи- : _ Струваше ни с·е, че· ако : посевитt - бtха ПО: е:11ри, а 
вtе .. и, че между покойниµиit ,- е : и , единсrв~ниятъ · вtков_нитt дър~ета по-низки, Баliканътъ ·не . iдtше 
живъ· човtкъ -;:-- _. кръч!tшр·ьтъ, КОЙТ(!> -. б.tuie r~ка ~ JIIO• д~ бж~е ~туй, което . е съ своитt капризи И· противо- . 
безенъ ' да· ни : предложи чай ,И млtк6, безъ да ПОIШ· . речия·, --:-:- суровъ къмъ дребното ~ъ живота и по
шава цената i-ййвоята услуга. Но зат~й пъкъ па.1,1ан -°',. _{<ровйтел_ств.енъ 0къмъ . героит.t·, отстояли · на него-
kата . ни :се О~ерtа;' ·по'<~мила и : по-юпна, , ~ъ единъ_ . - витt стихии • . · .. . 

· м_иг.ъ тя оживt предъ· 6читt ни съ всичкит в ·прел е• · · , ~ Далече ли. ·е вирътъ ,'·запитва единъ отъ насъ 
сти ·на сцоята · тишина и чистота. Кучешкиятъ ~ай не нашето чичерон'е, · . - ~ . • -. 

· с'tиtаше до насъ, а негли бtше и престаналъ, за- ;_ Не, тукъ, близо: въ ., · първата пазва на .Бал-
. · щото · нtмаше . ко~ да го предизвиква ; не се . виеха 'кана. · ·· -, · · 
надъ кжщитt и кжлба димъ отъ запаленитt· орiища, Ние -се , обръщаме назадъ - ·да щщимъ; колко 
н·ито пъкъ избликваха .._зъ улицитt ония плътни и · сме извървtли и още, колко ни . остава. - Наи.с~:ина, · 
тежк1-:1 ·облаци· прахъ, вtчни съпроводници- на чар- не е далечъ. Но в~е.рашната буря, дълг·иятъ п.Ж:ть, , 
дата сутринь и вечерь, _цъ, нашит_t. села и паланки. · който · ни пре·дстоеше· презъ · Градеuъ и И чера за 
Надъ Медвенъ _се разтилаше сега вмt·сто тtхъ _ · све- Сли·венъ, па и · вече riалящото слънuе, което пустна
жестьта . на лtтното ' утро, ЩНЩIО сле.ri.ъ буритt и цtли . 'струйки отъ потъ· по _гърбоветt ни и li,И 
страшнитt г.ръм~тевици на вчерашния день-. .. . -сне паJiтата:, почнаха да н~ цращпъ ц.щт~ дотеrлиаъ 



и .na ни представят~ ,всtко разстояние- по - rоJгвмо ,_ 
- откопкото си е въ сжщностъ. ,па и .. не можеше ли , 
безъ да видимъ тоя виръ I Голtма работа, - виръ 
като всtки ви·ръ: ,,Мtсто на ptka, дето е вдлъб 

нжто; та бива водата . по-дълбока и тамъ тече полека 
или с·е · врьти, врь;о~ъ" или .,,дълбоко мtсто на рt.кж, 

· дtто рыбы -ты прtкарв,атъ зимж тж, - както опре- -
дtля Найп.енъ Геровъ. . , 

Но за на_ша изненада, тоя виръ съвсемъ не 
падна подъ това , с~оварно опредi,ление, нито п~къ 
имаше поне -частица. отъ ония елементи,- които го 

опре_дtляха като _ понятие 13:р съзнанието ни. Той _не 
отговаряше на народната поговоркс;1, споредъ която 

„ капка по капка виръ става", нейде идентифицирала 
_ ,,~иръ" съ „гьолъ" и сближила тия две опредtде
ния, кои то тукъ почувству1tахме като съв

семъ· несъвмtстим:и понят'ия. З~щото, 'ако 
,,вир~" . и ,, _гьолъ " еж почти едно и еж.що , 

и~и ако вирътъ -~ това, ко~то ни ~азва . 

с[lqваря , то ви)tеното атъ ··насъ не може, 

да носи. това име ; и обiJатно' ~ нито не 
· би·ва да се н~именува така, щомъ, i:it>и 
емемъ, че „ Синиятъ ви_ръ" е и~енно виръ 
въ истинската смисъ'ль на •д,умата. 

Щомъ наближихм·е· гънката на rfлами- . 
ната , обрас~1а съ лtска. и джбов~ • ~растъ, · 

· на с.ъ ни пocpelllнa' - стройния ·шумъ на _единъ 
не твърде малъкъ водопадъ. Облъхна ни 

-· и една особена влага, която се отличава 
отъ рtчната . Възду~ътъ бtше пропитъ отъ 
водни капк!:f , които невидимо падаха вър

ху насъ и ох'ладпваха пламналитt ю1 отъ 
с,J1ънчевия пекъ лица ; , по които потнитt ' 
пиявици бtха нач~ртали белезитt _ на своя 

. кратъкъ пжть . . 
I-:Iиe · вече не питахме , _бл11зо ли: е ·ви-

вам е: на него ли , на -. водо_пада ли или на вира . Во -
дата се спущаше отъ щщйсетина метра направо, безъ 
да- .бжде възпиранъ отъ прагове, и потъване при · 
подножието на . скалата съ очевидното жела~ие да 
потъне дълбоко въ земята. Но малк_итt, мехурчета на 
околq из.dаваха нейното връщан·е назадъ и тя ·обеди- . 
нена, прдЛИЗЩШТе ВЪ Не}! пt:на ПОДЪ ПОJIИТ'Б край ИЗ · ., 

· хода на· вира, за да 1пqтегли изтощена· и разнебитена 
пжтя . с ·и къмъ не11звестнбто. А са~1:1я I виръ ~ Кi'КСЪ 
от:ъ· СИI-IЬОТО неб~· надъ ·него - потрепватъ въ хладни 
тръпки отъ ударитt' които се сипtха· отгоре му ' 
пращаше наоколо отмерени · кржгове и сt'кашъ из
равняше .и б.езъ туй • f!рави.tшата окржжность на пла-
нинската прегрждка . 

· Погледътъ за премtтва · вътъка н'а _ уд~нлението 

рътъ. Той бtше предъ нас1:~ и ние го :виж- Улиiа въ Котелъ, ~еизгор-влата чапь 
дахм.е съ наши_я усетъ, преди да го . зър-

<Рот. Дрончиловъ 

натъ очитt ни. Създаде го въ въоб-
.. • • . 4 . 

ражението · ни околната прохлада, мелодичн,ия шумъ, 

ЧИЯТО чi1 с-тОта НИ говореше ?а ЧИСТОТ_ата на· ВОднитt;· 
струи , и оная · изумрудена зеленина по отсtченитt, 

' стръм-нини ; ОТЪ ЧИЯТО ВИСОЧИНа · Оnрер.tляхме ВИСО · 
чината -на пада : Рtката ; още не прибрана въ · своето 
легло~ .бtше по-широка-: и по-пенлива·. Подъ .нея блt ~ 
щеше искрящъ и пжсriръ пtсъкъ, койtо ни мамtше 

.. да се навеждаме_, за да заграбимъ малко отъ него -
вот.о зл;~то . Но напразно: рж.ката · по:г.жваше ·до ·ра

.менетt, безъ да стигне ДО н~го. и ние, , съзрtли ч· 
· етното си желание въ с,ребърнитt _ води, изваждахме · -
мокри ржкави, за да . се любуваме на . тtхнитt СТО· 
тици капчузи и _ на ка11китt отъ тtхъ .по прашнитt 
си обуща. . . . ~ · 

. - · Вирътъ ! - нtкакъ тържест~ен·о I1звика на

шиятъ водачъ, застаналъ върху единъ подмолъ на 

рtката. Никога т1;, ржествената поза на гор·достыа не е 
бивала въ такова съчетание·· съ обекта, 'от:ъ който. е 
предищшкано, както тука. Младиятъ момъкъ. имаше 
защо да се гордtе съ красо-rата, на своето родно село. 
й. ние не зна~хме, на, кого 110,напредъ да се любу- _ 

отъ върха на п·ада до крисгалното езеро . Въ ~ единъ 
мигъ подкриленото въображе.ние - ·· измtнява -~ конту• 
ритt на · де йстви·телностыа и предъ него . се ражда 
нова· картина . То 1сега вижда китната глава на „ при

казна · кр~ савица, разплела сребърна коса и · накло
нила глава надъ · вълшебно - 9глед:що, лръж-ка .та на 
което държеще ·нtкаква нев.идима ржка дале_чъ задъ 
насъ. И ухото долавя_ше трепетното и „ все пакъ - само
уверено питане: ,,Огледалце, кажи ' ни, има ли ·п о 
красивъ отъ мене?" А dгледа-лцетQ о:тrоваря чрезъ 
унеса на нашитt д:Уми : ,, нtма". · 

Колко ' дълго седtхъ така _въ „съзерц~ние, не 
ПОМ!iЯ .- Помня ~~мо, че _ захласа м.и го наруши ~ наши
ятъ младъ водачъ, който почна да _ни излага своит·t 
физико-географски . ПQЗНЗJ-шЯ· за .:вира. -Отъ него нау- . · 
чаваме. _ че виiьтъ е ·- д1?л0окъ много· , , много ... по- ·
вече отъ · сто метра . - Ние вt~;ваме· и ~е~tрваме. Само 
Бизонътъ . се досеща, tм.ъква: . 9Tr>-_ ок6лната шума 
еJ.инъ дълъгъ_ лtскQвъ прътъ и за:почва. да мtри отъ · 
голtмия. 'ттодмолъ , който заграждаше пжтя на водата, 
нейната дълбочина. . . --~ :-}:./,; .. , . -



-- Колко? - питаме почти въ единъ rласъ всички, 
за да .чуемъ, че съ тоя прътъ не ще се достигне 

дъното. 

Но Бизонътъ не се задоволи. Той се обръща 

на другата страна и мtри едно отъ тия вирчета, ко-

Синиятъ виръ Фот. Дроичиловъ 

ито красятъ като бисерна огърлица дръжката на това 
синьо огледало. 

~ Не стига. 

Ние поневоля трtбаше да ·приемемъ, че' ако не 

сто, то пqне двайсетина метра е дълбокъ „ Синиятъ 
виръ". , 

Тая тайнствена дъпбочина уби -желанието ни да 
се разхладимъ въ примамливата синевина _ на вира. 

- Ехъ, · да бtхме русалки, - се обажда нtкой? 

. - Ва и ние можемъ, извиква rимназистъть, 
успtлъ вече да. надtне Адамовитt си дрехи - и се 
хвърля тъкмо въ. срtдата, дето трtбва да е най-дъл• 
бок·о. Неговата смtлость вдъхва смtлость и у насъ, 
учиJiи с·е нtкоrа да плаваме по тинеститt rьольове 
на Буклуджа-дере.- Най-самоувtренъ, обаче 1 е · Кара- ,, •· 
чивията. Той - кж.палъ се не еднажъ въ Камчията при~ 
Злокучени, вtрваше, че ще стигне до самия падъ, за 

да се подложи на н.еrовитt. удари, и заоралъ въ дъл

бинитt, както вече направи нtколко пж.ти гимнази
стътъ, да предизвика нашето удивление. 

И, разперилъ ржце, Карачивията се хвърля съ 
викъ въ водата. Зеръ, трtбваше - всички да видимъ 
неговия героизъмъ. Ние, спрtли дъхъ, вторачвама 
погледъ въ първитt му движения, но скоро си от

дъхнахме облекчително. Следъ два-три удара съ кра
ката си · и толкова гребвания съ ржце, той се из
правя на лtвия брttъ, изпърхва като моржъ, по-

ржсва ни съ множество каш~и, отваря очи и пита : 

~ Стиrнахъ ли? 

Ни-е, накацали като античhи статуи по камана-
цитt, се превивахме отъ смtхъ. 

Той ни гледа смаяно и недоумtва. 

- Стигна, стигна. ~ ·. Отъ тука, до тука. 
И Бизонътъ се навежда да измtри . съ педи раз~ 

тоянието. 

- Вtтър·ь ! Азъ съмъ плавалъ въ Камчията. 
- Плавалъ си, ама си ловилъ миди . Тя - тая 

работа - не е за насъ, ами елате, дето ни е мtстото. 

. Ние се залавяме за подмолитt до изхбда на рt
ката и зацамбуркваме съ крака. 

- Така, така! - B1-iKa самодоволно Бизонътъ. · 
· Той казва още нtщо, но гл.аса му се губи въ 

шума на водата и въ плtсъка на нащитt крака. Азъ 
само дочувамъ: ,,всtка жаба" И добавамъ; ,,да .си 
знае блатото" . .. 

Но студената вода скоро ни изкарва на вънъ, и 

ние съ посинtли устни потегляме за селото .•. 
-- Е, момqета, всtки иска да плава на дълбоко, 

но не всtки може . . • И Бизонътъ започва LI.a ни 
развива цt.ли теории за живота. Карачивюпа слуша, 
па се _мръщи ; Най-сетне не стърпя и троснато му 

крtсна: 

- Е, стига де, все тебе ли ще слушаме i . . 
с~ Чилингировъ 

* ~ 
ОБСАДАТ·.А t{A ЕВЕРЕСТЪ 

Следъ нtколко месечни лутания 1-1 изучвания на 
под.стж.питt къмъ върха първата експедиuия презъ 
1921 rод. проникна отъ къмъ североизтокъ, отъ 
долината Карта презъ 6858 м. високия прсходъ 
Лаn1'а-ла въ най-горното легло на източния Ронг
бу1'ъ-ледникъ, дето въ подножието на Чангъ-це, 
7538 м. високия северенъ съседъ, на Еверt>.стъ, на 
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височина около 6400 м. се избра мtстото на горния 
основенъ лаrеръ (III), кой ro служеше за изходна 
точка . на всички по-сетнешни опити за изкачване 

на върха. Отъ тамъ още тогава (1921 год.) трима . 
души отъ експедицията, алпиниститt Молри, Бълокъ 
и Хуилръ предприеха първия опитъ към·ь върха 
като изкачиха 7007 м. високия преслапъ Чащ:ь-ла 



между Чанrъ-це и североизточното рамо на Еве
рестъ 1). Поради лошото време и денонощни бури 

тогана тt не можаха да проникнатъ по-нагоре, но 
цельта на пър~ата екследиц11я бt постигната, пж.
тьтъ за върха бt намеренъ, първиятъ, главниятъ 
дtлъ на това грандиозно предприятие за завладя

ване върха на земята, бt свършенъ · съ успtхъ. 
Втората експедиция презъ 1922 год . обходи 

цtлия масивъ отъ северъ и отъ селото Тингри
Цонг-ь ( 4340 м.) се спусна на югъ край мона

. стира Ронгбукъ къмъ долината Ронгбукъ, дето 
до · самия край на ледника, на 4876 м. ви_сочина 

настани своя главенъ основенъ лагеръ, крайната 

· точка, до която еж могли да бж.датъ използувани 

животнитt. Отъ тамъ експедицията изкачва по 
цtлото му продължение източния Ронгбукъ-лед
никъ, по източния _брt1 ъ на 

който урежда междиннитt 

лагеръ 1 (5362· м.) и лагаръ 

Слел.ъ една пауза отъ две години та.я пролt.ть 
замина трета експещщия подъ ржководството на 

опитния генералъ Брюсъ, сжщия който води и вто
рата. Още не стигнали планината rенералътъ се раз

болt отъ малария и бt принуденъ да се върне. Не
говото мtсто бt заето отъ помощника му полков
никъ Нортонъ единъ отъ · групата на планинаритt. 
Освенъ него въ планинарската група на тази експе
диция участвуваха: Молри, . д- ръ Уейкфилдъ, д-ръ 
Съмървелъ, Оделъ и Ж.рвайнъ . последниятъ едва '--
22-rодишенъ ; Оделъ и Ж.рвайнъ изпълнявали офи
циалната служба на помощници : да подrотвятъ , из
Jlетитt, да изпращатъ и посрtщатъ излетницитt· и 

бждатъ готови да ИМЪ. у.служватъ въ всtко време. 
И тази е"спедиция урежда горния си основенъ 

лаrеръ (III) 1-!а еж.щото мtсто, дето бt лаrерътъ и 

II (5888) , а въ най-горното 
му легло, въ подножието на 

Чангъ-uе построява горния 

основенъ лагеръ III (6400 м.). 
Отъ тукъ по пжтя . на пър

вата експедиция презъ пре

слапа Чангъ ла, дето на висо

чина о~оло 7000 м. се уреж
да rлавенъ подстж.пенъ ла

rеръ IV, и по -:- нататъкъ по -
широкия северозападенъ- хре

бетъ на масива _ бtха напра
вени два опита за изкачва

нето на върха. На 21 май 
Молри, Нортон-ь и . Съ.м-ьр· 
велъ следъ като ношуватъ на 

палатки на около 7600 м. до• 
<;,тигатъ по направление къмъ 

главния rребенъ една висо
чина отъ 8225 м. безъ по-: Монтъ Еверестъ. Гледк_а отъ rледчера}Ронrбукъ ] 

мощьта на сrжстенъ въз• 

духъ. При втория опитъ Финчъ и Дж. Брюсъ 
прекарватъ две нощи на нисочина 7772 м . 
(първата при грозна буря) . и на 27. - май достигатъ 
една височина отъ 8301 м. Tt носили . тоя пжть съ 
себе си кислородни апарати, които имъ помогнали 

твърде мноrо както презъ бурната нощь, така и по 
време на изкачването, което тt еж предпиели гладни , 

безъ закуска , следъ две безсънни нощи; · 
Трети единъ опитъ, предприетъ отъ еж.щата 

експедиция, свърши както е известно 2), още по 
пжтя за Чанrъ-ла (между лагеръ III и IV) съ една 
катастрофа всш•дствие откжсването на една прtспа. 
по която се двюh.еше групата, и костува живота на 

седмина носачи. 

1) Главниятъ гребенъ, който слиза отъ върха къмъ 
североизтокъ, се разклонява на височина 8348 м. , като 
пуска единъ клонъ на северъ -северозападъ къмъ Чангъ-ла 
и другъ на изтокъ, който следъ малко възвива на севе-

·рш-,13токъ къмъ Лапка-ла . . . 
· 2) Подробности по работата на първитt две експе

диции вж, въ Бмzарски Туристъ, год. XV, 1922/23. стр . 138. 

на втората експедиuия (на 6400 м. въ падножието 
на Чангъ-це). На преспата Чанrъ-ла тя подновява 

лаrеръ IV (около _7000 м.), като rлаве11ъ полстж
пенъ лаrеръ, който е билъ снабденъ съ достатъчно 
хранителни продукти и други необходими за едно 
алпийско предприятие неща и въ който постоянно 

се намирали носачи. Отъ всички J-IOca~и еж били 
избрани само петнадесеть като годни за работа и 
на по-голtма височина , които нарекли „тигритt". 
Решено било да . се направятъ най-малко два опита 

безъ помощьта на кислороднитt апарати, като се 
използуватъ надъ Чанг:ь•ла (лагеръ IV) още два ПОД• 
стжпни планински лагера, последния отъ които по 

възможность къмъ 8400 м. височина. 
Времето · · въ края на май и н,_ачалото на юни 

било повече отъ -благоприятно. Дни на редъ плани
ната се извишавала _ чиста и ясна въ синия лазуренъ не·е 
босводъ, даже вtчниятъ облаченъ прtпорецъ на върха 
изчезналъ. · На 1 юни Молри и Дж. Брюсъ, придру• 
жени отъ деветь носача, ношуватъ на Чангъ-ла (ла• 
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· tеръ ·1v): и на · 2 юни сутрин-ьта потеглятъ при из- раз-брахме, че трима отъ, носачитt искаха да носятъ 
· гл~ди 9а най-хубаво време · по широкия хребетъ- багажа 1щ по-нататъкъ. · Особ~на похвала заслужава 
къмъ . рамото (главния_ rребенъ) на върха , но· вре- -_ единиятъ' ОГБ ,тtхъ, КОЙТО си бt наранилъ · предния :. 
меtо- на Еверестъ не· винаги е такова, каквото из- де·Нf:\ сери9зно_ колtното о единъ кам,ъкъ: Дребниятъ 
глежда. Скоро ги посрtща · с~ленъ северозаri~д~н~ . чiшълъ отъ вчер~ ста .ваше по·-_редъ.къ, колкото Ijo~. . 
еtтъръ, най-страшния riротивникъ, с·ъ който има да ·. ви ~;око се . качваХiМе. Е_нерr.ията , и настрое1;1ието стра:- .. · --
се бори планинарьтъ . _на Бве'р'естъ: · Само ~етир1:1ма . ·_даха твърде -много при уморителн~то ' катерене н,адъ ,;~ . 
отъ осемьrt носача, , които тръгнали съ тtхъ, ~успtли 7850 до 8100 м. по хлъ'зга.виtt 11 nокрити съ дребни,,/ 
да стигнатъ до мtстото, дето Молри и . Брюсъ по-· камъни пло,чи, които правtха движен,ието несигурно.' 
с.троили ~;~ървия подстж.пенъ лагеръ V на ·височина ,, Ние намира;ме изгледа отъ горе .. извънредно -
7711 м. Това били две палатки, сна6дени съ ~ и-уж~ привлекател~Нъ, ~е с~мо . заради . неговото ._вел~ко_-
нитt Jierлa, храна и: прибори за приготвян.е -ла ве- лепие, . но и ·.като , извинениу за по-често · спиране. 

· черя~ ·. На Щ(OJio', 60 м. ПО- ниско ясно · се виждали': па. · И д~йствително . все по-често ставаше . нужда да · се . 
латкитt, · i:IОстроени . отъ Нортонъ· и . Молри 'преfь поспираме, . понеже ·това . ни. позволяваше да с.е на.:. · 
1922 год. · На другия день нито единъ о~:ъ но·сачитt ·. дишаме според:ь _нуждитt на 1tлот6 .. На една . висо~ : 
не могы1ъ или неискалъ ,.,__ да про.р:ъ~жи по-на-'. чиuа · отъ 814;3 м,, трtбаше най-сетне да спремъ и 

. да разпънемъ палатката . си 
· въ едно \\{алко гнtздо въ 

скалитt на гребена. Мtсто
то . далечъ не бt идеално, · 
но изглеждаше , най-удобно
то наоколо, па и на Еве;. 
рестъ чо~t~"ь- _трtра _да се 
задоволява съ това, което 

му се предложи. · Трtбаше 
' . ,доста да го изравняваме., но 

· в1>търътъ б'I; кротъкъ .и 

--ние скоро имахме ·-това, кое .. 
то желаехме: палатката' бt 

горе-долу обитаема. Тримат?: · 
но~а.чи. се върнаха бодри 
въ· лагеръ -IV, а' ние се при~ 
брахме въ ·_малката _ палатка 
И . СИ . ПJ)ИГОТВИХМе СИЛНО 

кафе и , малк~ супа. Но ви
сочината ни развали ~пети

та: едв~ мо~ахме да riреглът-

Мон.тъ Евересто ripи iн"hжна буря 
. ·. немъ хапки . твърда храна. 

Следъ това. н:щълнихме тер
мосит'}> са съ кафе, за . да не 

се бавимъ сутриньта да го варимъ/ и се пригот_вихме 
за спане. Ние бtхме изненадани, че, · макаръ и мал
ко, все пакъ · можахме . да поспимъ. На сутриньта 
ние си ' бtхме 'добре отпочиналиl необезr~6коявани. 
ниiо отъ трудно дишане·, · нито отъ други нtкои 

татъкъ и ·отнесе по-~исоко нужнитt за третия ла
геръ . палатки, легла,_ храна _ и др. работи_ ~ съ това 
се осу_етява още въ самото начало първиятъ оп·итъ 

- за достигане на върха безъ помощьта на сгжстенъ 

възду-хъ. _Молри и Брюсъ се · връщатъ въ лагеръ ,IV 
на Чангъ·-ла, отдето въ това време пбтеглятъ Нор

тонi и Съ-м:ьрве,лъ съ други носачи : Следъ като нощу- . 
ватъ в_ъ приготвения вече лагеръ V последнитt успt-: 
ватъ благодарение издържливостьта на новитt носачи · 

. да пострqятъ · на другия день_ лагеръ . VI на височина 
8143 м. Ето ·_к~къ .самъ Съмървелъ описва въ ДО• 
клада си тоя втори опитъ на тазгодишна:та :експ~-

диция за изкачването · на върха : 1 
,, • . ' ' · • 

. "Следъ кат~ си похапнахме добре -'-'- екстрактъ 
oii месQ, кафе,.. и бисквити _..:__ ние прекарахме . една ·. 
хубава нощь въ приготвенитt отъ - Молри · и Брюсъ 
па~э.тки, като най-малко половината отъ времето 
спах~е, · бе:;зъ да · ни попречатъ за това височината 
или трудното дишане. ' Последва още - единъ разко
шенъ слънчевъ день. Ние бtхме възхитени, когато -
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. неудобства на височината. · . · 
. . ,, На разсъмна не станахме, изпълнени съ сладки 
наде~ди, но· скоро изпитахме едно разочорование : 
термоситt бtха изхвърлили презъ ноuiьта ·запушал
китt си . и тр~баше да , изгубимъ цtль ·чесъ време 
да топимъ ·.снtгъ, за да си набавимъ доснатъчно теч
ность. Спомнихме · си двамата, че въ 19~~ год. на 
такава височина .. жаждата изтоща.ваше повече отъ ~ 

всичко друго силит_t и тtлото, и решихме да тръгнем:ь 
~аа върха, само - сле.цъ като · п.оемемъ д'остатъчно -те·ч
. ность. Най-сетце въ 6 часа и 45 минути ние потег
лихме, като скоро ' свихме на дtсно презъ една ши
рока скалиста стръмнина къмъ в:ьрха, защото тамъ из

глеждаше че ще се върви най:.леко. Освенъ това тамъ 
. блtстtше едно огряно отъ слънцето петно. · Нашата 



·- страна по гребена бt въ сtнка и много -студена/и ние 
,си представлявахме иэка 1ша1:1ето на. слънце по-приятно. 
Най-сетне ние -стигнахме задъхани; и запъхтяни, често, 

· подхлывайки с~ надолу -по . сl-!пея И- сп~райки , се за 
м-инута-две да си поотдъхнемъ, и се стоплимъ на слън

цето; Прекосихме едно ·снtжно поле,' по което Нор-
-. - тонъ пъргаво копа ст.жпки, и стипiахм,е оня illff POKЪ 

· жълтъ скалистъ поясъ, който· се ВI1Жда отъ далечъ 
, и , е много характе~енъ за _вър·ха. -Скалитt :тук-ъ · еж 
извtтряли- въ хоризонталн11 пла~тове, около три метра _ 
и повече , широки, и ~редставляватъ лекъ и сигуренъ 

п.жть къмъ· главн11я гребенъ на върха. И ние се ка- · 
терtхме по тtзи пластови ст.жпала нагоре, като отъ 
време шi време се изтегляхме т.е~ко дишайки по про
дължението имъ, за _ да си отпочиваме; 'държейки по-
сока се напредъ и въ дtсно. · 
По такъвъ начинъ се надt
вахме да -избегнемъ нtкои 

не сигурни скали по се_веро
източния с~лонъ надъ насъ. 

· ,,Височината · почна _ л.а ·
ни влияе чувствитещ_ю. -На 
около 8400 м. наст.ж.пи вне
~апно една промtна; малко ; 
по-дq:1у бt прияп-10 да се _· 

върви и ние · имахме нужда 

от.ъ три до - четири вдиша- . 

Н.ИЯ на крачка, . а тукъ бtха 
нео·бходими в·ече седемь, 

осемь и десеть - пълни вди
шания и издишания, за да 

направимъ само една крачка 

напредъ. Даже при такова 
бавно _напредване ние ipt-

често да почиваме, за да си . поотдъхнемъ . и въз.6б _
новимъ сили. Изгледътъ отъ горе въ свбя ширъ и 

· : вели~о~епие нё мо>1<е да се опише съ думи. Два отъ 
най-1:шсокитt- върх9ве въ . свtт·а• стърчеха на окоп6 
300 метра п.одъ на~ъ. · Окощ) -тtхъ се рел-вха цtло 
море отъ хубави В1>РХQве, се великани срtдъ плани
нитt, · и· изглеждаха ,като . джуджет-а въ · краката ни. 

, Раскошниятъ куПФ!Ъ ~а ·. Пу.мори! единъ отъ ·най- .. 
хубавитt сателити на Еверестъ, едва изпъкваше въ 
безкрайната редица · -върхове, а задъ равнината 
Па'.миръ на около 300 и повече киJiометра разстояние 
се мержелtеiпе една планинска вериrа. Човtкъ се/ 
чувст~ува ·издигнатъ надъ · всичко, земно и· к_ато Бо.rъ 

гледа на свtта" ·. • • · 
Едва къмъ деветь часа и поло·вина, по т1::,мно, 

.. баше, да поч11-ваме по една 
минута на всtки 25 до 30 
крачки. ,Ние бt.хме на гра
ницата . на нашата издръжли
вость. На височина .. . около 
8550 м. заявихъ на Нортона, 
че само бихъ _пречилъ на ста-

. . Чомо · Лънгма . или Монтъ Еверестъ, 8840 . м. 
• Първо о: 8Н3 м най-високъ лаrеръ 1924 rод. (Norton и Somervell). Второ О: 8225 м., Malloi'y, :r-Jorton, 

Somervell на 22 май 1922 безъ кислородни апарати. - Трето О: 8301 . м., Finch и Bruce на -;,7 май 
1922, съ кислородни апарати. ,- Четвърто Q: 8573 м., Norton и Somervell на 4 юни, безъ . апар_ати. · -

. - Пето О: 8604 м„ Ma)lory- и Jrvine на 8 юни 1924, съ кислородни апарати . . ,, . , 

-ранията му да достигне вър-
ха, ако вървя понататъкъ, . тъй като едно силно въз
пал~1-1ие н~ гърлото · ми · отекчаваше , още повече .бор
бата. Предложихъ му, ако може, да изкачи самъ върха, 
и се намtстихъ на епно слън~ево ст.ж.пало да го наблю
давамъ. Но и . Нортонъ бt къмъ края н.а силитt си. 

· Азъ следtхъ оiъ мtстото си, какъ той бавно , се . из
качв&ше на ro_pe. Но колко бавно! Следъ единъ 

часъ той бt се изкачилъ едва на 25 • метра по-високо 
отъ менъ. Той разбра, че ща·слиiшятъ изходъ на бор • _ 
бата е невъзможенъ и се върна. Неохотно признахме 
ние, че · играта бt изrубена. Двама изтощени туристи 
като насъ б_иха употрtби,!JИ още много часове, за да 
стигнатъ на върха, а сега ч~сътъ бt вече два и _ по
ловиl-{а. 

~Съ натежали отъ болка сърца, които биеха 
повече отъ 180 п.жти въ минут,а, ·, н·ие потеглихме 

назадъ пакъ така бавно - защото даже и слизането 

на такива височини е · трудно и эа·дъхва. Трtбваше 

,Нортонъ и Съмървалъ стйгатъ · В'Ъ лагера на Чангъ-ла, 
посрещнати отъ другаритt_ си~ И двамата 'били не-

-способни повече за пла-~инарс.ки дtла. Нортонъ 
ослепялъ за цtiш 60 дена отъ силната свtтлина презъ 
деня, ~ойто _ е .. билъ идеадно хубавъ за едно алпийско 
изкачване. РезуJ1та;гъ : .. разстоянието отъ по.следния 
лагеръ (8143 -м.) до най-високата достигната отъ 
тtхъ точка (8573 м.), което дава една разлика въ ви
сочината отъ . 4"30 м., е било изминато за 7 часа и 
45 минути, или срtдно по 56 м. височина въ часъ. 
А на слизане средн&та преодоляна въ часъ височина 
е OKOJIO 225 М. . , 

. Третиятъ и последенъ оhитъ · тази гqдина · бrв 
предприетъ отъ Молри и Жрвайнъ. На ~ юни тt 
п_отегляrъ отъ лагеръ VI · (8143 м.) вtроятно по сж
щия п.жть, като взиматъ съ себе си и апарати съ 

кислородъ, и успtватъ да с~е йзкачатъ още по-високо 
ОТЪ - свQитt предшест~еници. Tt . еж бнли ?а белязани 
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оtъ Оделъ на вщ:очина 8604 · м., дето изчеэнали nъ слt.дъ. нt.кое време се изкачилъ nо-високо,. безъ 
еп.инъ · току-що образувалъ се облакъ -'-- за винаги. обаче да види или чуе нtщо отъ загубенитt. Впро-
Не се знае, дали еж. се качили по-високо, дали нtкоя чемъ тt ие · еж. и мо1·ли да бж.датъ толкова ниско. 
злополука, или буря ; или изтощение · и замръзване е· Той се надtвалъ, че тt еж. надъ бурята на ·слънце. 
причината на смъртьта. Последнята ви.сочина, на Следъ два часа тя. минала и планината засияла пакъ 
която еж. били видяни, е въ всtки случай _най-голt- на слънцето. Но отъ . двамината планинари не · се 

· мата достигната до днесъ - 239 м. подъ върха, и виждало нищо_, и Оделъ с~ .върналъ назадъ въ ла-,-
доказва, че вtроятно най-висо~иятъ върхъ1) на на- геръ IV. -' 
шата земя може да се достигне пеша и че височи- На следния день неуморимиятъ и . пъргавъ пла-
ната . му сама за себе още не е пречка за това: нинарь се отправя нано_во кьмъ лагеръ V, дето пре-

. Геологътъ Оделъ съобщава, че на 7 IOJiИ той карва. една много студена нощь и на другия день 
се изкачилъ· J!О лаrеръ V, дето нощувалъ, и на 8 отива · до лагеръ~v1, натоваренъ съ единъ цилиндъръ 
тръгналъ нагоре към1;» лагеръ VI, съ цtль да направи кислородъ и храна. Отъ лагеръ VI се изкачилъ още 
нtкои геологични наблюдения Рано сутриньта . вре- по-нагоре, къмъ върха. Всичко било тихо и мрътво 
мето било хубаво и не по-студено отъ обикновено. както по-рано. На виковетt : му не отговорилъ никой. 
По-късно се образували облачни парцали и излвзълъ По-нататъшни · опити за издирване на з_агубенитt 
лекъ вtтъръ. Тукъ-таме лоръсилъ снtгъ, _ но по-ви- биха могли да ·иматъ за цель вече само намирането 
соко небето ·е -било вtр0ятно чисто. Тъкмо когато на труповетt имъ и установяване истината върху 
въ 12 ·часа и 50 минути той намира за свое удо- тtхната сж.дба. Поради несиrурностьта на времето 

. волствие ·първитt фосили на планината, небето се обаче отговорниятъ_рж.ководитель на експедицията 
изяснило· съвсемъ. Цtлото североизточно рамо на Нортонъ- не е позволилъ да <;е отива далечъ отъ най
Евересть и самиятъ връхъ сияли н~ слънцето. И високия лагеръ VI, за да· не се даватъ повече жертви, 
Оделъ забелязалъ на малка, заснtжена часть отъ и експедицията потегля скоро следъ това назадъ. 

гребена подъ _едно ясно очер·тано скалисто стж.пало Макаръ не изпълнила надеждитt и очакщшията 
близу до основата на най-горната· пирамида на върха на оптимиститt и тази _ експедиция даn.е своитt зна
една малка черна . точка, която се откроявала на не- чителни резултати. Почти всички празноти въ позна
бето, и една втора; която се изкачвала по снtга, за нието на усJ1Овията за изкачването на върха, останали 
да догони първ-ата на -гребена. Първата приближила незапълнени о;гъ предишнитt опити, бидоха попъл
голtмото скалисто стж.пало и го изка-rерила съ бръзъ ненJ-1 и картината на предусловията за успtха на 
ходъ, а подиръ нея и втората направила сж.що?-'о, . изкачването завършена. Тази експедиция потвърди, 
Следъ това дошли нови облаци и закрили всичко. че носачи могатъ да отнесатъ багажъ до 8300 м. 

Това~ мtсто, 8604 м., двамата планиnари стиr- височина, че следонатеJIНО последниятъ лаrеръ ще 
нали мнмо по~късно, отколкото било предвиде1:1O въ _може да се уреди най-малко съ 170 м. по-.високо 
nлана имъ. Може би тt яе еж могли да· тръгнатъ по- отъ -:еrашния (лагеръ VI на 8143 м ). Тя доказа 
рано отъ лагеръ VI. Толtмиятъ стул:.ь тукъ пречи, главно още, че нtма нищо, -което да пречи ·на пла• 
види се, да се :~-ръгне много - рано, както обикновено нинаритl; да _спятъ и си отпочинатъ добре на такава 
въ АJшитt; когато се правятъ roJI.tми изкачвания. А висо·чина. Въобще границата на приспособяемостьта 
може би еж. се натъкнали и на по-голtми трудности, · · и издръжливостста на човtка даже и безъ помощьта 
отколкото Н6рт6нъ и Съмър_ве.riъ преД:и четири деня. на изкуствени средства биде .отмtстена въ дос:еrа 
Отъ мt~_тото,· на което еж. били видени за последенъ невъображаеми височини. Четирма души нощуваха 

- пжть, тt еж. могли да стигнатъ на върха най-късно тая година съ пълно отпочиване и даже сънъ на ви
къмъ часа 4 следъ обtдъ, нри предположение че и сочина 8143 -м .. , петнадесе-ть думи между които поло
на връшната пирамида не ще се срещнатъ · по голtми вината туземни носачи, · спаха на 7711 м., а Оделъ 
трудности; което било малко вtрqятно, ако се сж.ди прекара цtли десеть деня на своя пость на Чанrъ-ла, 
по наблюденията съ телоскопа. Оделъ предполага, 7000 м., презъ което време е слизалъ три пж.ти до 
че или се е подхлъзналъ нtкой отъ -двамата, или, лагеръ III (6400 м . ) и се е· изкачвалъ два пж.ти надъ 
което е по-вtроятно, тt следъ (или безъ) изкачва : 8200 м., като и двата пж.ти е нощувалъ въ лагеръ 
нето на върха не еж могли на: време да стигнатъ V (77· 11 м .) -,- нещо, което въ 1922 г·. се считаше 
обратно въ лагеръ VI и, - J1 /~прtли нейде да почи- за невъзможно. Най-сетне експедицията отъ тази 
натъ еж. заспали смъртенъ с1>нъ. Никой човtкъ не пролtть потвърди, че буритt на монсуна почватъ . 
би моrълъ да прекара една/а камо ли две нощи на почти редовно къмъ 10 · юни и се предшествуватъ 
такава височина и при ония условия вънъ отъ палатка обикновено от·ь редъ необикновено · хубави и спо-
и спална торба, · безъ да загине. кой ни дни - най-хубавото време за 11зкачването .. 

Когато Оделъ малко следъ часа единъ сtигналъ - На въ·проса, ще може ли въобще да се достигне 
самъ въ лаrеръ VI, избухнала силна _ буря. Оделъ върха, Нортонъ отговаря положително. Той счита, 
оставилъ храната, която носелъ, въ палатката · и че двата подстжпни лагера по северозападния хре- · 

бетъ ще могатъ да се качатъ съ по 80-90 м . п6 на 
· 1) Напоследъкъ е~ откритъ отъ самитt експедиции високо, така че най;,високиятъ лагеръ да се · издигне . 

къмъ Еверестъ единъ сериозенъ неговъ · съперникъ въ _ 
Централния Тибетъ, на ·около 300-350 клм. отъ него, за съ 170 м. надъ сегашния. Съ това ще останатъ за 
който споменава и английскиятъ пжтешественикъ Переира. · последния .де:Нь 600 м. срещу сигурно преодолянитt 
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тази година около 500. Зз последния день, който ща 
включва и слизането, чийто трудности не- бива да 
се подценяватъ, трtба да се избератъ напълно от
починали си и наново снарядени - планинари, които 

да не еж изморявани отъ по-раншни опити и по

мощни работи. 
Една че1върта английска експедиция налага вече 

и дълrътъ къмъ загиналитt, къмъ паметьта на най

прелриемчивия и ревностенъ участникъ въ тритt 

експедиции - Молри. Честьта на инициаторитt на 
тази експедиция изисква да се разбули тайната около 

сждбата на . двамата планинари ,_ да се разбере при-

чината на почиването имъ, да се открие истината 

върху тtхния успъхъ ИJIИ неуспехъ да _ изкачатъ 

върха. И тази експедиция е замислена вече за 

1926 rод, - Споредъ съобщение на нtкои вестницй 
отбелязали я въ нtкои планински списани·я rотве1ш 
се покрай тона 11 други експедиции. Около 30 швей
царски водачи подъ' ржковоuството на единъ запоз
натъ съ Хималаитt швейцарецъ искали да опитатъ 

още идната 1925 год. да изкачатъ - върха на земнта. 
Вмtсто тежкитt стоманени цилиндри кислородъ тt 

· щtли да си послужатъ съ медикални кислородни ин
жекции. 

* 
ДОБРУ ДЩAtiC~f{ PPf{ЧEPt{01VfOPC~f{ ЕЗЕРА. 
Добруджа е бедна отъ текущи води, но затова 

пъкъ - тя е бо1;ато надарена съ стоящи води въ севера: 
източната си покрайнина. Това еж придунавскитt и 

причерноморски езера ; Послелнитt се нижатъ едно 
следъ друго по цtлия . брtгъ на Добр-уджа, отъ БаJI
чикъ, чакъ до устието на Дунава. Tt, въ повечето 
случай, еж отдtлени отъ 

морето съ тtсна или съ 
широка пtсъчна ивица, 

която по нt·кога се про

рtзва отъ .тtсенъ протокъ 

(каналъ), служащъ за съе
динение между езерото _ и 
морето. Водата имъ е раз
лична ; солена, пол у солена 

или слодка, въ зависимость 

отъ това_, въ какво съоб- _ 
щение е езерото съ море

то, какъвъ е - произхода 
му и въ какво количество 

сладка вода по .1учава. Го
лtмина:rа и дълбочината 
имъ е сжщо най -раз rшчна. 

Еано следъ друго, отъ юrъ _ 
къмъ северъ, тt се реду„ 

ватъ така: 

Балчишкото солено езер

uе, което се съединява съ 

морrто посредствомъ тt
сенъ протокъ и се отли

чава съ своята голtма со-
леность, вследствие на кое-

то се използва за добиване на морска соль . Въ него не 
живеятъ никакви животни, освенъ присжщитt на 
много соленитt застояли води - м з лкитt червени 
рачета (Branchipus sa1inis). Тинята (калыа) _на езе ~ 
рото има голtми лечебни свойства. · затова ___ тамъ е 
устроена калолечебница. 

· · Малко северно отъ красивия нось (Калиакра) до 
селото Кара-Али-Кжшла, се намира втор_о подобно 
малко солено езерце . По нататъкъ следватъ две сладки 

езера - Шаблен ското езеро, което лежи на северъ 
отъ селото Шабла и което · достига едвамъ единъ 
квадратенъ километъръ повърхнина и Сатълмъшското 
езеро, което се номира непосредствено до щ,рвото, 

и което има повърхнина 6 пжти по•гоJitмо. 
Следующитt езер~ сжщо слал_ки еж: Картал-

Балчинъ 

ското, :което леж : 1 южно отъ селото Дуранъ-Кулакъ 
и по го~tмина надмйнава предидущитt две и Дуранъ- · 
Кулашкото езеро, което е разположено на северъ 

отъ селото Дуранъ-Кулакъ .и което е значително 110-
малко по голtмина - около 2 квадратни километра., 

Южно отъ Манrалия се простира на вж:ре въ 

сушата продълговатото ед,-юимено на града езеро, 

което н·Бма никакво съобщение съ морето. То е ши
роко отъ 100 метра до 1 километ~ръ и дълго около 
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1 О километра. Най-голtмата му -дъnбочина е 20 
· метра. Северно отъ Ман~алия еж. разположени ,едно· 
следъ друго две малки · eзepria - . Кома·ро~скитt, а 
по на ёеве_ръ отъ _ тtхъ л.ежи Таtлуджанскqто"· езеро. 

Северно отъ фара Тузла и едноименното ~е,?"о се 
просr~ра голtмото Тузленско езеро '(Текиръ-гьолъ). 
По голtмина то надминава всички споменати до cer,a 
Добруджански езера. Дъj1rо е 10 , киiюметра, а Ш)f· 
рочинат~ му _ се мени отъ - ~.00 метра (вt' . ют·о-з:нiад- .. · 
на~а си часть) до 6 километра (въ . северо-източната 
си часть). Бодат~ на езерото е солена. Тукъ. · идватъ 
болни отъ далечни мtста, специалщ> -за калнитt бани, · 
тъй .ка.то тинята на езерото е прочута съ лечебни.тt 
си своиства, а независима отъ това, та_м,ъ може да се 
разполага съ голtми удобсува.~ .Северно отъ Тузлен• 

. ското -езеро се намира 'едно малко .езерце Agigea. 
Кюстендженското езеро, наречено още Канар~ко 

·или Суитъ~гьолъ, е разположено ' успоредно на _мо- .·. 
рето и е отдtлено отъ него съ _много тtcf!a, 7 кило- · 
метрова дълга пtсъчна ивица, . То е ДЪJ,JГО 8 кило
метра . · най-голtмата му широчина, въ- се-верната му 
ча.сть, дос_тиrа до 5_ километра; въ южната си часть 
то се_ стtсмява много и шир"очината _му достига едва:~ъ 
1 километъръ. Макаръ въ езерото ·да не се влива 

. никаква рtка, водата му е все пакъ сладю, благо
дар~ние многобройнитt сладки' извори, който се на: 
миратъ въ западниятъ скалистъ брtгъ · на . езерото. 

. Следующето езерЬ е Ташавлу (Ташаулско ), по . 
·голtмина почти сжщо както предидущето, само се 
·различава отъ него по това, че то е разположено - съ 
дългата си ось перпендикулярно къмъ морския брtгъ 

и -че водата му . е соленз.~ То е най дълбокото отъ д◊~ 
б.руджажкитt езера.: най-~о·лtмата му дълбочина е 
40 метра. Въ западния край на езерото . Ташевлу се 
влива рtката Казамчия -. (Касамча), която е ,дълга 80 
километра· и . ~ох·в~ща единъ басеинъ OT'I;» около 600 
квадратни километра_ ; 

- r 

Езерото Гаргалъкъ е разположено срещу носъ 
Ми:ди'я , непосредствено до езерото -Т~1оевлу и сжщо 
като· него съ· дъ_лгата си ось е перпендикулярно _къмъ -

· мо·рския брtгъ · и водата му е солена. То е дълго 

5 __ кил~метра, а ·, широчината му д~стига ·отъ 1 до 2, 
километра. 1 ; . 

, По на северъ се простира ·езерото Синое paii1. 
положено параледно на очертанията на морския брtгъ 
и отдtлено отъ морето ·съ нис{<а пtсъчна ивица, 

.която въ южния и . северния си край се пресича отъ 
тtfни протоци. То ': има · много голt~а повърхнина: 
дълго е 30 килом:етра,. а срtднята ' му щирочина е Т 

, ,, . . ' .. 
километра. 

Следующитt три езера се намиратъ н~пqсред
.стве·но на северъ отъ предипущето и заедно съ него · 
се_ съобщаватъ последователно · съ сравнително ши~ 
рок 11 протоци. Tt еж: Змеица, Головита и Разимъ. · 
Първото еэ~ро .- Зv~еищ _;_;_ е _ды1го 1 ~- й широко 
4 километра. Второто ез·~ро -=..... rоловита - се съоб
шава съ морето . посредсrвомъ Портицко~:о гърло на 
Дунава. Третото езеро - Разимъ - е най-голtмото. 
TQ е ДЪЛГО 28 километра и широко 14. километра. 
Въ северния край на това езеро се издига около 50 
метра надъ водитt ' му · скалистото островче Попи на. 
Въ източната 'СИ часть езерото . се съеди_нява съ "тt

· .::е1;:1ъ 'Каналъ съ малкото езеро Дранова. Последното 
е дълго .5, а . широко 3 километра. Езерата Головита 

„ и Разимъ се _отдtлятъ отъ морето съ низка широка 
пtс ьчна 11вица, по крято се нижатъ едно следъ друго 
редъ 'малки · езерuа, почвайки веднага следъ Портиц
кото гърло на Дунава, каюшто еж езерuата Малци-
а'i-ю, Перитеска : и др. ·. · 

. Нататъкъ~ чакъ до Гергевското устие на Дунава, 
брtr·ьтъ е низъкъ, ·,1tсъченъ и блат.тiивъ, прошаренъ · 

/ - , , 

съ м_ногочис,лени !1РОдълговати езерца, разпо~ожени . 
успоредно ,на брtга, понtкога въ два или три реда. 

Сава Н. Ивановъ 

* 
зflA ЧE'4ttitтo нд. . дJin~н~зъ.мя въ· 1<У-nтУРttUЯ 

щ~во·т-ъ · »А - дНЕЩ,fiО . BPE;N[E , 
Qт:ь А. ДPA,fi:J;s:PЪ -

Историята на разбулването на Аппитt е една 
отъ най -значителнитt глави въ богатата хроника на 
откритият.а въ области, които до се·га ·бtха оста• 
нали незасегнати отъ потока · .иа културния животъ. 
rio южнитt _и северни склонове на . тtзи величествени · 
рланински вериги, подъ ·топлото синьо · небе на Ита
лия и подъ сивото облачно небе на Германия . отъ 
вtкове еж цъвтtли държавl! и култr,ри. Отдtлни . 
.(еменца отъ твзи култури с-ж прониквали· и въ ал
пийски-тt ДОJJИНИ. Ядката обаче на тtзи високи пла-

. нини, обвити като въ панuеръ съ ледове·, винаги е 

изглежда~а неп9бедима, изглеждала е винаги като 
непроходимъ величеств'енъ валъ. ·само .отъ време ~а 
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време сж _се ощивява~и алпийскитt пж..тища когато 
презъ тtхъ еж. минавали войнствени народи, благо

чёстиви поклоници или жъдни за богатства т~рговци; · 
които поставяли кръстъ, ако еж. били щастливи да 

избегнатъ неприветливитt пж..теки на · планинскитt 
стени. Отдtлни _алпийски · обасти .даже (като Мои.: 
блаанския масивъ,· Бернскитt Алпи и др} еж из~ 
глеждали винаги , на затворени свtт6ве, които сж ,i 
изпълвали тъмното суевtрие на срtдновtковието · 
съ д_емони и привидения. . · .,.,,, ;;_;:1:iij 

·. Обяснимия · ужасъ на детинско-наивнитt души 

предъ, всичката тая с-траность и тайнственость е 
с::rоялъ като ~еренъ облакъ ·надъ тtзи области, д,О · 



. ,, 

каtО. не С-е явиха· свqб~дНИ QТЪ предраЗСЪДЖЦИ хора, СКИЯ,-фОрть ВЪ ширОК~Щ СМИС}>ЛЬ на думата ДОХОЖда 
КОйтq · крачка по - крач,1<а. разкжсаха С--.Ъ смела 'рж·ка · ср~вни~;елно_ късно. [Iървитt ал-пищ1.сти с~ бюш ИЗ• - . 
вО'ала на недостжпно:го: и етq се.га КЪМЪ "_ упорититt .. · ключително хора ' на наука-rа; Това ~ било навсtкжде, . 
планин.tю:1 KO_JIO<.Ji - :се :стремятъ ,, :fсиляди ·- прй~:гели на · ' -i:oв;i е I{ :у на·съ." Алпинизъма е стоялъ ,ouie. отъ . сво: . 
прир'о.f!.ата .~а~_о . на покль:н~ние ; там~, дето _ нtког:.а / ето ' началр въ тtсна връ.з-ка ·съ наукат~ и това / от'но-
сiра-хътъ страtJеШ:е като· предъ глава не медуза-. Ал- шени~ не ·,.се е разслаб,ИfIО _ ·и 'до ·д.Аес_ъ. · Спорта още . 

• _ ✓ ' пинйзъ,ма, , taз_Ii ' -радость~ това .влечение i<ъмъ- лриро · отъ·· начал'о·· изi<трчава _ научни интерес11, . даже и ко_.: 
рода; КоМЪ :плцни_ната се явява въ н'ай-раЗн<:>0бразни ·, . щго стоятъ въ неговата обласtь. Занимаватъ ли с~ . 

_· ·. ,;, фо,рм~:i,'като типич'i-ш riроява· в:ь . културния , животъ н~пр. сп.ортиститt ~ гребци ci ~имно~ожки студи·й .?-
- Щl , настояui~f~ " Или, ~ ЩI любитела ловецъ едновременно ботаникъ? 

АJJПИНИЗЪМЪ· ! . ·Кой ,може . ясно и правилно да . Даже riривържениriитt на 'спортното~ течение дав~тъ 
об_~сн~ тая. дума, _.кО.й може -~а отгатне · задQ~ОлитеJIНО ·с 1:1 .а алпини.зма едно особ,_ён,о по'лаже11:ие.· Който наблю : 

· въпроса: въ какво , · именно се _ състои алпи_низъма, дав;~ .алп_!-fнизма съ · очил,ата ti~ ,спор!иста, _ ~::н~~у от-
·: ·,. ~акво е нёго~QТО ' ·в~трешно . естество? , Д~ли това ·е' .. 6tr'!3атъ ост~наш:_Г'rt · разнообраЗf(И преи~ущt>ства _съ, 

ненаситнµта - жажµ:а за знания, КО-Я.ТО Кара учен·итt ·. l<Ой ,ТО ТО-~ 1:О~К<JЗЪ ~Н?ГО е ?Оrатъ. ·, 
въ са,м6п-iитt·_ ледеюr .гiустйни . на високитt .планинц Съ спорта ЗЛПИJ-IИ·зъмадtли подигането ·н~ Нлес-
:да 'о,tкриватъ природнитt тайни 'На ТОЗИ ' новъ · свtтъ? . н-итt с~:tли _ и нtкои духовни способности, кото ин_аче . 
Извес.тниятъ . _естесвен·ик·ъ:. Освалдъ Херъ ' признав~, .. биха изгаснали въ тъмнитt riяс.алищни . CTЗl:i, Хиги,-
че ·tott не цени като най-висша печалба научната еничното значени~ отъ _скитанията изъ · планини·т·t -

· - . _п_л.ячка отъ . с~о_итt п-ж.rуван11я, нито . това, . ·което' е върху· цt.riия човъшк:и организъмъ е познато ··и на 
- събралъ и : н_атъпка'лъ въ к_у.тюпа, но т,ай цени най- всtки неёвепующъ туристъ. Движ:анието въ чистия, -

вече впечатленията, които еж ос:гавипи ·. върху: него- . 0огатъ· съ озонъ . въздухъ и блаженното спокойствие 
ват~ душt1 дивно хубавитt високи региони, ко_ито еж . въ високитt планини · оживява и ук.репва почти 
го отнели 'далечъ и високо · надъ всичко земно, въ ... всички органи Jia човtшкото /тtло, особено · най чув-. 
единъ друг~; .цуховенъ ~ по:висш~ свtтъ. . ствителнцтt -:-• .нервитt, кои.то така често , и така' 

. Е ли алпинизъ·ма едно последствие отъ без- . тежко се ИЗМЖ!-Iват1;> въ суровата борба за . самосжще, 
краЙНИ,S! ~ОПl'lежъ•' на човtка да изл.tзе отъ тежката, ствуване. · $атова бtга ВЪ· планинитt ·умор.ения, бол~ 
угнет1!ваща атмосфера на ;нашата свърхъ \ -култура . ния, слабия; за да · намери· .наново тамъ заrубения ·.си __ 
въ един·~ чисть, ·освежаващъ планински··.: въздухъ? цененъ би,серъ : ;__ здравето. Съ нарастването на·· 
Дали това не; е · онази пълна· съ мжка и -болка . тжга .тtлеснитt _СИЛИ. се завърща' ·старата духовна елестич„ 

, _за изгубената прародина, за· изгубената девс.твенg . ность, която наново прави човtка спqсобенъ и радо-
природа? · стен1;,. Всичко това дава на ржка алпиl!изъма, ту.ри-

, Е . ли то~а онаи необузд,ан,ъ стре~ежъ у нtкои зъма . . Ту~ъ вижда човtкъ стойносты~ на · своята 
__ · млади откр111зачи на . вър.хове, - които в.иждатъ тукъ лично.ст.ь. В ь водовъртежа на неговата професия му· 

_ . _ само едно· скеле за изкачване, едно мtсто за под- липсва за ' това ' може ' би. съзнанието или най-малко 
визи? Е ли понsiт,но:го алпин,из'Ь.М'Ь равнозначуше. съ Т·О е силно уг·нет\н,Q и задущено. Тукъ ·въ планинитt 

_. алпийския спорть ?-Това е най.:важния въriросъ, който , то наново пламва, неговата · делова 'сила ра,зте; .:него- · 
често е занимавалъ и ·~възбуждалъ дущи_тt: е ли ал. вия смелъ ·п,олетъ_ се ·увеличава; подига се, зас_!l_алитt 
пини9ъ_ма минъ _ спорть? · · · ~ _ · _ _ · · въ него способности се събуждатъ и му . посочватъ •. _ 

Отдtлнитt_ туристи, сам6тющитt,- изобш,о почти · · ·пжтя въ лабиринта на много· ~ЖЧН?ТИЙ и пречки. 
цtлото млапо iiоколt::ние rюдържатъ тпва безпрекос- Може би при възкачването да играе известна 
ловно; · даже и нtкои високостоящи учен·и мжже роль и_ честол_ю·биет_о', ; но . обикновено ; то ~е е глав-
сж на сжщото мнение. Противъ едно разумно . из- ~ ния ПUТ11КЪ _къ~ъ високотуристически дtла. Докато 

· _ ползув·ане на спорта, -който . освобождава цtль IJ.едъ· при коннитt състе.за~ия ; при нtiюи гимнастически 
скрити · и неизползван~ качества у човi;.ка (като <;~ла, упражнения щастливия победитель · се обгърща отъ 

· смелость, самовладение, предпр,иемчиворь) _и . който фре'нети,ческия възторгъ на хилядна тълпа, там·ъ r-.ope 
- служи като противов.есъ срешу празния- механизъмъ въ висинитt - сж може <Sи сам.о нiколцина _ · др.уrар_и 

на нашето -всекидневие, противъ него;· мисля; би се или н~кой _воЛ:ачъ свидетелI:I на неговия rордъ три• 
· обявилъ cilмo · к:ж.соглелия филис_теръ .' Всtки спор.ть - умфъ Yi при все. т6ва -въ ·негови·тt гърди царува такав,а 
и_ма , своето право на сжществуване, докато той не- величествена радость, каквато никой другъ даже 'не 

· 11рекра~и :.ед,на иэвестна · линия, коят6 дtли ум.ере-- · би _ моrыiъ да си представи. Тамъ _той е оставенъ . 
ното спортно възпитание и ув~личаване на тtt71есната почти 1:1а своят~ собствена е+1ла и не · се страхува, че 
сила отъ безмислени,я Training за свtто.вни борби, нtкой мо»<е да: · му отнеме палмата н·а победата, тукъ 
кОйто погребва животъ и здраве.... . . той се бори · с_rь едийъ страшенъ, всесиленъ , прочш• 

. Може ли алпинизъм_а да се тури действи:rелно никъ, съ дивитt _ демони на природата- и никоя. по~ 
въ тtснитt рамки н.а единъ спорtъ? Ни.кога! Спорт- беда на спортното_ поле · не се изкупва :гака скж~:~о. 
ния моментъ е само 1:1асть отъ н.еrо, ние трtбва да · Опа:сносп,та ту.къ е <;то пжти по-голtма и въ 
хвърлимъ· само пQrледъ въ историческото развитие хиляди образи · дебне безстрашния туристъ._ Една 
на алпинизъма· · за ,да се _ увtримъ въ това. Алпий- rрtшна стжпка, едно' подхълзване, една . откжснала . 



се отъ горе скала, еана лавина изкопмтъ често него

вия раненъ гробъ. Обаче тази ·именн9 нарочна игра 
съ опасностьта и съ живота е за него еано опива

юще удоволствие. Гвидо Ламеръ мисли: .,,Дз бж.дешъ 
отхвърленъ като уд;~ренъ съ гърмъ въ пълната мла

денче ска сила всрtдъ горещата борба на. човtка съ 
. суравата природа, трtбв-а да иглежда за нtкоrо сън
семъ не ужасно, но по скоро нtщо домонско привле-
катёлно." · · 

Тази страстна привързаность къмъ опасноститt 
на пла.н~-.нитt обясняватъ нtкои съ о статъци отъ . 
авантюр~стичното чувство -на нашитt прадеди, онова 

чувство, което е каралq викингитt съ неопреодо- · 
лима сила да пребромватъ моретата, а рицаритt да 
хвърля въ борба за обетованата земя. Максъ Хаус
хоферъ с.бяснява това съ инстинкта . който е под- ' 
тиква;1ъ · човtка още отъ деньт'ъ на появяването му 
за господарь на свtта. Хайн_рихъ Щаиниuеръ, който , 
анализира въ една студия психичнитt прояви ~ъ 

душата на алпиниста, дохажда _ до заключение, че 

той използува планината като· uененъ мащабъ за ёво
ята смелость, предприемчивость, издъ ржливость, ре

шителнось. 

Алпинизъма става за нtкои по• нови туристи 
една: безпощадна борба на животь съ единъ стра
шенъ- противникъ. Оrъ ту·къ иде и победното опи- · 
я"нение, отъ това и онзи планински екитезъ следъ 

щасливо свършена борба. Горло държи победителя 
своя кракъ върху · плещитв на преодолената п.1анина 
и неговия гласъ се носи радостно далечъ въ утри1:1-

ната за ря : мой е свt та 1 
Едно царско самодоволство трtбва да е преми

нало nрезъ Херманъ · фонъ Бартъ, ако той описва 

своитt чувства отъ високитt екал-и съ думитt: ,, Азъ 
постав~хъ моя тронъ между небето и земята и отъ 

тамъ~ съзерuавахъ широкия свtтъ "-· 
И тази rамоу"вереность върху своитt изпитани 

сили понtкога се изщ,га до ' горчива" подигравка срещу 
безсилния nротивникъ. Така· Теодор:ь фонъ Вундъ, 
известенъ алпинистъ и писатель вика къмъ планинитt: 

: .. Тукъ съмъ, какво може да ми направите вие, _ нео
буздани великани, тукъ зове моята сила и победа 

въ.рху вазъ." 

Вил_хелмъ Паулке, еж.що . известенъ алпи~истъ 
. въ настоящето отговаря на въпроса дали ш1анин 

ското изкачване е единъ спортъ, по следния начинъ; 

.,, Богътъ на туриста .има две лица: едното лице гледа 
остро, ·смело, търси съ погледа си стръмни , тtсни, 
надвесени скали, замайващи пропасти, блtсrящи ле

дени полета, то търси опасностьта и борбата като 
- самоцtль, (спортната gрана). Второто лице гледа 
. ясно и спокойно, п_рояснено. Неrовитt очи се опи
ватъ отъ крас9тата на планинския свtтъ; тt се рад

. ватъ на б.пагороднитt и чудни форми (етически мо
ментъ). 

Отъ това обаяние на плани·нския свtтъ немогатъ 
да избtгнатъ и повечето спортисти - алпинисти. 
Страшното и нежното на природата въ високитt пла
нини звучи дълбоко въ душитt на 011t8и, които мо • 

гс~тъ да разбератъ всtко тихо повtхване. Всичкатс~ 
тази безгранична тайнственость :гµ.мъ· горе буди нови 
тонове, нови загадки въ насъ, за които по-рано и не 

см·е помислювали. Природата проясняаа нашето. сж.

щестRуване въ блtстящи символи. 

Жительтъ на равнината и срtдно хълмистата 
мtстность не може ·отъ начало да възприеме възви-

- шеното величие на високата план~на, която гс-0 сму

щава, вдъхва му страхъ. Гьоте признава, че Швей •-
. цария му направила отъ начало такова голtмо впе
чатление, че той билъ отъ това обеспокоенъ. Едва 

следъ нtколкократн() посещение тамъ той могълъ 
спокойно да обхване_ планината. 

. Ецно чувство на страхлива почитъ, тайно ужа

сяване, както го чувствува единъ обикновенъ поданикъ 
при ненадейното срещане съ своя царь, обхваща 

· сърцето на всtки новакъ, lloraтo внезапно се из1щгне 

предъ него нtкой отъ планинскитt uape. - ,,Единъ 
видъ приятно потърпване", го нарича английския 

поетБ Алисонъ. Сосюръ пъкъ нарича това .,,чувство, 
смесено съ ужаси и очудвания." · 

Релиrио~нитt настроени натури, като Турви
зеръ, излетникъ въ духовни одежди, позна-ватъ тукъ 

„ още по-снлно великия майсторъ на свtта", а за 

мнозина алпинисти планинитt изrлежл:атъ като мо
стове, които водятъ отъ земята къмъ небего . Други 
напротивъ напразно се борятъ съ думи да изкажатъ 

. своитt чувства. На върха на Анкоr-еJiъ казва Рут• 
неръ: ,,Взирахъ се отъ тамъ въ далечината, която 
бt прострtн:а тукъ КЪ\\;iЪ вси·чки посоки, съ чувства, 
които само биха бщш осквернени, ако се опишеха 

съ думи". 

При все това всtко планинско п.жтуване отна

чало до край, съ своитt богати промtни въ сцени
ровката възбужда най-разнообразни чувства въ ду

шата на туриста: кипяще настроение, нежно очак

ване, детинско радостно удивление, радостно изне

надване. А после тtзи малки спирания и съмнения, 
смелия рискъ, дивата упори·сть и най-сетне rордиятъ 

триумфъ. Стълбата · 1za чувствата при туриста пре
минава цtло развитие, човtкътъ расте всtк~ крачка 
и се издига, Ki.1KTO се издигаме · отъ долината до 

върха. 

И съвсемъ въ хармония съ това се мtнятъ и 
. пейзажитt, които преминаватъ предъ нашитt очи . 
Отъ веселата долина се въвлиза презъ хълмиста 

м'kстность, после постепенно нагоре презъ редка 

го_ра, докато · не стщнемъ пълзящи растения, които 

едва подържатъ _ живота си. Настж.пваме следъ това 

зелени поляни и презъ скалисти гребени; дето само 
тукъ таме се подава нtкое цвtтенuе, навлазаме въ 
ужаснитt снtжни и ледени полета, които водятъ 

бавно къмъ висинитt. А тамъ горе окото на -смелия 
планинецъ се опива . отъ море отъ върхове, отъ 

единъ особенъ ненагледенъ свtтъ. 

И самия планински свътъ не носи винаги единъ -
и сж.щъ образъ; често той блести въ победно вели
кодушие, често свtти въ нежна окраска , често ни 

гледа пълно съ желание, често заплашително, а 



колко пж.ти този свtтъ тамъ горе е покритъ съ мъ
гляви пояси, . кои ro криятъ челата на планинскитt 
особи. Рацелъ характеризира тази постояна промtна 
по много духовитъ начинъ съ думитt: ,,Пмнинитt 
еж. като грамадни инструменти, на които свирятъ на 

различенъ тонъ възду~ъ. слънце, луна и об,11аци". 
И може ли да сж.шествуватъ между туриститt 

НЗ НОВО време ХОра, . КОИТО да пр~минаватъ презъ 
тtзи чудеса на природата съ затворени очи и чиято 
душа да бжде изпълнена само съ мисъльта за кате
рене? За такива хора естествено е по-добре ако 
опитатъ своитt акробатски изкуства по черковнитt 
~амбанарии на своята родина; тамъ тt биха \',fОгли 
да иматъ това удоволствие . мн . го по-лесно и по
ефтино. 

Истинск.иятъ турйстъ се изкачва въ високитt 
планини съ едно разбиране на природата · и ' нейнитt 
прояви. Чрезъ постоанно съп.рикосновение съ нея 
се разширява него.вия идеенъ. крж.rъ, а който пъкъ 

има и познания - по естественитt науки, всtко hж.ту . 

ване изъ планинитt ще бж.де източникъ на · все• 

странни знания. 

Отъ немски: В. 

1 

Щf{ВОТЪ 

Тържеството по случай 25 годишния юбилей на 
-Б. т. Д. и освещаването на хижа Алено въ Витоша. 

ПРОТОr<ОЛЪ 

За тържественото събра ние на Българското туристи
ческо дружество на 2 авгу-стъ 1924 год. въ София по 
случай 25 годишния му юбилей . . 

Събранието се отк1 и въ 5 чяса отъ председателя _ на 
Централното Настоятелство И.11. Антоновъ въ присж.тстви
ето на член.ове i t. П. Христовъ. Стр. Славчевъ, Ив . ВеJiковъ 
д. СъLеловъ, Ан . Гиневъ и В Христозъ, пр~дставителитt 
на клоноветt. отъ Ямболъ, Харманли, Хасково, <.:тара-За
гора, 1:\азанлъкъ, Долна баня, Самоковъ,. Дупниuа, Кю
стендилъ, Плевенъ , Враца, Търново, Шумень, 1 Jреславъ, 
Варна, Разrрадъ, Русе , Габрово, Студена, Ловечъ, голt.мъ 
брой отъ основателитt. на Б. Т. Д, представители на Н. В. 
Царя, пред:ставитель на м- ра председателя и м ~ра на на
родната просвt.та, на спортнитt. организаuий и други кул
турни инсrитути. 

Следъ като председателыъ изтъкна значението на праз 
ника за българския туризъмъ, а особено за _· неговитt. 
основатели, който еж посветили часть. отъ най-хубавитt. 
си години з~ да бждатъ полезни на обществото, той имъ 
побJ1аr1 дари отъ името на всички туристи като пожела, 
този rолt.мъ празliикъ, шюдъ на тt.хната олагородна ини 
циатива да имъ бжде морална награда. За да имъ се из
каже още по-добре бJ1аrодарностьта на българскитt туристи 
председателыъ на Б. Т. Д. _покани членоветt на първото 
настоятелство, каито присжтствуваха на събранието, да 
заематъ мtсто между сегашниtt. членове на Ц. Н . , следъ 
което се прочете следния отчетъ за 25 годишната дей- · 
ность на дружеството. 

Почитаемо c-ьбpaftue! 

Стремежътъ на човt.ка къмъ изследване и опозна
ване на природата . кийто възраждането донесе съ себ е 
си, доведе до разбиране и оценяване на красотата въ нея_ 
и на всичко това, което ·тя е и може да б.жде за хората. 

По~теп~1Iн9 ;3аnочва да с~ с~ваща сто~ност9та и :т~~еJш-

ето на пжтуването въ свободи-ата природа, на излетитt. въ 
планинитt.; започва да се поражда и развива желанието и· · 
нуждата 01ъ общение, единение съ природата . Разбира се 
въ началото това еж. само единични хора които самата имъ 

работа ги доважда по-чесrо въ общение съ природата и 
които неволно идватъ въ положението да изпитатъ и почув

ству~атъ . неговото благотворно действие. Но именно тt. 
като по : просвt.тени умове го разбиратъ и оценяватъ и 
ставатъ неrовитt. първи апостоли, около които постепенно 
се събиратъ се по-rолt.мъ брой : последователи. 

, Така постепенно се заражда и разпространява нево
ленъ, несъзнателенъ, а впоследстRие и на11ълно съзнателенъ 

туризъмъ въ ·културна Европа. А съ увеличение броя на 
поклонницитt. на природата и на нейнитt неизброими кра
соти се появява · и нумдата отъ координиране и организи
ране на тt.хната дейность за по-леко и по- · езултатно 
изпълнение на излетитt, която нужда доведе до съзнаван·е, 

. на специални туристически дружества . Така и у насъ По
клонението н-а монастиритt.. които почти винаги еж се 
грапили въ отдалечени и крзсави мъста · изъ родни1t. пла
нини, нуждата отъ физическото закрепване, rюсещаването 

на лековити извори-бани, а следъ освобождението и не
обходимостыа отъ изучаване на родната земя и пр., всичко 
това е водило води и . днесъ маса свt.тъ къмъ волснъ и 
неволенъ туризъмъ и къмъ общение съ природата. 

fiародниятъ . поетъ Иванъ Вазовъ, самъ обиколилъ 
всички р дни кжтове, възпt.ва · и описва пленителнитt. 
красоти на нашата природа и съ своитt. творения допри
несе не ма·лко за събуждане на туристическото съзнание 
у българина. I(ато първи съзнателен~> и деенъ рж.ководи
тель въ полето на родния туризъмъ, обаче, изпъква АЛЕКО. 
Неговата любовъ къмъ ближния, къмъ човt.чеството не 
му позволява :да се з.адоволи само съ своята лична на

слада, която изпит1;1а пр:1 броденето въ недрата на де1r
ствената природа. Той е нетърпеливъ, гори цt.ль отъ 
желание да изведе тукъ всички отъ прашнитt. канцеларии 
и зядимени · кафенета, да д1;ли съ тt.хъ възхищението с11 
отъ чудесата и красотитt. на майката-земя. А любовыа ~у 
къмъ България го води постеп нно изъ всички п, крайнини 
на родината, прелеститt на която той иска да открие н ~ 
непознаващитt. я синове . 

Още при първия си мноrодневенъ излетъ презъ 
юлий 188ч год, когато за пръвъ пж.ть се качва на· Черния 

· връхъ, на пж.ть за Кокалянския монастиръ, той, възхитенъ 
отъ вид~ното, решава и основава_ единъ крж.жокъ отъ 

поклонници на природата и го наименува .Урвичъ клубъ• 
И въ продължение на седемь години той води своитt. пр1<1я
тели на 11 май н а Урвичкия монастиръ, нъщо като тради
ционенъ излетъ, до като на седмата годяна на сж.щатадаiа 
заминава на Радилова 

Но излетитt. до · Черния връхъ се повтарятъ · еже
годно, расте и броя на любителитt. на природата, значе
нието на излетитt се оценява все повече и повече. Всичко 
това окуражава още повече патрона на нашия туризъмъ 

и той, схващайки ползата отъ една туристическа органи
зация въ по-широ_къ мащабъ, чрезъ която мисли, че · ще 
може да се допринес~ за култур,юто издигане не Бълга
рия и закрепване на наuиоf!алното чувство на българина, 
решава да о :нове такава организация. И незакъснява не
говата покана ·до софиянци да отидатъ на Черния върхъ 
на 27 августъ 1895 r. и тамъ да· основатъ : туристическо· 
дружество . .Тамъ иска той да се основе дружеството, за
щото , споредъ него, не е . достоенъ да б:Жде членъ на 
това дружестgо онзи, който не може да се изкачи · поне 

на Черния връхъ . Той успt.ва да основе дружеството. на 
което покойния · Иванъ Вазо·въ става председатель, а самъ 
Алеко - секретарь, Но, уви! Както много културни на
чинания у насъ еж. пропадали, така и дружеството на 

Алеко не е И'.fалq по-добра участь . · Настж.пва есеныа, а 
следъ нея и зимата, Туристическата де.йность отслаб!Jа, 
зам·ира. Замира и Българското туристическо дружество, 
за да възкръсне пакъ следъ четири години. :. 

И действите;JНО следъ четири го,цини, на днешЕI,'~я 
день 1899 год. седемъ души - туристическитt седмо"чи
с.qещщI-I - архитектъ Георги Казаровъ1 инжинеръ Димюъръ 



Вълчановъ, инженеръ · Ан.астасъ Мариновъ, :ХимJ:Iка ВасиJ1ъ 
Топаповъ, сега . покойниr~ъ, аптекаритt Недълчо Нtмски и 
Янко Малщювъ и конструктора Георги Сяров-н , решаватъ, 
щ1 възкреrятъ J!tлото на Хлеко . . Събиратъ - :rt свои бл11зк.и 
и пnзнати любители на приропата и·_ следъ обмисляне на 
всичк~ . _свърз :чш съ _ основаването на - тури~тич ското дру-_ 
жество ВJ,Проси, сrюлучватъ да турятъ началото на новата 

туристиIIеска · организация, на която даватъ и _името на 

р.одоначалника на бъ .'!rар~кия туризъмъ .-"- Алеко Кон -: 
' ст~нтиновъ :Въ първия моментъ още седм-ищпа наши вете

рани еж. успели да събератъ около _себе си о_ще )9 души 
,а при пр1:1емането на, устава - . сr1мо два месеца следъ това 
:- броя на )фуже.ственитt .. члщюве е · 1:1арасналъ на 8_5, 
които се смtтатъ и като QсноватеJiи на Българското Тури 
етическо_ Дружесаво. До - края на сж.ща~а: година . ~ро~ н~ 
дружественитt членове tiарастца на 153 

· Стж.пило така здраво новото .!{ружество, неrовитt . · 
. рж.ководители з11мислюватъ вече да разш·ир~тъ своята дей
ность и изъ другитt гра'дове на родната земя . И още в ь 
начало_то на следната 1·9uo г . ' отъ името . на дружеството 
се . оторавя 'позивъ до вси·-1ки · любители на българската 
природа да_ работя1:ъ за основаването на туристически дру• 
жества , изъ гiрqвиiщията. · Този позивъ не · закж.снява да 
даде своите резултати и ние виждаме, че още на пъ_рвия 
друж~ственъ . сборъ на·· 2 май ·1уо1 г. въ София, еж се 
явили - делегатитt освен1, на софийския _ клuнъ, който става 
централенъ, но · и на пловдивския, новозагорс15ия и плt- _ 

, . венския клонове. съ общо 325 дуµ.~и члена.в~. Пр~зъ лъ
:rото еж.щата година се основаватъ клонове отъ задругата 

·· и въ Елена, Хасково, Сливенъ и , Бургазъ. . · · · 
Следната 1902- г. е- една отъ най-хубавитt години 

изъ ми.валия · животъ на дружеството. Позивътъ от'правенъ 
преди година отъ софийскитt туристи намира отзвукъ въ 

_ всички краища на ро)щната и ед.но Щ) едно се основаватъ 
редъ туристически дружества въ разни градове и се при:. . 
съединяватъ къмъ обща-та задруга - Б . . Т. Д. Сж.'щата 
1·одина н·а 15 мартъ· излиза и първия брой на дружественото . 
списание • Български . туристъ ", който продължава да из
Лhза и до днесъ, а на втuр11я съборъ, състоялъ се въ Тър · 
ново взим·а:тъ участие - 2о клона .· съ . 1100 члена. Това е 

·било неуписуемо тържество за българския ·туризъмъ; 
Но р~достыа на туристически:гt деятели при това 

бързо развитие на организацията не е била дълготрай11а. 
Животътъ на нашата организаци~ носи всичкия отпечатъкъ 
отъ колебанията на нашия· обшественъ · животъ. Както при 
I1ctкo ново начинацие въодушевлението не е голъмо, 
развив.аме по13еч.е дейность, а съ течение . на времето дей
носгыа iI.И намалява, до като най сетн.е се установи еднQ 

нормално положение, което служи като здрава основа за 
пона1:атъшна работа, така ние наблюдаваме това кьлебани·е 
и въ развитието · 1:i:a дружественитt клщ1ове, които, дости-

. гнали. само -пр _зъ третята годица отъ основаването ria 
дружеството до 27 съ 120() члена, следъ дв1; години ·на-
малява·тъ на. половина и· даже на _ една третя . . . 

, Годинитt 1904 и 1905 . еж крищческитt години за 
дружеството. Членоветt отцад.атъ масово, клоноветt за
глъхватъ tд·инъ_ по .единъ,. даже · дружественото списан.не 
гро;ш печаленъ край. Но тъкмо изживяванет,о на тази криза 
показва, че) задругата има здрава основа, в1,рху която ·отъ 
ту~ъ натЗ:тъкъ .започва . постепенното и планомtрното и 
изгражд_ение·. Наредъ. съ здравата излетна дейность, която 

· събира и сплотява· членоветt, н-tкои ~ловове, като бургаз 
юш, плtвенския, _ орtховския•. · .еленския, са·~оковския и . 
търновскиятъ проявяватъ други инициятиви _ отъ по-голt.м1> 

· обцt"еств·енъ интересъ, като напр. въ благоустройство за_; · 
ласяваце, издаване п·ж.теводители и др .. п . ·л други се ЗFl
ематъ съ уреждане на туристически спални за учащата се 
младежь 

I 
и замислятъ по~те~:~енно · И 11острояването на хижи . 

и подслони въ планинитt за да ги_ нап·равятъ по-достж.пни 
и гостоприемни. Презъ августъ 1905 год. на единъ гран
диозенъ излетъ до Черния връ:х;ъ, въ · ко~то уч-аствуватъ 
щ>вече · отъ 650 души, сqфия нци . полагатъ, оснu·1щиятъ ка~ 

_ мъкъ на своята хижа на Витоша . · Липсата на средства, а · 
по- :кж.сно и IJРОдължителнитt .в.ойни попречиха да може да . 
се изгради хижата по-рано . 

. '14 

Съ образуванието. пъкъ на ·юношескитt туристически 
чети при клоноветt 11:ружесrвото тури· ' началото на · юно~ 

· шескин туризъмъ„ въ , Ьългария,; които отпосле се оформи 
въ отдtлна, бли~ка намъ организация -:-с- ЮношескиSI тури-
стическ11 съюзъ. . · · 

• _ На седмия редов.енъ съборъ ·. въ В.ратца, състояJ1ъ се 
· 1;1а 10 юний ~907 _ г . KfIOHoвeтt .еж · с~м·о 13 съ 387 чле1щ 
а на осмия редовенъ съборъ въ Търново ирезъ 1908 г. 

· даже само _ 10, но ве.че съ 427 ЧJ1_ена. Това. положение· се 
. задържа~ до 1921 . r'.,· когато на 14, 15 и 16 а:вtустъ въ 

_София се състоява четирнад·есет-ия редовенъ съборъ. Пре:. 
~~рало ·страшнитt t1зтощ!:fтелни войни:. -. дружест~от.9 по
дема _.с'Б нови сили своята култур·1щ работа и отъ тогава 
ние виждаме едно _неnре_стщщо увеличение броя J{акто на · 

· t<лоноветt, така и на . членове, . а ~ж.що· и зисилване· на тъх
ната . дейност&; 

Възобновил~ свtята ·. дейно.сть с;едъ войн:итt съ {1 
клона. дружеството презъ 1922 год. на своя XV педов·енъ .: 
събор_ъ брои вече 18 кJiона · съ 1838. члена; на XVI съборъ 

.въ Русе ,пр,езъ_ 192'3 r. - 33 клона съ 3_- Оо _ члена, а на 
XVII съборъ презъ настоящата година въ Вратца то ·има 
14 клона съ повече отъ . 4 , QЩ) души членове. Този очеви

·денъ приръстъ на клонове и членове, ~акто и проявената 
дейносп, ·свидетелствуватъ з,с1. · порастна_Jiия ивтересъ на 
българина . къмъ ,ро~на_та му riрирода fl • къмъ Ьрrанизи-

'._ зана дейность. ' . · · 
Днесъ въ д~ня на 25 , годишнината :ьтъ основаване 

на доужеството то и·ма точно 44 клона съ 4J86 члена. · 
Още при основаването на дружеството, като главни 

цели, легнали въ _ осн·овата · на неговия устав:ь бtха . и ·си 
оставатъ я сега разширяване и разпространяване позна
нията за българскитt·- земи, насърдч.аване туризма въ 
България 11 · създаване условия · за · евтини и удобни пж.-

. ту,ваn0я. _ 
Като средства за постигане н~ тtз,и ·цели бtха и .си 

оставатъ излетната дейность, белъзане пж.тища, издаване 
пж.теводители, описания ,на хубави #и бележити кж.тове, съ 
цель да се . буди интересъ къмъ родната земя и поощрява 
желаниt.: да се посеµ.tаватъ тъзи мtстности; организиране 
на спялнитt, пострqйката · на хижи и пр. 
. Презъ ·изтеклия периодъ друже_ството ни може да се 

гордее · съ п.роявената излетна д~йность ·отъ всички негови 
клонове и нtма да бж.де прекалено ако заяви·мъ, че нtма 
ро.денъ кжтъ, к.ждето да не· е стжпилъ крака . на българ~ 
ския туристъ; макаръ_ и да е тръбвало и да тръбва още 
да се , преодоляватъ голtми трудност.и при пж.туването -:
липсата на _съ·общителни СI?едства --и каквито и да е -удоб . · 
ства. Дружеството постига блtскаво една отъ най-пър-

. витt си · и -сжществени . · задачц - да раздвижи.- б.!'лrарина, . 
да еж.буди у него интересъ· къмъ родн_итъ планини и до
лини: да _ ·го сближи съ твхъ ; да го накара да ги опознае 

. и да почувствува тtхното· благотворното влияние. ,. Въ_ 
това и.и уверява и обстоятедството, че докато въ началото 
на осн<;>~аване на · дружеството н~- малко , бtха ония; даже 
въ столицата, които съ · подигравка изпращах-а нашитt · ту- .. 
ристи вънъ отъ града, днесъ виждаме не само праздничн_и 
но даже и , дtлнични, дни, полето и планината да гъмжатъ 
отъ весели, бодри и жизнерадостни излет~ици. Qправда
ватъ се веч-е дум11тt на Ал ека: ,, Послущ-ай ме: посвети 
единъ оrъ лtтнитt си празднични дни : на· природата, а 
ако тръгнеmъ съ мене, увtрявамъ . те ; ни единъ . хубавъ · 

. ' nраздниченъ день нt.ма да останеш·ь вече въ r·рада". 
. · За да направи, колкото средствата му поз!Jоляватъ~, 

. по-удобнц ; излети_т1,, дружеството е 9рrанизирало · въ из
вестни пун-ктове туристически спаJ!НИ, а · отъ редъ години 

много оrъ клоноветt му посвещаватъ голtма часть отъ 
грижитt си на хижестроение. Спалнl!тt, ·хижиr-t,_ . бел-t 
за_не на пж.тища, пж.теводит_елитt това еж. безспорно сред
ствата, кощо ще допринесатъ м.ного ·за ·_о_сми~ляне 1:1~. ту .., 
ристическитъ излети . . Веднажъ. има ли 'сигуренъ под1;,!l он;, 
ще могатъ да се предприеметъ - и по-дълг11 излет~ ·, хо„ 

. pata на науката ще могатъ да се предадатъ по-спок, . ..г 

.на . св.оята научна работа - изучаване на роднитt. пла
нини въ всtко отношение. 



Следвай~и тоя пж.ть на дей~ость --,- дружеството ни 
. покр.ай уредени'rt - въ нtкои градове туристически спални 
можа до сега да построи на ! 1ълно готови за ·използуване 

· четири _хижи: първата въ Търново '- на величествения 
Царевеuъ, втората на Скакавиuа , - . въ дивната ·Рила, 
третата въ пленя~ащитt Р.одоn~. п_одъ върха Безово _и 
четвъртата -въ капризната Вито ща подъ Резньоветk осве
щаването - на която ще .стяне утре. Въ постройка еж. и 
скоро .ще бж.датъ завършени и хижитt въ величествения 

,БсJлканъ · подъ в. Юмрукъ-чалъ, въ еленския балк.1нъ 
· подъ в. Чумерна, .а предстщ1 започването . още тази ro- · 
дина и на хижата подъ Мусала, както и на тази кра~ 
гр. Ловечъ. ' 

1 

Тtзи -хижи, както и всички други, които биха се по
стройли ще . п·ривл·ичатъ се .· п.овече_ и повече излетници 
вгрtдъ. nриродата, -ще -заздра_вяватъ по-силно . основитt на •. 

_ р'одния туризъмъ . Само . дано държава и общество пра
вилно схваНdТЪ i--1 оценатъ значени-ето на хижитt и спал
ни.тt и нежаля r средствата за да подкрепатъ туристи че- . 
скитt културни на·чинания, . коцто има,тъ обiценароденъ · 

· полезенъ .характеръ. . · 
i1емалко . допр!Jнесе · за преуспя~ането · на_ туристи

чес}{ата ор~;анизаuия и за разпрост,ранение · на туристичес

китt. идеи и . цели и дружествения орга_нъ . ,,'Български rу
ристъ ~ . Издигнатъ до степень~ на еди.о qтлично списание, 
ние съ-~ гордость· отбелезва.м е, · че то запълни една праз-

' нина не само въ туристическия, но· и . въ · общо културни~ 
животъ на страната. и че : то се посреща- отлично отъ обще
ството ._ Това доказва и него.вия ·ч.етирихиляденъ тиражъ, 
съ -тенденция все пов е че и пов~че да -се у~ели,чва. _ 

Къмъ общата културнс;1 дей~ость на дружествово ние · 
трtбва, освенъ туристическата литt'рзтура, да отбелещимъ 
И _· р~дицата ~н.а3кi1 И ре"ферати, ДЪрЖаl'IИ Н~ С1амо BQ дру~ 
жественитt събори, _ но и 'при други случай, чесrо съ 
проекциоони · апарати. · · 

flост0яннитt връзки почти съ всичкитt туристическ~ 
чуждестранни ·организации предизвакаха достатъчно инте
ресъ у чужденцитl; къмъ нашата природа. И ние виждаме 
Родината да .се посещава все ~повече и по.вече отъ чуж
денци. Това. е единъ rолtмъ усqе~ъ за · бъл rарския тури
зъмъ защото чрезъ тези п91;ещения не сам:о че се завъ·р · 

зватъ трай '· И връзки .. м_е):!)ду . отдtлнитt народи, но тt мо-
rатъ да иматъ и стопански и др. последствия. · . 

· · Привършвайки ·тоя беrлъ преrледъ на миналото на 
Б. Т. Д, нашата ~исълъ не може да не_ се спре на всички 
онези, които не еж. _ нажалили . нито в.реме; нито средства, · 

нито трудъ за да изградятъ дtлощ на бълrарс1щя туризъмъ _. -

Ние Ви молимъ да почетете с'ъ ставане на крак<с1 п~
метьта на всички по.койн11u.и-ратници въ полет9 на туризма 
въ отечеств_ото н·и на чело съ . резабравимия · Алеkо и по
четнитt _ дружествени членове ~ванъ Вазовъ : и профе
соръ Георги Златарски, и да ·кажемъ Боrъ да ги прости! 

1 
" ' На всички живи ратници ~ ·въ лицето на първия 
дружественъ , пр_едсед~тель - архитектъ Георги Козаровр 
и Александъръ Теодvровъ-Баланъ, почтенъ членъ и дълго
rодишенъ председатело на 'дружеството - ние изказваме 
нашата безпределна благодарность - и признателно.сть за, 
всичко сtорено отъ ,тtхъ за преуспяването на -друж1 сrвото 
и ги . сърад~аме /за щастието което . иматъ да· доживtятъ и 
и ви:дятъ, че тtхнитt _усилия даватЪ: обиленъ плодъ. 

За. да се даде пь-чувствителе.нъ изразъ на тази бла
rодарность къмъ всички стари дейци и основатели, XVJI 
редовенъ друже<;:твенъ събuръ реши д.а · б.ж.де поднес~на 
по случай юбилея по една възпоменателна значка на 
всички _ дружествени основатели, на почетнитt ·членове и 

. , на всички сегашн'и пр"едседатели на дружественит-t клонове. 
. _. !Jоднасяйки· им1, тtзи значки, ние имъ пожелаваме 

· дългоденствие за да могатъ тt и въ бж.даще да бж.датъ 
n ч1езни съ своитt съвети ':1 опит,ность . и . да сiдейству-

-"~:тъ _ още за " с,иrурното преуспяване на рЬдния туризъмъ. 

:~~ . Н~редъ съ, това н~е и~казваме наш~та . най-rол.tма 
· ttлаrодарность на всички -частни лица и държавни учреж-
дсния1 които с~ . допрФ~есл:!i 110 единъ или друп ца~ицъ 

за постигнат-итt • успtхи, като изказваме сж.щеврем,rнно 
увtреностьта, че и въ бждеше т.t нtма да отказваrъ 

. <ш-оето цtнно съдейств11_е · въ дейностьта. на дружест_вото. 
Правейки пр~rледъ на четвърт.вtковната .-досегашна , 

дружествена дейность, )ие не мо~е да не изтъкнсмъ, _ чё 
ако ,този _периодъ отъ време бt_ пре~аранъ въ rодин_и спо 
К()йни, а ·не години тежки и едва ли не най-теж"итt_ въ '' 
н·оват~ българска история . то навtрно при положенитt 

, усилия_· и постоянство, би~а се постигнали много по-чув
ствителни резулrати·. Оча.квайки 11O-спкойни бж.днини, бж.• 
дещитt ратници ·ще трtбва да пристж.пятъ къмъ едно си
стематическо засил·ване на излетн·ата дейность, която да 
се нагоди та~а, щото да може да послужи на всtки бъл
гаринъ да и.зучава _. ~сестранf-!о ~ родната __ земя · ; · ще трtбва 
да се -засили · белезането · на пж.тищ.на, постройката на 
хижитt и . организиране на спалнитt, · К€>ИТО · по възмож
ность да се направятъ не само · лtтни, . · а постоянни, за
щото и зи_мнитt излети за110чнаха да ставатъ · нtщо обик
новенно за по-опитнiпt туристи Нека градимъ хижи въ 
планинитt. В_сtка година повече и повече туристи 'ще 
възкачватъ · планинитt, ще укрепяватъ мишцитt си, обо
дряватъ дущитt си : . Опознавайки България тъ ще се . 
научатъ да · я обичатъ -и въ пустинната тишина .на . плани
нитt . п9 лесно ще почувст.вуватъ велич11ето на прироцата 
и нищожеството на дребнавото въ човtшкия животъ. И 
вмtсто умр~зи и зависть къмъ ближнитt ще почувству
ватъ любовь и сампатия; вмъсто тъмнинтъ инстинктъ за 
разрушение въ rър:Питt им0 ще бликне ра~остнотно чув
ство на творчеството Jt ще се върнатъ въ -обществото 
па-добри - и · свобьдни по духъ ! "' 

Систематизираната излетна дейность, построени до : 
статъчно:·х1,1жи, сама по себе с~ ще·. се наJWжи и нужuата 
отъ по-обшиvни пж.тево.цители и . отъ създаване на . об- · 
ширна . туристическа. литература, ~а каквато за сега лип-
сватъ . материялни средства; .. , · · 

Сжшо така . въ б.ждеще ще трtбва да се _за , тж.пятъ 
·и по-често туристиччскиtiз изложби, които еж. едно отъ 
на~:добрИ1:t агитацион_~и средс_тва. · 

_ Ние се ~ надяваме, , че _ отъ до_сеrаш·ната 25 гпдишна 
· безщумна,. с_кромна дейносiъ на n. Т. Л. и държавата и . 
общест~ото еж. се убе.1или че · туризм11 е една повелителна 
необходимость въ н'ашия общtственъ , и културенъ ж'ивот:ь. 
Съ св9итt цели да долринеся -за моралното -физическо 
развитие и_. закрtпв~не на българина, да. работ_и за него
вото културно ~повди.rане, · да го сближава и опознава с.ъ 
родната му земя, · къмъ която той . до неотдавна ,се от- -
~_асяше съ _ осж.дително нехайство, ,i чрезъ С1?"УЖдане у 
него чувството · на {)бичь къмъ рЬдната • земя да . го ·при-
1вързва все повече- .и , повече къмъ нея и ·въ дни н·а тежки 
изпитанин той · да бж.де достоенъ и вtренъ нейнъ синъ, 
ние · ~е убедени, и_• всtки . с1;,знателе1;1ъ гр.ажданинъ · ще 
· подкрепи · туриста въ н-еrовитt усил·ия за постигане на 
горнитt цъли. . . 

· За . насъ - . туриститt . - наградата ще бж.де само 
. една . - съ.знанието за 1:1зпълненъ дълrъ къмъ родината. 

Следъ отчета на председателя на: ~ружеството про~ 
четоха се. поздравителни ,и~еrрами отъ r . r . Т. Добри : 
новъ - .Варна, Ев. Оббовъ· - Плtвенъ, Червенивановъ 
- Р.усе, Д0ръ Козаровъ - Варна, Кл. Сnространовъ - -
Месември~ -:- всички основатели-членове нэ .цружеството, 
ьтъ Чешкия туристически клубъ_ - Прага, 'Х ърватскрто 
планинарско дружество - Загребъ, Словенското плани
нарско дружество ·:- Л~qбляна, . Швейцарския . алпийски 
клуб:ь, Австрийския туристически клубъ и др. _ · ·. · 

Следъ прочитането- на _отчета отъ страна на Н:.' В. 
Царя ·1:юдн:есоха поздравитt ·подполковникъ Пановъ .и Д . . 
Илчевъ. Отъ_ страна пъкъ на r:на М-ра на Просвътата r. 
J-:1·. · Ба1абановъ - нач_алникъ на . културното бюро про•' 
~ете слеuнl'!я адресъ : . 

,,_ Не мога да' скри~ своята радость, ·че двадесеть и пе-ть 
.годишния !()билей · на една . отъ <н-ай-сим11атичнитt· органи- ·. 
заuии въ нашата страна ми дава приятjlа възl\1ожность . да 
поздравя ратницитt н11' туризъма · съ праздника и да под
н~са моитt чувства на IJQчить . и искрена блаrодарность 
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къмъ покойнитt и живитt . пионери на българския тури
зъмъ, ' Които толкова много допринесоха з1 по-правилното 

и по~пълно ·развитие на нашата м_ладежь, както и за по

държане и укрепяване· на националното чувство. 
Усилената и навр~менна дейность на Б. Т. Д. сл~дъ 

войнитt, които така сериозно разклатиха . народнитt . до : 
бродtтели, играе твърде важна роля въ усилията на цър
жавната власть за създаване и закрепване чувството на 

дългъ къмъ родината. 

Днесъ повече отъ всtки другъ nж.ть България се 
нуждае отъ nомощыа на своитъ сино~е съ здрав_и родо
;,юбиви разбирания, изпълнени съ rотовность и енергия 
да й служатъ, защото са мо пълната преданность къмъ 
България може да й осигури свtтла бж.днина . · 

Азъ апелирамъ къмъ българския туристъ да npo-
. дължава своята работа, да буди у народа любовь къмъ 
родната природа, чрезъ опознаване и откриване нейнитt 
прелести, че -rая любовь ражда едяа велика любовь - лю
бовыа къмъ _ България . 

М-ръ Председаrель и М-ръ на 
Просвtтата Ал. Цаюсовъ.•· 

Събранието биде поздравено още отъ окрж.жния 
управитель r. Недtлчевъ, · отъ г. Броксъ - отъ сrрана 
на Ю. Т. С., отъ председателя на Австрийското Туристи
ческо Дружество .приятеля на прир.одата" (Der Natш
freund) г-нъ Хатешъ, отъ r . Дюлгеровъ - отъ страна на 
работническото туристическо дружество, r. Хр. Атанасовъ 
-- председатель на съюза на д• во Ююкъ, r. Д-ръ Душ
ковъ - ловната организация, r. Григориевъ - · отъ страна 
на съюза на българскитt колоездачи, г-нъ Ивановъ -
председатель на Б. Н. Сп. Организация, r. П. Дренск-и -
отъ стр на на Б. Н. М. Сговоръ и природоизпитателното 
д-во, r. Траяновъ - председатель на д-вото на българ
скит-в скаути, r. Ст. Поплуковъ - директоръ · на Б . Ц. К. 
Банка, който заяви, , че управителния съветъ на банката, 
като взелъ предъ видъ, че туриститt , еж.що като кооn~- . 
р;\тщ,итt, иматъ за цель да култивиратъ девиза "единъ 

. за всички и всички за единъ· и съ това да елиминиратъ 

. взаимностыа въ живота. рещилъ да отпусне на Б. Т. Д. 
по случай 25 годишния юбилей сумата 10 хиляди .лева. 

Следъ това r. г. Арх. Козаровъ, проф А Тодоровъ 
- Баланъ и Д-ръ П . Козар9въ повръщайки се върху 
миналото на дружеството, и·зказах,! своитt радос1· и за по
стигнати,rt. резултати въ оnластата на туризъма и поже- . 
лания за една по-усилена планинарска .дейность. 

Събранието се закри въ 6½ ч. сл. об. 

* 
Следъ юбилея се Щ)лучи и следния адресъ отъ Б . Т. 

задгранична сею..tия . Стара I lлинина въ Лайпuии : 
.По случай 25 годишнината отъ основаването на Б. 

Т. Д; -членоватt на Българската _Туристич еска Задгранична · 
Секция Ст . .Планина въ Лайпцигъ изпраща на своитt дру
гари-туристи въ България сърдечнитt си приветствия · по 
случай юбилейнитt празненства. Здравей!" 

За юби11 ея еж били издацени и специални значки за 
основателнит-в членове и nредседателитt на клоновет-в, 

. които еж раздадени впоследствие, понеже късно еж при
стигнали. Ц. Н . е решило такива значки да се дадатъ и 
на бившитt председатели на клоноветt и членоветt отъ 
Ц. Н., които еж си изкарали устав-пия мандатъ, понеже и 
тt не по-малко еж засJiужи.11и за закрtпване на дружест
вото и туризъма въ България. 

Издаденъ е и специяленъ юбилеенъ сборникъ Тури
зъмътъ В'Ь. България, за когото ще дадемъ отдtленъ отзивъ. 
· Въ свързка съ юб,1лея · на дружеството стана и ос 
вещаването на хижа Алеко въ Витоша _ nодъ Резнь-оветt, 
построена съ усилията на всички туристи отъ Софийския 
клон~. Поставенъ основния камъкъ още едно време nодъ 
Черния върхъ трtбваше по сетне да се изостави това· , 
нtсто едно поради липса на всъкакви удобства за живеене 
(изложено на вtтъръ), а главно за това. че попадна -въ · 
запретена • зона. Изграждането на хижата , започна още 
nрезъ 192 l год. чрезъ трудовата nовинность · на тури с-

титt. Тогава едва бъше изградена . кам-енната зидария на 
едната половина. Презъ следната година се довършва цt
лата з_идария й се покрива, а презъ 1924 rод. оконча
те·лно се привършва. 

Въпреки неблагоприятното време · още отъ вечерыа . 
голtми групи туристи се насочиха къмъ не ·· винаги при
ветливата Витоша. Презъ Драгалевци, Бистрица, Б·ояна, 
Княжево ·- всичко се · стреме ще къмъ висинитt . . -Хвър
ляха се разноцвtтни ракети, nрожекторъ освtfляваще 
. тъмния пжть, а на много мtста изъ планинат.а блtснаха 
и · огньове Презъ тази нощь пжтищата не бtха пусти. 
Още не съмнало първитt групи поздравляваха вече на• 
шата хижа. До нъмъ 10 ч. сутриныа посетителитt- над
минаваха ве1{е цифрата 3000, . а потокъ отъ хора се ни
зеще и късно следъ объдъ : 

Самото освещаване започна въ 10 ч . пр. обtдъ отъ 
дружествения членъ свещ Б. Павловъ, поканенъ нарочно 
за това. Тукъ б-вха се явили още арх. Диониси, егуменъ 
на Драгалевския монастриръ и свещеницитв· отъ Драга
левци и · Бистрица .• 

Следъ свършване ·на молебствията председателыъ 
на Соф . клонъ Алеко Константиновъ .- r. П. Делирадевъ 
разрtзва зелената лента. Съ топли и сърдечни думи 
r. Делирадевъ изтъкна rол:J:;мото значеflие _на хижитt, 
щтъкна и rолtмитt усилия на всички дружествеци чле„ 
нове, а · о.:обено . на r. Д. Тошковъ, който изоставилъ 
частнитt си работи, не пожалилъ никакви средства и . 
трудъ за своевременното изгреждане на грандиозния ту- · 
ри етически домъ .nодъ Ре ,ньоветt. За . тtзи му усtJлия 
Настояте,qството на Соф . клонъ е рещилQ ди провъзгласи 
r. Тошковъ за свой почетенъ членъ. 

Отъ страна · на Царя поднесе поздравитt си тукъ 
r. Д. Илчевъ.- Говориха следъ това ·първия председатель 
на дружеството арх. Козаровъ и генералъ Лазаровъ. · _ 
· Поздравитt на ц: Н. по;щесе r: Стр. Славчевъ. Ц . . 
Н. като взе предъ видъ значението на хижата за бжде• 
щето развит ~е на rуризъма, постоянството и roлtмиtt 
усилия на членоветt на клона за довършване на хижата 
за ценя на юбилея и съ това да ознаменуватъ 25 годиш
нината на дружеството, защото юбилея на общото дру
жество бt сжщевременно и юбилей на Соф . клонъ . из · 
h.азва благодарность , а клона въ лицето на неговия nред
седэтсль r: П. Делирадевъ, който чрезъ личния си nримеръ 
подбуждаше работата и не остав_и дt,лото не довършено. 
Заради тtзи му заслуги Ц. Н. е решило да представи въ 
идния съборъ r. П. Делирадевъ да бжде провъзrласенъ 
за почетенъ членъ на Б. Т. Д. 

БЪЛГАРСКИ ТУРИСТЪ. Месечно илюстровано 
списание за туризъмъ и родинознание. - Органъ 

на Българското Туристическо Друж~ство - Препо
р.жчано отъ Мини ·стерството на Народната 
П р о с в t ц · съ окр.жжно No 1792 отъ _17 януари 
1922 гоп. Съ тази ,книжка Б ъ л r ар ски тур и с т ъ 
почва XVII годишнина. Голtмиятъ му тиражъ презъ 
изтеклата година говори за добрия м'у приемъ както 

въ обществото, така и между . туриститt. И за . на
предъ ние ще_ продължимъ издаването му въ · с.ж
щия видъ и форма, като дадемъ · на абонатитt си и 
отдtлна премия - художествено и~работена кар-

. тина или снимка отъ нашитt планини. По решение на 
събора абонамента става · 60 лв. за членоветt на Б. 
Т. Д. и Ю. Т. С. и 70- лв·. ::щ външнитt абонати. За 
чу~бина аб,онамента е 100 лв. годишно. Покани за 
записване на абонати се изпращатъ на всички же

лающи. Всичко за списаниет_о да с~ 11зпраща до: 

Редакцията на сп. Български Туристъ, София. 
ул. Солунъ 23 , 

Редакторъ: Ив. Велновq 
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