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Воденъ 

(rледки И Haeтpoei•H•Ht отъ прозореца На влак.а) 

Селото / се закри задъ хълмиститt възвишения 

по _ брtговетt на дветt . езера. Ние минаваме презъ 

обширни лоз~, които се простиратъ по цtлия . крж.
гозоръ додето окото достига и следъ това завиваме 

КЪМ'Ь Патели: Още малко ·и ние ще минемъ покрай 
това прочуто българско село. Съжалявамъ, че не мо
жахъ да си взема сбогомъ отъ неговитt добри бъл
гари~ чиито думи никога .. не щ~ забравя. Най-много 
обичахъ да идвамъ тукъ rio висо_чинитt край селото, 
отдето се виждаше цtлото Островско езеро. · 

. дъждът~ бtше ·пре.станалъ и ОСТЪР1:> . вtтрецъ . 
раскж.сваше тъмнитt· ,облаци . . Тукъ-тамJ> · по небето 

·се показа синина, а по върховетt се -- влачеха бtли 
кж.драви. мъгли,- прилични на гигантски памучни к~
рони. На изтокъ се бtше вече съв·семъ прояснило и 
ние се радвахме, че ско_ро слънцето ше ни orpte. 

Влакътъ продължаваше · да лети. Обиколихме _ 
още нtколко хълмчета и изведнъжъ предъ насъ блес
на съ ·всичката си l}еличествена 'Синина Островското 
езеро. Току надъ водитt _е кацнало Патели,. скромно 
селце, съ каменни кж.щички и разградени дворища. 

_ По-скоро то прилича на развалини отъ· нtкЬгашенъ 
древенъ градъ, надъ ·който тукъ-тамъ се издига син-

-· кава струя димъ. Вл~кътъ минава покрай само.то село, 
току до крайнитt му кж.щи. Пателийци lfаизкачаха · 
по-портитt, замаха:ха. к·ьрпи и шапки, но 1шакъ-тъ бър
зо отмина. · Машинистътъ забелtза на време всичко 
и за да избtгне неприятната нему сцена, подкара 

влака толкова бързо, че сеп,ото за миr:ъ остана задъ 
гърба ни. 

. - Отъ тукъ нататъкъ грамадниятъ влакъ се дви-_ 

жеше по самия брtгъ на езерото чакъ · до Острова. 
Отъ лtво се издигатъ високи и стръмни скалисти 

брtгове, а отъ дtсцо_ ттлиск1тъ.. сцнитt сапфи_рени 
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вълни, които се губятъ и се сливатъ ' съ безкрай
но~тьта. (1огледът:ь се ш1ъзга по rладката. пОВ1,рхно~ть, 
кж.пи се въ лазуръ и играе съ сребърнитt крила н_а 
чайкитt. · · 

· Но ние скоро ще оставимъ това чудно езеро. 
Азъ никога вече не ще го видя и с~мо съ болка ще 

-си спЬмнямъ за нtкогашнитt хубави часове които · 
съмъ 11рекарвалъ надъ неговитt · води. Обичахъ да 
гледамъ играта на неrовитt вълни, блtсъка на за
лутани ·лжчи по каменливото дъно, дивотата на, брt-
говетt му и xaQca на . тъмно-сини дълбочини. .. 

На Островската гара спрtхме само за минута, 
колкото да · хвърлимъ ттослел:енъ nогледъ назадъ я 

-пакъ поехме покрай самото градче. Qстрово ~е раз
положно· на високъ брiгъ, по който еж. накацали 
малки бtли кжщички, ловечето турски. Отъ тукъ 
навt рно се открива величествена гледка къмъ езе
рото и малкото островче, което е дало името 

на градчето. На него се издига върху , ётаринни раз 
валини разрушено минаре на джамия, може би нt

когашна българска - uърква. Sремето . е покр11ло всич-
· ко · съ· . насiшъ и _ бур~нак1>, а ц _ оцацечъ 1:1е може · 
да се ра~личи добре старината. · 

Отъ тукъ нататъкъ влакътъ възйема по скло·нове
тt _ на гористата и обилна съ буйни потоци Чакирска 

планина. Отъ лtво . се издигатъ лоследнитt скалисти 
възвишения на Нщ:и-дагъ, а задъ· тtхъ все още про

·дължава да наднича Каймакъ-чаланъ, като че ли този 

гигантъ не иска да ни изпусне изъ с·воя взоръ. Скоро 
достигнахме до хубавото селце 13ладово,, закж.тано 
срtдъ зелени височини. Тукъ .влакътъ се забави около 
половинъ часъ и ние използвахме врем.ето -'дэ накър-. 
шимъ зеленина и на~ичимъ вагонитt . За нtколко 
минути самQ та~и дъJiга черна змия се обърна въ 



огр_омна зелена гж.сеница, на която само главата Ос• 
· таваше черна, защото мq_шини·стътъ н·е се съгласи 
да постави-мъ и тамъ зеленина. Но затова пъкъ всич_. 

ко друго бtше покрито отъ горе до долу съ млади 

сочни клончета и ранни пролетни цвtтя, каквито 
тукъ имаше въ изобилие. 
. Н~всtкж.де дето · минавахме привли~ахме _ вни-
манието на всички. Населението ни изглеждаше съ 
радостна · усми~ка, а ооцата на чужденцитt се из
кривяваха въ очу дена гримаса или сподавенъ гнtвъ. 

Настр6ение~о ни бtше празнично ·, , и си. остана'}а
кова чакъ до · в·ечерьта; коr_ато . с:11tзохме въ Солунъ. 

·Имаше. как~зо да се гледа изъ пж.тя и азъ не 

смtяхъ да напусна нито за минута прозор,еца. Отъ 

щзетt страни на желtзнопж.тната линия се редtха ве
личествени картини : ту испощшски върхове, скали

сти или ri~ли .-пqкр~ти съ 
гора, · ту дълбоки долове, 
заспали въ сtнката на вt- ' 
ковни букове, ту буйни и 

бистри потечета, скачащи 
съ бtщ1 пtна отъ камъкъ 

на камъкъ. За пръвъ riж.ть 
следъ толкова време азъ 

виждахъ> гора и свежа зе

ленина и окото не можеше 

ца се насити на тtзи кади
фяни тонове,· които навсt
кж.де _изпълваха крж.гозора. 

Но най-хубавото, най
дивното кж.тче, това _е _ Во

денъ, хубавиятъ български 
Воденъ, . който никога не 

· ще забравя. Иска ми се да 

надвесени като вtрни с11ражи надъ платото. Само 
къмъ изтокъ хоризонта . е откр_итъ. · Тамъ се синtе 
чисто ла,зурно небе, което като ч~ ли _ се издига t1а
право. и·зподъ земята и .което изглежда така близко, 
че -да посегнешъ съ· рж.ка -- ще ro уловишъ. Тази 
кар·тина направи _ на , всички впечатление, но никой 

не се помж.чи да си обясни защо тукъ небето е така 
близко. Всички бtхме заети съ нашитt ritcни, кои
то тукъ бtха особено гръмки и тържествени, ма
каръ че на гарата . имаше ~амо нtкол_ко _чиновници- . 
гърц"' и две;.три_ момчета, които продава.ха съ кош-

. ници смокви и ябълки. Безъ да се смущаватъ · отъ 
гъ рцитt, тt _ ракламираха . сто кат~· си 1:1а: хубаRъ бъл
гарски езикъ и то_ку подканях.а отъ вагонъ на щ1гонр 

да си купимъ по нtщо за "сто п~ри". 
Най-после влакътъ - потегли по равнището и не 

. пиша за него, но 1\_1е е 

страхъ да не разваля само 

чудното си впечатлещ,1е 

безъ да предамъ поне час

тица отъ неговитt прелести . 

Никога не съмъ виждалъ по- f 
дивенъ край и п.о голtма 1 

фантазия отъ тази действи. ~ 
тел.ность! Тя може _само да се 

Ииринъ - Тевното езеро съ Белемето, Пилафъ тепе, Каменица и Арапъ мempm 

съзерцава но не и да · 
се опише. 

Отъ Владово влакъtъ върви презъ високъ про-. 
ходъ, прави хиляди завои, пресича много рtН:ички, 
спуща се надолу/ "пакъ възйе!',fа по върховетt и най
после и·злиза · на -високо плато не особено широко, 
НО цtлото залесено. Тукъ-тамъ се зеленtятъ равни 
ливади и лозя, срtдъ които се ,издигатъ кичести орtхи 
и разкривени смоковници съ бtли· стъбла и · разкж.
саiш листи. Колкото повече наближаваме .Воденъ, тол
кова по пъстра става картината. Гората · се свършва 
вече, но всичко е покрито съ обширни овощни гра-

. дини - череши, смоковници, орtхи, ябълки, сливи, 
круши. :_ Гарата е · предъ самия градъ, но ~ отъ тукъ 

той се вижца само като малко селце,· закрито ·въ гж.ста 
зеnе!iина. · t-:Iaoкoлu се , издигатъ кщдрави )ърхове , 
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изминалъ още два-три километра, започна стреми
телно да се спуща надолу. Ние слизахме почти по от

весни скатове и правехме най-опасни завои. Право 

предъ насъ, в:ь подножието се разкри цtлата Солун
ска равнина съ всичкия си просторъ и непостижимъ 
за окото хоризонтъ, цtла залtта съ слънчевъ блtсъкъ 
и лека синкава мъгла. Сtкашъ това бtше нtкакв6 
зелено море, заспало дъ11боко въ неподв~женъ сънь. 
Неговиятъ брtгъ се издига стръмно нагоре до 500 
метра, за да започне отъ тамъ къмъ западъ високото 

Воденско плато. 
Ние се спущаме бързо по пtсъчливия скатъ, 

Каточе · ли влакътъ иска по-скоrо да сл·езе въ. рав
нината, за да се освободи отъ притискащитt го - ви
соти. Още минута-две и ние ще б.ж.демъ вече долу . 
и ще си отдъхнемъ, защото тtзи ужс1сни спускове · 
ни държатъ въ напрегнато състояние. l1 когато ма- _ 
ш11I-Jата · заба~щ с5оя ходъ по равнището, ние всички 
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наскачахме . по прозорцитt, за да видимъ пжтя, · по 
който сме слезли. И изведнажъ · - -

Неочаквана величеств~на гледка ! _ 
Задъ насъ бtше Воденъ, издигнатъ въ висини

тt, като че JIИ чуждъ на този свtтъ. 
Пьлето се вдава навжтре въ дълбока, хълм-иста 

джга, надъ която изведнъжъ се издига1ъ стръмни ги

гански стени, покрити съ вtковна гжста гора. Ней
ното зеJiено облtкло е раздрано отъ нtколко сиви 
скали, които самртно надничатъ въ пропастьта. Тък

мо на дъното, по срtдата на тази джгообразна сте
на се бtлtятъ сградитt и кубетата на нtкакъвъ мо

настиръ, цtлъ загънатъ въ зеленина. А още по-на
горе, надъ манастира и на самия край на пропастьта 

е кацналъ Воденъ съ своитt чисто бtли кжщи, ви
соки църкви и заострени минарета. Всtка кжщица 
си има своя рамка отъ _дървета · и срtдъ зеленината 

се бtлtе като чайка надъ изумрудени вълни. Но то 
ва не е всичко. Каточели току изподъ самия традъ 

извиратъ десетина буйни рtкички, чиито води се 
спущатъ въ дълги,' неравни водопади, едни по-'до
лу, други по-горе срtдъ гората, а бtлата ' имъ · ntнa 
лъщи на слънцето като сребро. Бучението имъ е 
като ревътъ на гладенъ лъвъ . въ пустинята, а яро

стьта имъ надминава съскането на свирепа тигрица. 

Не е ли Воденъ най хубавата и най-смtлата меч• 
та на природата? Не е ли това най-чаровната фан- . 
тазия, въплътена въ формитt на едно земно кжтче? 
Творецътъ е художникъ надъ всички х_удожници и 

на всtкжде е изсипалъ своята мощь, но тукъ при Во
денъ неговата творческа сила е достигнала своя връхъ. 

_ Ако народътъ имаше · усtтъ къмъ красивото· въ 

природата, той непремtнно би създалъ за В◊денъ 
. единъ отъ най-хубавит-t си митове; за · да възхвали 
твореца, който е създа-лъ този дивенъ кжтъ съ него
говата шеметна пропасть, потънал_а въ зеленина, съ 

неговитt величествени водопади и съ тtзи малки кж
щички, пръснати изъ .гората , като бtли гължби, на
кацали на отдихъ въ сочна :щвада. 

Тукъ нtкога е била столицата на Самуила. По 
какви съображения I се е пресешiлъ тукъ царьть? 
Държавни ли интереси еж наложили · това или пъкъ 
той просто е искалъ да си почива срtдъ дивната 
природа следъ кървави, победоносни вой н и? Въ та , 
къвъ случай той не би могълъ да направи по-добъръ 

-изборъ. Кжде другаде би било по- спо~ойно подъ . 
сtнкитt на . старитt д1>_рвета и кжде другаде по- слад-
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ко би го приспивалъ шумътъ на водопадитt? Отъ 
. тукъ той е бранилъ вратитt къмъ западна Македо~ 
ния, а . отъ ви.сокитt кули на двореца си е хвърля11ъ 
жаденъ погледъ къ_мъ равнината около зжбест1;1тt 
стени на Солунъ. Въ хладнитt сtнки на свещенитt _· 
гори той е замислялъ грандиознитt · планове за· вой- . 
нитt си с.ъ Василия Българоубиеца. Тукъ еж п·й
рували храбри боляри побеuенъ пиръ, а млади бо
лярки, останали да жалятъ по вtрно либе, еж. везtли 

съ златни и сребърни нишки свилени мантии за по-
бедителитt. . . 

Какви- тъмни спомени за· древно величие криятъ 
въ недрата тtзи усои, какви пtсни з·а стари подвизи 

пtятъ пtнливтt води на водопадитt ! Но кой се 
вслушва въ тtхъ? Кой се pte сега въ гората, за да 
чуе безмълвната легенда на нейнитt недра? . 

Дълго още не можахъ да откжсна погледъ отъ 

дивния Воденъ и искрено съжалявахъ, когато той . 

се изгуби отъ очитt ми. Видtхъ го само още веднажъ 
отъ гара Вертикопъ въ полето. Но отъ тамъ той 
изглеждаше като чуденъ миражъ, обвитъ въ про
зирна синкава мъгла. Кжщичкитt едва се забелtз
ваха като· малки бtли капки по тъмно-зелено кадифе, 

а водопадитt приличаха на дълги сребърни колони 
на старъ· дворецъ, останали да стърчатъ като само

тенъ споменъ. . . -
После всичко се изгуби. Ние завихме .право на 

югъ къмъ Верея, почти до политt на Негушъ-пла
нина и привечерь бtхме вече край брtговетt на най
южната българска .рtка - Бистрица. Отъ тамъ вшi
кътъ зави· къмъ изrокъ и когато слънцето се спу

щаше задъ· върховетt на Нидже-планина, Соколъ и 
Добро- поле, ние пресtкохме Вардара. Неговитt води
широко и спокойно отиваха на отдихъ въ морето. 

Следъ това настжпи нощьта, ясна и звездна. Надъ 

равнината се спусна мракъ . и закри отъ погледа Не-
,, гушъ, Кожухъ, Паякъ и китната Бtласица. Ней
нитt върхове до . късно слънцето обвиваше въ зла
тенъ плащъ , Нататъкъ бtха насочени всички пог
леди и всtки виждаше~ въ нея собственото си спасе, 

_ние да сияе съ чуденъ блtсъкъ, който само .аушата 
разбира и вижда. . 

Но тъмната нощь покри всичко, а и ние следъ мал
ко бtхме вече_ всрtдъ суетния шумъ на Солунската 

· гара. 
Кр . Миятевъ . 
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Най-голtмото откров_ение, което срещнахъ въ_ 
Алпитt, пише Ос1Сар'Ь Ерих'Ь Майер'Ь, е онова съз
дание на природата, на което хората еж дали скром

ното име Бtлия връхъ - Мон,блан'Ь. 

По неговитt ~едници и снtжни полета почва 
историята на планинарствот~ и въ тtсrна връзка съ 

нея и историята на вкуса и• раз.бvрането за роман- . 

тично-геро11чното въ природата. . 
Още около 1500 година , Монтен'Ь пише въ 

своитt "Пжтни впечатления": - ,,Подъ UJафхау
зенъ. -Реинъ се натъква въ леглото си на груби 
скали, о които се пречупва и папа въ образуваната 

· -Отъ тtхъ пропасть, като прави единъ голtмъ скокъ, 
странно шумящъ и пенящъ се. Това пречи на лод

китt __ да плуватъ по~ш1татъкъ и пре
кжсва воднитt · съобщения по тая 
р·tка" ; 

Това е впечатлението на тоя ве
ликъ французинъ отъ грандиозния 

Рейнски водопадъ. Неговото време още 
нtмаше уши за звучнитt гласове на 
природата. 

. Класически примеръ за промtната 
н_а вкуса презъ течение на вtковетt щr 
дава Таверние, -Чиято дума на времето 
се ценtше. Той прославя 'Като най-пре
красния кжтъ на света горната часть на 

Женевското езеро, една оценка, съ коя
то бихме могли да· · се съгласимъ и ние. 
Но ние отправяме погледа си надъ 

блtстящата повръхность на езерото, 
надъ обраслия въ мжхъ и бръшлянъ 

замъкъ Шильонъ нагоре къмъ зжбе
ститt връхчета на Дан-дю-Миди и вtч

нитt снtrове на планинитt около rо
лtмия са·нъ-Берна ръ. А Таверние об
ръща гръбъ на „ негостоприемнитt пла-
нини," за да се радва на щжрититt 

съ лозя хъ[Iмове на отсрtщния брtгъ, · на бtлитt 
кжщурки на богато ·подемащето се население и на . 
плодородната земя. 

Сам~ видътъ на победената отъ човtка и нtкакъ 
. ,, полезна" направена природа се харесваше тогава. 

Човtкътъ отъ онова време обичаше въ . природата 
свОJ;~то собствено дtло: той разбираше нейния езикъ 
само тамъ, дето бt успtлъ да и наложи собстве
ния свой. 

Така спtше и • съкровището на Монбланъ, то• 
гава _ неоткр1:по още за човtчеството, докато _ пъ~ната 

·съ предчувствия речь на единъ мжжъ тури началото 

на една нова епоха въ световната история. Отъ ви-
. сока скала гледа • той въ шумящето джрело на единъ 
планинска потокъ: ,,Дълго с_тояхъ азъ тамъ, под
прянъ о едно дърво и гледахъ О!Ъ време на време, 
какъ пtната и синкавитt води пръскатъ · и заглуша
ватъ . съ шума си крясъка. на гарванитt и на грабли-

витt птици, които скачаха отъ скала на скала и отъ 
храсть на храстъ на около стотина човtшки боя 
подъ мене." 

Това е пробуждане'tо на единъ модеренъ усетъ 
за природата. Човtкътъ, който ни говори така, б·в 

. роде·нъ подъ Монбланъ, паметникътъ му се издига в·ъ 
родния· му градъ Женева: Жан'Ь Жaur, Русо. 

Това е времето, когато градинаритt престанаха 
да си играятъ като деца · съ · великата природа : тя 
сама почва да говори на хората. Това е времето, кО• 
гато Бtлиятъ върхъ въвести името си и далечъ въ 
полето: защото тогава само шамоничени го нари
чаха така, а жителитt отъ равнината го ·именуваха 

Мон-Моди - ,; Проклетия върхъ," по чиито · снtжно-

Слизане отъ Монъ Бланъ 

ледени склонове не растtше лозата и не се люлtеха 
житни класове. , 

Мощниятъ езикъ на природата заглуши гласа 
на полезно-плоското. Първитt туристи дойдоха въ 
Шамони. Но тtхъ скоро ги забравиха. Едва англи

чанитt Уitндха.м'Ь и По1Сошь въ 17 41 год. разкжсаха 
бу;юто. Тежко · снарядени и въоржжени потеглятъ 

тt като на завоевателенъ походъ противъ нtкое 

диво племе въ сърuето на Африка отъ лагера си на 
на р. Арв'а над:ь Шамони и следъ нtколко часовъ 

х9дъ стигатъ на Монтанвер'Ь отдето слизатъ и на 
Мер• де-Г лас'Ь - Леденото море. На връщане тt 
разказватъ на женевчаяи за тоя _ледникъ, като го 

уприличаватъ на развълнувано:го - о,тъ силна буря и 
въ тоя· моментъ вледенено Женевско езеро. 

Излетътъ до Шамони става мода. · Почва вре
мето, когато излетници:гt пишатъ въ кжщи · : J'ai fait 
l'ascension du MonЫanc jusqu'au Montanvert (азъ 
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йsкачихъ Монбланъ р..О - Мон·rа~-iверъ). А че Мон- При цървитt. кощ16и тoff среща трим~ Jtyrh_и С'Ъ . 
таверъ е само една едва 1900 м. висока планинска ледокопки, вж.жета и геги~ · трима отъ най-добритt 
тераса съ зелена ~opa,JJa, която даже не лежи на . водачи въ селото по него време. и почти сърдито; 
цж.ть за Монбланъ (·4810 м.), това ни на_й-малко не като че · ли._ незвани гости настж.шiтъ въ\ царството 

. пречеш~ на въодуri.Jевлението . . • _ му, ги пита той; ,, Какво ще правите тамъ · горе ? " 
. Почва · времето на борби и победи. Въ фантас·- · - . "На кози" =-отговорятъ му .11аконически тt. 'fott'· 

тиченъ възторъ qоема Бури,· художникъ и· литера- . подига рамене,. хвърля върху имъ пъленъ съ · подо.: 
торъ,. · псалтъ въ Женевската катедрала,· туристиче- зрение погшщъ и бърза надолу. ~Господинъ де Со;. - -
ската гега, зарязва службата си и се бори цtлъ :сюръ е обtщалъ награда, които достигне върха на 
животъ з;~ бtлия великанъ - · напусто. Сломенъ Монбланъ, а 'за една· к9за чо~tкъ не се _пр~:-,готвя 
старецъ, · съ побtлtла глава б!(tнува той оiце отъ . така" проехтява - подире имъ неr0виятъ Г.(].асъ. 
своя -прозорецъ за приказния замъкъ_ на Савойскитt Той вJiиза въ кж.щи внезапно решенъ. Съ Дет-
Алпи, ~л~нува и почва да 8t~рва въ своя_ _.блtнъ, че е ска радость го посрtща жена му, която живtе . въ 
билъ. т~мъ . н:tкога , гор~, дето вtтърътъ развtва бt- постоянни тревоги · за ·мж.жа си, който се губи често 
дитt . вуали · по снtжнитt -склонове. _ по цtли недtли изъ планината, · безъ да каже кжле. 

Въ 1766 година . идва въ Шамон:и двадесет- . Но рэдостьта и е за малко. Той се преоблича, при
годишният~ · ~енев-ски _ есте_ств.оизпи!аrел~ Opacr, готвя си храна, _ лtг-а за малко . въ сtно_то, па грабва . 
Бен,еди1'mЪ де Сосюрr, и ~зкачва върха Бреванъ планинската си. гега и ~:~отегля по тъмно следъ 
(25_25 :м.), - н·а другия брtгъ на р. Арва, точно срещу .· тримата. .. . 
Монбланъ . . Тукъ предъ очитt му се открива · цtлата .. Това е Жакъ Балма двадесетичетир_иrодишннятъ 
верига на Монбланъ въ своя най-величественъ видъ събирачъ на · кри.стали, сам.оживъ, честолюбивъ мо: 
и тай реµ~ава да эавлад°i;е Бtлия _ върхъ на шамони- мъкъ_ , съ винаги · -напрегната енергия въ едно т,tло, 
чани. Той обtщава голtмо възнаграждение · томува, к6ето . нищо не · бt въ състояние да · пречупи. И · ка-

. който намtри пж.ть · за върха и на три- пж.п1' въ чер- · то повечето · силни натури, които вървятъ свои соб- · 
квата· въ Шамони· известяватъ за това на населе- _ ствен.и пж.тища, той не бt особе_но обичанъ отъ своитt __ 
ниеtо. М_ногЬ ловци и глав·но, дирачи · на скж.поц~нни · съселяни. Особено водачитt неблагово-лtха къмъ тоя 
кристали и · сж.кровища с~ се лутали далечъ навж.тре чудакъ-младежъ, който като тtхъ се- осмtJJяваше· да 
въ' шiаiiината ·и къмъ тtхъ се е оправялъ 30ВЪТЪ на опита, разрешението на голtмата задача, И чието тt-
Сос'юра. _ Но дълги год~ни . никой не се _ осмtлява да лесно и духовно превъзходство тt н~ можаха . въ 

. посегне ла Бt-лия Монархъ. _ сере си да не признаятъ. Затова го посрещнаха не-
, · Презр това време 7 : въ .1767 гс:>дина·де С_осюръ охотно и се дъ.рпаха на страна отъ него и тримата 

направя своята п-ърв~: оqйколка около масива на тия водачи, когато той на разсъмване ги събуди на 
Монбланъ, за да огл~Jiа·' СВ'Оя , в1?рхъ · отъ вси страни; - ·монтанъ де ла Котъ, дето тt прекараха нощьта, и 
а при ~.тората, си обИНОЛ!(а презр .1774 год. той из- / имъ заяви , че ще -върви съ тtхъ, да търсятъ пжтя 
качва върха Грамон,ъ ·(2737 м.), срещу Монбланъ за - МонбJ1анъ. · . ' · _ . 
отъ южната страна на масива,. и у - него още повече ' На върха Домъ-дю-Гуте (4331 м.) четирмата до„ 
се затърдпва желанието · да се · изкачи · ~ър;а. Едва гонватъ друг~ трима водачи, тръгщши отъ ·друга 
п'етнадесеть _години iсл·едо обета на Сосюръ, презъ страна да търсятъ пж.тя за нагоре, и заедно nродъл-
1115 rод. чет~рима · души ·отъ i.µамо.ни правятъ пър- жаватъ нататъкъ по гребена - презъ Кол~дю•Гуте до 

. вия сериозен--~. опитъ къмъ върха, но достигатъ само къмъ .подножието -на Камилскитt rърбици (Bosses 
до · Гранъ-Мюле (3050 ftf,). Презъ 1783 г. следватъ _ du Dromadaire), дето · гребенътъ става толкова стръ- ' 
друi·и · два ощ1.та ·· ( единиятъ отъ' поменатия по-r:оре м·енъ и тtсенъ, че изглежда, като че ли е невъзможно 
Бури}, нQ сжщ9 безъ успtхъ. На следнята г~дина да се върви · по-на:rатъкъ по него. Лодъ впечат.цени- _ 
Бури 11овт_аря своя опитъ заедно съ двама души отъ · ет9 на безкрайната планинска самота и при · вида на 
Шамиони, които успtватъ да стигнатъ-гребена между · шеметния гребенъ угасва мж.~двещиятъ пламъкъ на - · 
Егюи и Дом-дю-Гуте. · тtхния куражъ · и водачитt не намира~ки друrъ из-

На следнята година Сос,юръ въ съгласие съ' ' ходъ решаватъ да с.е върнатъ. Само единъ хвърля 
, Бури_ nорж.чватъ да се построи една хижа и на _ 17 решително ·раницата си щ1 снtга и · почва съ гегата и -
септември потегляtъ qтъ тамъ нагоре, но поради подкованитt си обу'ща да · копае стж.пки -въ заледе• . 
многото новъ снtгь не могли да стигнатъ далечъ, ния снtгъ, коит,'> го извеждаtъ на тtсния г.ребенъ. 

* 
Жакъ Бал.ма е първиятъ, чиито поглед:ь пада въ без
дънната пропасть на юrъ отъ r'реб~на .на Камилскитt . 

Една година по-късно, на 30 юн~ 1776 г ~ единъ гърбици. Но и тоя· шеметенъ погшщъ го не стрtска; 
МОМЪКЪ- слиза от-ъ планината. Кожата на широкото ТОЙ сtда ездешкомъ върху гребена и така се . прй-.. 

·му .кокалесто лиц~ изгорела, _- дрехитt му окж.сани : движва нагоре, докато растящата тt<;ноrа на гребена и 
nве нощи е спалъ той горе въ скалиrt и цtлъ день стръмнината на ётранитt му, хаосътъ отъ впечатлени~; 

. се е J!утал:ь . между серацитt и пукнатинитt I:Ia без• далечината 'на върха и· СЗJdОТата не накарватъ и не.го · 
_ крайнитt . снtжни полет~ . \1а -Монбланъ. Бt;:~ото кубе , да се .върне . 
се пою13а и гоя пжть по-в~соко отъ неговата устре- Останалъ самичакъ късно с-ледъ обtдъ надъ 4000 
ме1{а нагоре желtзна воля. - м. височина срtдъ най-обцшрната сн-hжна областh, 
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kоято -. Алпитв познаваtъ, ripe~apaлi> две нбщи въ 
скалитt и третя н_а пжть, чов1,къ би помислю1ъ, · че 
тоя момъкъ _ще направи всички усилия, за да излезе 

преди нощьта отъ ледената пустиня. Но става невt
роятното: той не се признава .победенъ и ·продължава 
борбата. _ Ако не върви тукъ, ще върви на друго мt
сто. ТОй слиза на Голtмото Плато (Grand plateau) 
познато му _ вече отъ по-рано, и го прекосява къмъ 

широкия процепъ надъ стръмната ледена стена, който 

огражда връхния конусъ отъ северъ. Останки от-ъ 
паднала прtспа еж запълнили на едно мtсто процепа 

и обр~зуватъ нtщо като мостъ,- по който ·той минава 
и почва да копае съ върха на гегата ·си стжпки въ 

· заш~дения снtгъ на около 500 м. високата стена. И 
· ето че той успtва да достигне по тая ·стълба отъ 
ст.жпки ~а североизточното рамо на М~шбланъ, само 
ОКОЛО 200 М ПОДЪ ВЪ рха, КЪМЪ КОЙТО ВОДИ леко на
iслОненъ сн·tженъ склонъ:Тукъ свършваха всички мж
чнотии: тайната на Монбланъ бt разбулена. 

Слънцето залязва, буря подига сиви снtжни об
лаци отъ Италия възъ планината. Въ мъгли слиза 
Балма по своята стълба на платото, пр~карва нощьта 
на ледника и на сутриньта се връща въ к.жщи от

малялъ, изчерпалъ всички сили. 

Пжтьтъ на ледника бt намеренъ, но още . не из-
. вървян1э до край. Че той наистина водtше къмъ 
цельта, трtбаше да се потвърди съ :цостовtренъ СВИ· 
детель. Балма riaзtшe скрито тайната си. Честолю
бието му не позволяваше да я сподъли CJ> нtкой отъ 

· водачитt, които ro не зачитаха и се борtха съ него . 
. за постиI;"ане на еж.щата цель. Върхътъ бt неговъ, · 
негова трt,бваше да б.жде и славата и само негова. 

,И като научава, . че селскиятъ лекаръ д-ръ Паuаръ 
~ъзнамерява- да направи опитъ за изкачване на . върха 

:гой му предлага да -1'4У бжде водачъ, при условие, 
че нtма да взиматъ никого другиго. Надвечерь на 
8 августъ . еж.щата 1786 година потеглятъ тt отъ ша
мани, о:гдtлно, по различни пжтиtца, за · да не въз
будятъ подозрение. На другия брtгъ на· рtката вънъ 
отъ селото тt се срtщатъ и почватъ да се изкачватъ 

по Монтанъ-де-ла-Котъ, на височината на която нощу
ватъ. На следния день тt извършватъ- изкачването 

по наме·рения отъ Балм~ пжть. До мtстото, дето ·бt 
стигналъ той, тt с~ изкачили безъ всtко приклю
чение. Горе на гребена обаче ги riocptщa остъръ . 
студенъ вtтъръ, който постепенно станалъ толкова 

силенъ, че ги принудилъ да легнатъ на земята и да 
чакатъ цtли 1 О минути да попрестане. Отъ студъ и 
умора Пакаръ станалъ съвсемъ апатиченъ. Той се 
. влачилъ на четири крака и едва намиралъ _ сили да с.е 

· излрави и покаже на отправенитt къмъ върха дале., 
коrледи отъ Шамони. Защото той казалъ на една своя 
приятелка, следъ обtдъ да попоглежда съ далекогледа 

къмъ върха. Балма изкачилъ· самъ върха и· развялъ 
отъ · тамъ кърпичката си, · завързана на - гегата. Не• 
говото показване на · върха било посрещнато съ . 
тържествующи · поздрави въ Шамани. Следъ това 
се върналъ да доведе друrаря си, който малко 

следъ 6 4. вечерьта най-сетне стигналъ най-високата 
точка на върха. 

:13ъ 1 часа тръгнали назадъ. :Нощьта ги заварм 
на Гранъ . Плато, Пакаръ _ билъ · 6езпомощенъ като 
дете и Балма трtбало на сила да го кара да върви. 
Къмъ · 11 часа тt- най-сетне излизатъ отъ- ледника 
и прекарватъ нощьта пакъ на Монтань де· ла Котъ. 
На сутриньта тt влизатъ преобразени до неузнавае
мость въ Щамони . . - СпQредъ разказа на д-ръ Па~ 
каръ, той, Пакаръ, собствено открилъ пжтя и рж-ко
воделъ· изкачването, а Балма билъ само единъ слу
чайно условенъ помощникъ, когото той е трtбало 
да окуражава и_ насърчава и да му помага, за да може 

да го следва. И той, Пакаръ, изкачилъ най-напредъ 

Монъ Бланъ Изъ Dle!Alpen 

върха, а _Балма едва се довлtкълъ следъ него тамъ. 
Все пакъ съвременницитt имъ сочатъ Балма, а не 
Пакаръ като победителъ на Монбланъ. · . · 

Следната година на 1 августъ въ _8 ч. и 15 ·м . 
сутриньта потегля Сосюръ съ слуrата · си и осемна
десеть водача и н_осача подъ комантата на Балма отъ 
illамони · да изкачи върха. Ек·спедиция.:га е ' била сна
бдена съ една палатка, различни физически апараtи 
провиантъ, стълби. вжжа и пр. За турисrичес·кото й 

.снаряжение малко се знае. Ледокоriката, която днесi 
въ Пантрезина и Церматъ · е станала необходима 1'6'• 
алетна nринадлежнос~ь и за най-невиннитt _ разходки, 
тогава малко се е употрtбя·вала~ _· Вжжето · се е упО• 
трtбявало само за ·изваждане на нtкой пропадналъ 
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въ нtкоя ледникова пукнатина, н6 н·е и за навръзване 
единъ за другъ при вървене по ледНJiЦИ и по опасни . 
мtста, както днесъ. И туристическиятъ костюмъ . на 
Сосюра ни се вижда малко страненъ днесъ . . Той е 
носилъ дълъгъ до подколенетt рединготъ и прдгж.

нати горе обуща съ котки. 
Пж.тьтъ на експедицията е сж.щиятъ по който 

минаха преµ.ната година Балма и Пакаръ. Първа но

щувка е направена пакъ на Монтанъ де ла Котъ, а 

втората на запазено мtсто надъ Голtмото Плато. На 
3 августъ тt стигатъ за два часа и половина ·на гре
бена и следъ други два часа, къмъ 11 ч. сутриньта, 
на върха. По пжтя тt еж изттитвали голtми трудно
сти въ дишанет.о и е трtбало да се борятъ противъ 
приспивателното действие на рtдкия въздухъ и 
студа. -

Първото чувство, което Сосюръ изпиталъ, като 
стигналъ на върха, било единъ видъ гнtвъ за прете
гленитt мж.юi. Но скоро то отстж.пиJю на удивлени
ето предъ величествената гледка и на ревностьта на 
учения, който се бt качилъ тукъ, не само да се· каже, . 
че · е билъ горе, но и за да направи своитt наблюде
ния и опити, които въпреки умората и задухата про

дължили 1tiши четири часа. Въ три часа · и половина 

следъ обtдъ потеглили· назадъ и слизането вървtло 
по-бърже и по-добре отколкото предполагали. Надъ 
Малкото Плато, на Скалата на щасливото · завр'Ь
щат:tе; както я кръстилъ Сосюръ, опнали палатката за 
нощуване, и на 4 августъ слезли въ Шамони, дето 

Сосюръ е билъ посрещнатъ и поздравенъ тържесf
венно отъ семейството си и . множество приятели. 

На Соtюра не бt писано да извърши самъ · пър~ 
вото изкачване на върха. Но безъ неговата иници
атива, безъ с.ъревнованието, което той предизвика 
между водачитt въ Шамони, Монбланъ не би билъ 
възкаченъ, всtки случай не толкова рано. Сосюръ е ,, 
който даде лай-мощния тласъкъ за изследването · на 
непристжлнитt з~ мнозинството отъ съвременницит"t 
му високоалпийски области, а изкачването на Мон
бланъ отъ известния по цtлия свtтъ женевски ученъ 
допринесе много повече за премахването на страха 

предъ ужаситt· на ледения свtтъ, . отколкото всички 

по раншни възкачвания на отдtлни върхове въ · Ал
питt, много повече и отъ самото първо изкачване . 
на сжщия връхъ отъ Балма и Пакаръ. -

Паметниятъ 3 августъ 1787 година е . сжщевре

менно рождениятъ день на планинарството и спеuи

олно на високопланинския туризъмъ, който даде си

гнала за' атакуване на 'ледоброниранитt девствени 

върхове и . високи пояси на алпийскйя свtтъ. Отна• 
чало все още бtха хора на науката, които подемаха 
и · рж.ководtха първоизкачванията. Но скоро къмъ 
тtхъ почватъ да се присъединяват]> и хора ю1 чистия 

_туризъмъ, които чрезъ усъвършенствуване на плани

нарската техника допринесоха извънредно много за 

успешното завършване на научнцтt изследвания и 

изучването на Алпитt. 

Отъ нtмски ПейQ. 

~ 

ТТР~Р,ОДА ТТОЕЭ~~-
nоетически откровения въ които бликатъ све

житt струи на одухотворена и емоционално изживяна 
· природа намират1, своя перфектенъ изразъ едва въ 
личната поезия на времето, което откърми и погреба 
великия Ботевъ. Народната поетическа · словестность 
прелива отъ обилието на мотиви, въ които безъ нt- . 
каква отличителна оригиналность и прочувствувана 
дълб.очина по единъ шаблонно-скованъ маниеръ без
личI:Iия творецъ дава въ нагледи поетически прото

коли на - еднообразната ·природа и нейния неотд:в
лимъ атрибутъ-Балкана. Хайдушката песен.~, никне 

спонтанно понесла на своитt , стоманени криле кър~ 
ваната мж.ка и безграничната воля за слънчевъ жи• 
вотъ съз·идала незиблемитt връзки, които отвеждатъ 

бореца въ тайнитt на скритата hр~рода В1> дебритt 
на планината, гдето е,аинствено свободата празднува 

своя триумфъ . и кошмара на робството е временно 
надмогнатъ. Образътъ на мощния балканъ се рэз
раства до причудливитt форми на великъ символъ на 

идеята за свобода. Пtвецътъ е въ интименъ контактъ 

съ живота на неодушовената природа, Тоя таинственъ 
ЖJ,fвотъ леtkтвува магически върху неговия дух~ и 

го пълни съ възхищение и трепетъ. Примитивность 
-въ стилни похвати и . низката степень на творческо 

вживяване обусл.авятъ и опйтитt на нtкои отъ пър-
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· витt по време представители на нашата индивиду
ална поезия да се вслуш:а1ъ въ пулса на роднитt 
балкани и да свържаrъ тtхния художественъ образъ 

съ родолюбивитt ей и бунтовни -идеали. 

Непостижимиятъ патосъ и необзорната дълбо~ 
чина на чувството увеждатъ най-голtмия наmъ поетъ 
Ботевъ въ центъра на единъ динамиченъ екстазъ

възбуденъ и подържанъ отъ сюблимната фигура на 

балкана съ една възторжена напрегнатость, която 
има своето оправдание въ експлозивния натюрелъ на 

поета. Природата търси да излtе своя образъ въ 
моментъ на буря и аудитивнитt възприятия се нала

татъ съ реална и неотразима сила (,, чуй какъ ечатъ 
гори вtковни "). 

Най-углж.беното изяснение на образа въ което 
художествената · простота и типичната фантастика съ
перничагъ съ непосредственостьта на интуиuията и 
музикалната разпоредба на ритмичнитt еди-ниuи въ 
тt'хния външно и вж.трещно римованъ строй имаме 
въ прочутата красота на строфата : 

Настане вечерь, - мtсецъ изгрtе, 

Звезди обсипятъ сводътъ небесенъ, 

Гора зашуми, вtтъръ повtе, -
Балканътъ пtе хаидушка пtсень 1 



Ако поrледнемъ отъ пtича · перспектива нескон
;gаемия филмъ отъ поетически ландшафти на Вазова 

ще откриемъ безброй екзал:гации отъ природата на 
нашата балканска страна - спрегнати съ вtчно буд
ното патриотическо чувство на поета, но дадени 

едва ли не съ една повръхностна трактовка. Елемен
титt на неумtстно избликналъ и малко оправданъ 
патосъ и на изобилна реторика подравятъ често пжти 
искренос-rьта на чувството и натрапватъ на въобра
жението хиперболично нетърпими образи. Все пакъ 
безкрайниятъ албумъ отъ разноцвtтни портрети · на 

природ~та - завещанъ ни . отъ Вазова пази и нtкои 
прекрасни съчетания на краски, които опиватъ ду

ховното ни око и затрогватъ нашата психична кон

струкция. 

Контемплативниятъ . темпераментъ щ1 Пенчо Сла

вейковъ овладява · органи. 

чески наложителностьта на 

основно замислени · и ши-

- роко композирани:Табла на 
природата и предимно Бал

кана и влага своята балан
сирана и · сведена въ хар

мония индивидуална стихия 

въ служба на една концеп
ция, която сочи да бжде 

постигната по чис:го умозри

теленъ . пж.ть . Една леген
дарна епика въ която твор

ческиятъ замахъ съумя в а 

да постави въ символни па

ралели балкани, народъ и 

обща вtковна сж.дба и де 
изчерпи · прелестьта , . на 
колективното творчество, 

свързва фрагментарнитt 
нижки на изображен;Ието въ 
една цtлостна к,артина ту 

митично замислена ту таин- Подъ Витоша 
ствено и мждро вцепенена 

въ космиченъ захласъ. 

»Настръхналъ се далечъ тъмней Балкана /и като 
вчера пакъ и - влаженъ и студенъ/ вей утреникъ". 
,, Балкана виждамъ азъ-въ ш·еметни висоти/ изтъп
ватъ връхъ по връхъ и дивни и замайни/ и негли 

. нtкакви тямъ поверени тайни/ да скриятъ те чела 
обвили еж въ мъгли" ; ,, Бащице старъ Балканъ, же
стоко сждишъ ти!" ,,И своя погдедъ rордъ Балкана 
старъ унесе/ на =сtнкитt подиръ метежний воленъ 
рой -/ и въ бшшъ· пророчески чело наведе той" 
(Кървава пtсень ч. 1, III). ~ 

Природата е неизч~рпаемъ обектъ на естетиче• 
ски съзерцания. Тя е статиката и динамиката на на
шето битие. Тя е родилния импулсъ за човtка, убе
жище и гробъ за не1·овата физическа сж.щность. Пое
з~-iята следва отъ близо значителнитt звена · въ ево
люцията на отношенията между човtкъ и прир~ща и 

дава .изповеди, които сведочатъ за една напредhала 

култура и пови сено са_мосъзнание. · 

" ,,Ёстетичното отнасяне къмъ природата пред-
полага по.-сложна психика, то е резултатъ отъ ду

ховни потрtбности" (А. Илиевъ, Прекрасното въ 
природата. Златорогъ IV кн 9). 

Но. сж.щовременно дълбокитt конвулсии на мо-
. дерната душа и страш1-1итt нравственни катастрофи, 
които _ погълнаха въ своята пасть упования и стре

межи отдалечиха погледа отъ външната природа и 
му дадоха необгледенъ просторъ - анализа на бол- " 
ната психика. Бенедето Кроче като говори вь нача
nоrо на своята „Естетиката като наука и пр." (въ 
преводъ на френски отъ Henry Bigot) за интуитив
ното познание казва: ,,La connaissance humaine а · 
deux formes: elle est ou c_onriaissance intuitive, ou 
connaissance · logique; connaissance par l'imagination 
ou connaissance par l'intelligeцce". Логика и разсж.-

фот, Г. Трайчевъ 

дъкъ еж въ непрестанна б,орба съ интуиция и въо
бражение. Тамъ гдето се касае за строителната ра~ 
бота на фантазията, рационалния факторъ влага своята 
разумна контрола и изкуството добива правилната 

пропорцяя на напълно dавършено дtло. Така и въ 

измененото отношение на ·по-новия поетъ къмъ прИ'

рода и .външенъ свtтъ. Не е възможно и отдалечъ 
да се опредtли то въ една такава бtгла критическа 

им~ресия и цельта ми ще бжде загадната, -ако мога 
да открия въ по-новитt ни поети по-значително чув

ство къмъ прrрода въ нейн11я на.й-характеренъ при-

знакъ-Балкана. -

Ако не смtтаме, че творчеството на К Хри• 
стова принадлежи на „старитt времена" и че нtко
гашнитъ му красоти могатъ да се впишатъ въ пое
тическа та архива на · канцеларията на Аполона, ще 
·трtбва да изт:ькнемъ страстьта 'на поета къмъ пей
зажната лирика, въ която не веднъжъ „ приоблаченъ 

51 



балканъ"; ,,родни планини/J, ,,сини "далечни r.Ори 1 , 
,, скали и с;шеи балкански" еж. алфа и омега на твор .. 
ческата обективация. 

Кирилъ Христовъ · открива своята първа 'СТИХО· 
творна сбирка -съ стихотворе~ието Ricordo (въ по· 
· сетн_ешна редакция пре:гърпяло изм1шения) въ което 
четемъ: Нощыа 1:1и бt заварила в,; горат~] И сами 

-бtхме ние. Презъ листата]. Полюшнати отъ вечерния 
/ зефиръ], Надничаше усмихната луната ... ] Таинственъ~ 
чуденъ бtuie горски миръ. · · 
· . . За К. Христовъ приJ}Одата е често Онова, което 

·-,, 

лирикъ И му наложиха печа_тъ на п'Ьлна бriiуждеНС)С'fЬ 
отъ външната природа. , 
[1 Любовьта къмъ родната земя води творческото 
съзнание презъ стремглавитt извиви и минутнитt 

· проблески на чувството · за примитивната мощь . и 
първородната сила на природата. 

. •. Зове земята _ родна iбездом.ния свой синъ •. · 
• Бълнуващъ азъ съзирам_ъ 

· Л-вса и равнинит'h на моя роденъ край• 

• И тихо азъ наст.жпвамъ 

е и за •Вазовъ. Тя дона·ся приятна отмора1 ·тя _ цtри - · 
ранитt съ които градския животъ уврежда душата. 

Въ безрадостни дол.ини • 
• (Т. Траяновъ. Изъ п-Химнн и балади" _ 1911) 

Тайнственъ и строгъ, разгатналъ _неведоми тайни 
ошiзилъ спомена за не.чути :разгроми Пиринъ с11_еди 
жестокия походъ на смъртыа по стръмнитt плещи 

„ И пакъ се радвамъ азъ на планинит.t (Рила)" А 
- какъ и мене всичко . ту~ъ 'милува. Всрtдъ тия нена
гледни планини ... " (По рилскитt висоти - :Вечерни 
сt~ки). Т6я ултрасуб~ктивенъ поетъ е способенъ на 
емоции, породени -отъ възторгъ предъ природнитt 
красоти, а ~ъ нtкои негови стихове ние имаме до
кументи за една истинска тури~тическа страсть. (,,Хо- · 
ръtъ -на туриститt". - · 'Ето какво пише Вазовъ въ . 
предговора къмъ "Избрани стихотворения• на поета 
• но венецъ на пtснитt · вдъхнати отъ природата, 
безсъмнено е тая чудно хубава пtсень, . наречена 
,,· хорътъ · н~ туриститt"). 

Нtкаква цtлостна, или оригинално зам~слена 
· ., конц~шtия на природата · не .. би мог{!а да. се открие, 

преживtното има ЧJ,ICT~ импресионистична щ:щплата и 
въ такъвъ смисъль_ пресиле~о е да се твърди, както 

_ · това · направи !'Ю време на обаянието · отъ пъ рвитt 
с'бирки-- на поета единъ чуждъ листъ (Kolnische Zei
t.Ung), а именно. че ~ристовъ „се . стреми да улови1 
съдържанието на живрта въ самитt му глж.б1:1ни · _:_ , . 

· ка,<то въ· човtiпката сж.дба, така и въ 'i1риродата. . 
Лoenn, на безначалщ1та и безкрайна нощь на 

iфШмарнитt терзания . И на .мирОвитt ЗЗГа.II.КИ ПИО• 
нера на му-зикалната форма и на _ модернистични на
веи бt съсрtдоточенъ ~ъ · мътното дъно на разкж.са
йото - и опожарено „азъ" и даденото за външното 
око 1:1маше единствената стойность на мимолетеf{ъ 
симвОJiъ на · пъстроцвtтни душевни съдържания. 

~воровъ претърпя дЪlJГ~ вжтрешна еволюция. На
чалния периодъ на творчеството . му се характери
зира съ мотиви пропити отъ социапно настроение. 

Тамъ дето поета ни ' увежда·. въ природни карти~,и 
ние сме свидетели на , единъ_ неподражаемъ no мощь -

-· эа.махъ на -изображе1:1ието и на една словесна еко
flОмия - най-добрата гаранция за си.лата щ1 симпа
тичното внушение. ~артинитt еж. богати символи на 
социаленъ · · песими~~.:,мъ и косвенъ . намекъ за народ
нитt неволи. 

По-сеtне образа на. морето, особенtJ на морския 
брtгъ доминира надъ др·угитt впечаrления ртъ при
родата. Вж.трешно Яворовъ пазеше повече · р_одство 
съ без.крайнОС•тыа на -морето, съ неговото ·привидно 

и верощ>мно спокойствие. 

Демонизмътъ на . ,,Безсъници", мрачната инди
видуалность и етерлинковата _ сtнка съвършено 
включиха , въ душевния затворъ .първия н_и модеренъ 

на Беласица : · · 

Тъменъ Вfлушва · се Пиринътъ, 
Дига юtменния лобъ, ' 
Знай че сtнки ще преминатъ 
Надъ Беласица ще зинат:ь , 
Изъ недра й гробъ следъ · rpoбQ, . 

(Български балади-!айната на Струма) . 

Т. Траяновъ прониква въ първич_ната с~щность 
на българския духъ въ свирепата и необузд~на игра 
на заложения оrън.ь въ демоничната душа на човtк_а. 

Прир_одата той схваща като фонъ на дълбоко и СЛО· 
-ж_но изблщшали настроения и като мълниеносенъ 
симв·олъ. Земята е великата майка на живота, земята 
страда . като гла-вно лице . въ трагедията . на . живота. 

Душа животворна 
На мс;>йта земя ! " 

У Траяновъ говори нt~акво „трагично. визио
нерство и · пророческо яснови:дение" съ· езика на 
смж.тнитt и пълни съ безбрежна широта и мисти
ченъ трепетъ слова: 

. В:ь _ безстрастна дрtмка , тънат~ черни небоскл~ни 
Тъмнi;ятъ пуститt скалисти бр-вгове 
Далече само чува се далеченъ стонъ и 
Зловещи шумъ _ н_а идващитt ле.nове. . 

(Въ родния л1,съ). 

Балканътъ е загадъчния лабиринтъ на огромната 
-и ·пълна съ митични съ~дания земя. Той е забуленъ 
съ мрака на незнай_на и предвечна сж.дба, стрел,итt ' -
на която пронизватъ народното ~ърце, Въ балкана 

шуми бунта на непристжпния лесъ, който призовава 
огнената, луна , на ··нощно тайнство: 

Дълбоко въ tъ~итt, далеkо въ Балка~hi; 
Шуми ·непристж.пенъ; ·загадъченъ лесъ 
Луната възхожда; отъ него/ призвана; 
Луната възхожда иэъ . пламнала пя'на, 
Луната възхожда изъ огненъ разрезъ; 

у Траяновъ прозир.а една ·особена обичь kъмъ 
думата лесъ. Тая излюблена дума се среща въ много 
негови . стихотворения; И ко

1

rато той · я свърже съ 
епитета ,,_роденъ", ем6ционащютQ сродяване съ при• · 

родата добива нtка·ква ·маrич~а вла.сть : 
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J!ладtй съ вмшебно самовластие 
О роде·нъ, неизгледенъ лъсъ 1" 
Въ тебъ блика плодоносно щастие, 
И въ трепета на всички храсти · 
Залогъ свещенъ прозира днесъ. 

(Лунна Балада). 

Трагичнитt народни разгроми хвърлятъ сти

хийно отражение въ душата на поета. Балканитt еж 

последната прис~ань ~а .разбититt войнства : 
И пълчища ужасени, 
Ста.ватъ, бъгатъ, ус~р~мени 
Къмто родн,и планищ1. 

(Среднощно в_идение). 

Съ милиарди пип_ала черна гибель докосва стра
ната на зловеща орисия · и пламватъ . »_ пожар_и" въ 

равнинитt II кънтятъ лесоветt, горитt, 

полята, ,,безрадостнитt долини" и 
· "смраченитt върхове". _ 

Поклоникъ на абсолютната· красота 
еднакво симво.7Jистъ; реалистъ и кла

сикъ, _ жрецъ на парнасизма , и на "La · 
musique avant tout chose", Людмилъ 
Стояновъ обича ТИХИТ'В вечерни пей
сажи . на природата, която сравнява съ 

свещен~ата непорочность на храмъ. 

„Съ миромъ влизамъ, о Природа 
Въ въчно-дъвствений ти храмъ 1" 

съкрушени и запустението на есеньtа шествува в"t 
безпредtленъ триумфъ. · 

,,_Срсдъ вкамененото мълчание, на . Пр~родата" 
(Л. Стояновъ Ем. п. Димитровъ - Хиперионъ г. 1. 
кн. 3), изъ „пжтеки'' които ,,не водятъ нъ селения 
родни и , мили" ,,до ниви класисти"_ ,,в1> полета без
брежни" д6 ск·ор·о въ·рв~ще _нежния и мистич~Н:ъ 
херолщ~ на забравенитt _романти~ши и екзотични 
времена - Ем. п. Димитровъ. ,,Безсмъртие грозно 
цари въ равнини безъ начало". Въ последнит1, г~
дини поетътъ извърши благодатенъ· завой въ тв.ор
ческия си п.жть, пригърна родн'ата земя и сложи три.:. 
кратна целувка надъ нейнитt изстрадали угари. Той 
по·иска да се слtе съ народа който пои съ труда си 

· ,,Хълмове" ,,земя" ,,пустинни поле
т-а" ,,пропасти" и „върхове i1ризвездни" 
безмълвни и самотни тънатъ въ нежно 
съзерцание и напомнятъ тишината на 

„спящитt крайбрежия". У Людмилъ 

Стояновъ преобладава визуелното въоб
ражение и- образитt му тегн~тъ отъ пла
стика. природата е приближена до най- . 
кжсата дистанциn и духа се Щ)бира до 

_очнитt възприятия. Поетическитt идеа-

Розова долина .· , Фот~ t, Тр~йчевъ 

ли на поета обаче водятъ творческото му съзнание 
къмъ по-други обекти. · . 

Малката лирическа пиеса на Н. Лилиевъ - An 
die Natнr започва съ приветсt_вено · молебствие къмъ . 
святата майка ...... природа. 

Като .м-ай ка разтвори · 
Кадифяната ' си пазва, 
Искамъ румени зари 
Да съзра отъ твойта пазва. 

Увлеченъ ~ъ миражитt на трансце~ентални пре• 
живявания и чувства, поета на нежнитt трепети и 
нощната тайна често се възвръ"ща къмъ тихитt кжт
чета ' на природата , и се радва съ детинс~а искрен
ность на нейната кра·сота : 

Знамъ сърдеченъ, свиденъ · кж.ть
Средъ замръли :ВЪ сънь елr1, 
Звученъ . ручей· ромоли 
И лучи сtрели · трептятъ. 

Природата е съвършенно . бездушна,. сломена 
пе'чална; тя е сполучливъ рефлексъ на тжжната дупj_а 

' На поета. Полята спятъ „леден'Q ' СЪН~ 1 
'' горитt еж 

ненаситния и коравъ- черно~емъ. И ние следимъ ща• . 
стливитt му опити (Кораби, · Вселена). 

Единъ - поетъ · когото ·сждбата да не б~де попу
ляренъ преследва . немилосrиво, въпреки · нtко1:1 свежи 
вълни, които бликат,ъ. въ riейсажната му лирика, ни 
даде неотдавна -нtкои хубави прочувствани поети• 
чески фотографии на изгледи отъ родни планини. 

, А Му-рг~шъ, катъ и·сполинска · сграда . ] Сам1> въ при 
облачнитъ висоти,\ -Озаренъ отъ_ заникъ слънце, цялъ -
пламти,] Сякашъ, жертвена голъма клада. · 

, , (Ракитин'ь , Видение) 

Нtщо повеч·е, у Ракитинъ, ние чувстваме тре
пета на _ фантастично приобщение и жизнено сродя
ване на поета · съ мърт~ата природа: 

,, Моя черен~ лесъ, побратимъ и баща" ~ 

Елегичниятъ · темпе.раl\fентъ на ' далечния род- _ 
ственикъ на Бодлер·а, поета на града Д. Деб~JIЯ!'fОвъ 
бt повече привързанъ К'ЬМЪ жилото на · споменитt 
отъ единъ животъ, пъленъ съ мрачната слава на не
сретата. Успоредици между природни и пушевни на
строения, като символизации на близко минало с-ре

щаме въ · две .сr.ихотворещш „ Далечъ" · и "Гора 11
, 
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· k6иt6 имп6нираrъ и съ превъзходната си мiзикална 
форма: 

.,Далечъ надъ мъртвитt гори погледна мъртвата луна. 
И предъ. очитt, ми разкри 
Скръбьта на · тиха равнина". 

Накрай полето, дето плавно излъчва слънцето· стрели] 
И въ марни налози потокъ съ вълни приспивни ръмоли] 
Меда на отиха стаила дълбоко въ девствени недра-] Виши 
клони непреклонни успокоената . гора". 

Христо Ясеновъ е борчески настроенъ поетъ 

на . възторга ilредъ прелялата отъ душа родна при

рода. ,,Краската за него е всичко, първото и по
следно . поетическо срtiство" . (Ив. Радославовъ, 
Христо Яс·еновъ Хиперионъ 1, . кн. 4-5). Най-харак
тер_ната му чърта, като поетъ е отношение:го му 

къмъ природата. То е дълбокото пантеист~чно чув

ство къмъ безбрежното разнообразие и необхватния 
разкошъ на създанията, които пъ 1Jнятъ всемира. Въ 

-гърдитt на поета -бушува неудърж11мия избликъ на 
лю9овь · къмъ роднит-~ гори - нtкакъвъ бунтовенъ . 
екстазъ: 

-Искамъ сJ1ънцето, слънцето светло да видя 
. и . далечнитt родни гори! 

Всtко стих<:>ТВОрение на Ясеновъ е кжсъ отъ 

_ 11рирода. 
Азъ живt.я въ цвътната природа 
На широка необятна хижа . 

Съ лице къмъ всемира поета дава воля на cвbli 
екцентриченъ индивидуализъмъ . и стиха му гони 

б,езкрая. · 
Азъ владtя тишината. на безбрежнитt цростори 
Въ мене слънцето изгрява и вселената говори ! 

(Панъ) 

· Бунта на душата довява далечни реминисценщ:iи 
и фантазията извиква величествеющ о.бразъ на Бал
кана, българския поетъ отново чува хайду'шката 

пtсень: 

И сtкашъ дочувамъ - въ старинна легенда унесенъ 
...:... . Хайдушката ntсень -на стария роденъ Балканъ. 

Ясеновъ беседва съ ~уха на Ботевъ. 

Най-младитt поети Раз·цвtтниковъ, Каралийчевъ, 
Фурнаджиевъ и др., служители на единъ социаленъ 

идеалъ хранятъ нежна_ обичъ къмъ майката - при
рода прародителка и тълмачка на отрудения народъ 

и даватъ превъзходни: описания на нейнитt (?лаго

датни или опустошителни сили. Вс-tки кж.съ отъ ли
рическата проза на „ Р жжь" говори за непосрtдно 
чувство къмъ прирО)J.а1а. Въ „Пролетенъ вят.ъръ" 

на Фурнаджиевъ, въпреки слабата вж.трешна кон
д.ензация на образитt, вtе одухотворения ликъ на 
схваната въ моментъ на бунтъ природа. Съ пълната 
мощь на _ възродената си пролtть, тя празнува нt-

. какъвъ упоителенъ оптимизъмъ . 

Иванъ Лековъ 

ЗА OБ{IЪ~JIOTO_ 
Известно е, че едни . отъ животнитt еж сту

денокръвlс{и т. е. тtлото имъ има еж.що както нео

душевенитt предмети температурата на околната 
срtда, а други еж. .омлокръвни ,...- у · тtхъ темпе
ратурата при нормални услрвия се движи въ опре

дtлени граници, които еж тtсно отбелезани, .тt еж 

въ състояние да- . запазятъ температурата - си кон

стантна при голtми пром·вни на температурата на 

околната срtда и при силни колебания въ интезив
ностьта на · химическитt горения, · които се извър

шватъ въ тtлото и . които еж източникъ на топли

ната му. '1'ая равномtрность на температурата се 
постига съ помощьта на единъ много точенъ регу

лацистенъ механизъмъ. Ако· насилствено . се преди
звика значително промtнение въ температурата на 
тtлото, било · като енергично му . се 9тнеме топлина 
(напр. чрезъ с~лно изстудяване) или му се прекара 
такава (както напр. при_ жеговъ ударъ), то появява 
се голtма опастность за живота. Ето защо приро
дата се е поrрижила да _снабд_и топлокръвнитt жи
вотни _съ тоя регулационенъ механизъмъ, който уп

равлява произвеждането на ·топлината . въ тtлото и 
,отдtлянето и отъ него, та да могатъ тия два фактори 

да се уравновtсятъ единъ други т. е. колкото топ

лина се произвежда, толкова и да ~е изразходва, за 

да се запа·зи темпер~турата еднаква. Така постигна- • 
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тото постоянство на тtлесната температура е забе- · 
лежително и затова, защото както произвеждането 

на топлината, така и изразходването и еж въ зани

симость отъ много и_ различни условия ; така напр. 

произвеждането на топлината е в1> свръзка съ фи
зическата работа, съ хра_ненето и др., а отдtлянето 
на топлина . зависи от:ь температурата на въздуха „ 

отъ неговата влажность, движенията му и т. н. 

Тt .1есната топлина се произвежда отъ химиче
скитt горения, които ставатъ въ тtлото и които се 

подържатъ отъ храната. Така напр. 100 гр. з.ахарь 
изядени и усвоени отъ организма даватъ 400 го
лtми калории ; 100 гр. кашкавалъ - 400 кал.; 100 · 
гр. бtлъ хлtбъ - 25·0 кал.; 2 яйца даватъ " около 
150 кал.; а 100 гр. млtко - 66. Химическитt го ~ 
рения се усилватъ, когато околната срtда се охла

дява, а ·ослабватъ, когато последнята се стопля. Ако 

студътъ действува направо н~ кожата, то той пре

дизвиква неволни мускулни движения . (настръхване 
и треперяне отъ студъ), отчасти волни мускулни 

движения (търка(Jе на ржце, тичане, скачане и т. н . ) 
Съ тия движения горени~та 1:1а мускулитt се усил• 
ватъ - и се произвежда повече топлина. 

Отдtлянето на топлина отъ тtлото става чрезъ 
изпарение на вода, чрезъ излжчване и провеждане. 

Изпаряването на вода става по повърхностыа на 



т1шото и въ бtлитt дробове. Споредъ Рубнеръ съ 
изпаряването .на единъ кгр. вода отъ тtлото се от
дtлятъ около 600 каJJОрии . . Количеството на изпа~ 
рената вода зависи въ висока степень отъ влаж

ностьта на: въздух,а : колкото въздуха е по-влаженъ, 
толкова изпарението е по-слабо. Въ такъвъ случай 
излишната топлина се отдtля чрезъ излжчване и 

проводъ. Единъ гоJiъ . човtкъ съ тегло около 82 кгр. 
излъчва за 24 часа около 1730 голtми калории; 
облtченъ излжчва за еж.щото време около 1180. 
Провода съ топлина съ сравнение съ другитt пж

тища за отдtлянито и стои на по-задно мtст6. При 
облtчения човtкъ ,оплината се провежда естествено 

презъ дрехитt и ако тия еж лоши нейни провод

ници, то и . отдtлянето ще бжде по-слабо. 
При повишение температурата r1a околния въз

духъ кръвоноснитt сждове на кожата се разширя- _ 
ватъ, тя се зачервява, и става топла 

о-rъ нахлуването на кръвь отъ вжтреш

ностьта на тtлото, която е по-топла отъ 

повръхностьтя му; съ това условията 

за отдtщшето на топлина ставатъ бла

гоприятни. Въздействието на студа вър 

ху кожата напротивъ предизвиква стt

сняване на кожнитt кръвоносни сж

дове : кожата става блtда и хлади.а и · 

съ това се създаватъ лоши условия за 

отдtлянето на топлината . . Съ хладни 
бани и студени изтривания можеме да 

тренираме кожата така, че щомъ върху 

нея подействува студъ; тя бърже да 
изпрати кръвьта въ вжтрешностьта на 

тtлото и съ · това да стане лошъ п_ро

водникъ на то!lлината и да предпазва 

отъ простуда. 

рата на оня слой въздухъ, който обвива кожата 
отъ всички страни (подъ облtклото), между 25 и 
36° С и ·отъ друга страна да го запази отъ дъж.1;1.ъ, 

вtтъръ, прахъ, силна топлина и - свtтлина · и лр_. 
Топлото облtкло е еквивалентъ на храната : то за 

пазва тt~ото отъ излишна загуба на топлина. При
стайна . температура облtкл6то .спестява 200/о о~ъ 
израходваната т,оплина, а при ~ низка температура 

още по вече. 

При фабрикацията на платове за дрехи се упо

, трtбяватъ различни материали· : ламукъ, вълна, ленъ, 
копри на, конопъ, кожа, мушама 11 др. , ; всtки мате
риялъ има свои особени качества, които го правятъ 

по - ·вече или по-малко годенъ за облtкло. За послед
ното отъ значение еж тtхнитt свойства да провеж
датъ и да · излж11ватъ топлината. За установяване 
на тия свойства на платоветt еж правени следнитt 

На много животни пораства ·презъ 

зимата нова дълга козина, а презъ . лt-
тото спадна и се замtня отъ · по-кжса. Селяни отъ Б1шоград_чийско фот. Г. Трайчевъ 

Това става .главно за запазването имъ 
. отъ· студа. Други животни. които ~ивtятъ въ сту
денъ · въздухъ или вода еж запазени отъ дълго и .па

губно отдtляне на топлина чрезъ дебели подкож~щ 
слоеве . тлъстина, която е лошъ проводникъ на топ

лината. Подобна роля играе и човtшкото облtкло. 
Тtлото на човtка може да се 1iриспособява 

. къмъ промtнливата температура на въ_здуха само 
вж.тре въ опредtлени-- граници, които кожата -като 

усtтенъ органъ му показза. Тия граници съ нагоре 

приблизително 36° С и надолу 25°. При 30°-31 ° С 
човtшкиятъ организъмъ се усtща най - добре. Тем
пературата надъ 36° голото тtло усtща като много 
гореща, а такава подъ 25° С като хладна:. Вжтре 
въ тия граници обаче кожата съ богатата си мрежа 
отъ кръвоносни · сждове регулира сама тtлесната ' 
топлина без~ вреда за организ·ма, т. е . безъ да по
страда последн11ятъ отъ изстудяване или претоп

·ляне. Надъ -и - подъ тия _граници кожата самичка 
не е вече въ състояние· да запази тtлото от-ь жега 

и студъ и затова и е- необходимо облtкло . То има 

~а ~ацача отъ една ст_рана да регулира температу-

опити : Тенекен1:1 цилиндри отъ еднаква голtмина еж 

напълвани съ гореща вода, едни отъ тtхъ облtчени 
въ различни платове (прилtпнали и опнати на тtхъ), 
други безъ да еж покрити съ платъ·, и оставени да 

изстиватъ. При това е намtрено, че· не облtченитt 
цилиндри за едно и еж.що време еж изстинали зна

чително по-малко отъ облtченитt. Другъ е билъ ре
зултата обаче, когато цилиндритt еж били хлабаво 
обвити съ платъ, т. е. когато между 0 самия цилин~ 

дъръ и плата е имало слой въздухъ: тукъ облtченитt 
цилиндри еж изгубили много по-малко топлина. Тия 
опити показватъ, че дрехитt само тогава · държатъ 
топло·, когато между тtхъ и тtлото има значитещш 
слоеве въздухъ; когато обаче плата е съвсем-ь -при
лепналъ и опнатъ на тtлото, не само не държи топло, 
но и способствува за отдtляне на повече топлина 

отколкото би се отдtлиJiа отъ голото тtло . Защото 
. най-много топлина се отдt~ля не чрезъ проводъ, а 

чрезъ излж чване. Последното зависи отъ вида на 
повърхностьта; а_ко повърхностыа е грапава, както 

у платqветt, тя способствува з-а излжчване по~зече 



' ' 
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щ:hлина,_ ако е rшнr.ка, какт~; ~ри -неО?леченитt . ци- · се натопятъ въ 1 ° / (},,_ ра~т~о:ръ въ . алуминиевъ аце
Л}1~дри, -ТО излжчването ,е много · по-слабо. Тии опити татъ; .по повър,х;:~остьта -н_а ниш~итt се образува Не• 
~ж .,,покаэа.tщ, че . мате·рията на ра?.JIИЧ'н:(1:тt- платове · утраленъ алуминиевъ . ацетат'ь, отъ _кОйто - водап . 

· (ленецо платно, фланела, платъ за балтони и, др.) и бtга. Так~ · приготвенитt платове не-. трtбва да се 
тtхната дебелин_а· ·има1'ъ известно - зщз.чение при за.: . · гладятъ съ твъ·рде · rорещо желtзq, защото ,горещи, 
държан~то на, топлината изразходва·на :Р~SЪ п.роводъ . ната разлага защитния пластъ, ~ покривка_ на ниш, 
1-С 1-fзлж.чване; ·обаче - разликитt еж твърде .• малки. китt. · · ,r, 

·Свойството на известна дреха да държи Т0ПЛО за- За · защита 'отъ силната :топлина И свtт11и_на лtте 
~ИСИ преди ВСИ~·[Ю ОТЪ ~ОЛИ.ЧеСТВОТО ВЪЗДJХЪ, КОето и ВЪ тропич'еС1$И1'Ъ СТ))З.НИ ~се (:!ЗПОЛЗ,УВа' ЦВЪТЪТЪ На 
се намира между- т~лото и дрехат~ и - отъ В?>здуш- -~ла:юв.етt: бtлитt щатове абсорбиратъ - лжчитt на 
ното съдъ'рж3ю1е на плата; ◊-тъ , кОйто е приготвена, топлината . най-мал'ко, следъ ТЪХ'Н ·идатъ~ по "редъ : 

. В'ъздушн-ото съд;ь,ржание на , известенъ платъ се свtтложълтя, . тъмножълти, : ~еле·ни ; червеt1и, сини, 
• : опре.цtля отъ : -вида на тък_аньта т. е; доколко отдtл-. черни; чернитt . д:рехи поглъща·тъ приблизително два 
нитt нищки - qж близо една до друга И каJ,<ВИ празни ПЖ.ТИ п.овече топлина : отъ бtл11тt. · - · . . 
лространства ,(пори) з~ключватъ !"ежду с~бе си. Има За качест~ата : на ··плата еж. отъ ~i1ачени.е н_е само 
ПJI':рТНИ и rлатки -тъкан·и, дето отдtлнитt НИШКИ- еж.· обраб9тката, но i-i свойствата на материала, оtъ КОЙТО _ 
збити една до друга и поритt еж. много малко ; - . е . приготвенъ. Понtкога . ·различ·ни _ материали при 
тр~кс)~ . дето · .. между нищкитв . И!\fа повече пори. ; · фла- .· една и сжща обработка добива:гъ · приблщштелно · 

. нела и не_вал,sщо ·~У~I:Ю., дето · са_митt нишки еж гра:_.- еднакви качества. Но обикновенно . материала - самъ 
пави, т'a~il ч:~_- r~ це могатъ да . се допра:'~ една · Jl.O _ по себе си, а -и пqради това, че .. различнитt мате
друга - и по тоя :11ачщ-1ъ заключватъ помежду си • по- · ·риали изискв~тъ и : различна обработк~, ~бу~,:11авя 
rЬлtми· и ·, цноrо цqвече пори. Оrносителнитt тегла сж.щественитt · качества на плата. Така въл.ната се от
,f!~ разнитt -нишк~ · (ленъ; памукъ, въ_лна) не се раз~ . личава съ своята еластич_ноtть, вълненитt . пл,атов~ 
ли'чават1? __. много; обаче_ 6тносителни_тt · тегла на· ~ри- . иматъ п_овече пори, за1:~~а и ТОПJ!ЯТЪ riовеч~ ,., п_рО· 
гот·венитt Q"Fъ · тtхъ тъ·щ1ни се разJшчаватъ значи- . мокрятъ се _ по-трудно и изпаряв·атъ по-бавно попи-

. телно и · то именно вёлёдсtви:е цtлокупния· обемъ на тата В'Лаrа; ет·о защо когато еж влажни·, не дър~атъ - ' 
n◊p~тt. Колк~то обема ' на поритt е по-гол:вм:ь; ТОЛ· . Аного с:гудено и предпазв_атъ отъ простуда . Ле'нени 
кова плата е по-лекъ. От~_ , изобилието и голtмината . .'плато~е иматъ малко пopl-f, -пр9мокрятъ се лесно на~ 

· на -поритt ·аавис·и . възµух6пропускаемостьта ре_сп. - · пълно при · влага и . изпущатъ ~лаrата бърже, при 
вtтроу,порн_остьt_а на· ~лата; ето · защо._ известно иqо• което . се отдtля бързо .. и · много топлина отъ тtл,9то 

. бил~ие на пори е · ~елателно/ . !Ю то_ не трtбва да пре- ---:-- нtщо, крето QРИ нашия ,климат~ . ~ожем-ъ· ~д си . 
· м_инава е_щш ·<шредt . .тiен,а, граница.. _ . . позволимъ· ·само л-вте. Памука стои приблизит.е:лно ,п~ 

Когато единъ шJатъ. се _намокри било отъ . д"?ждъ, - · срtдата между вълната . и лена ; той може да се об
било отъ поть, водата н·ахлува въ по.ритt, но не въ работна по много начини,_ е . по-ефтинъ и затова . ~е 
едн~ква ст~пень при разнитt тъкани; при rладкитt _ . . употрtбява пове1:1~- Долнитt дрехи -се i1ригЬт~ятъ на 
тъка·ни · -всичкитt пори се изпълватъ , съ в.ода; при нtкои мtста отъ ·вълна, . на други отъ паму!{ъ, но 

" fри~ото ос:гаватъ незапълнени 30_0/о (rфи л'ененото), _· изгле~да, .че шiато~е · изтъкани наполов·ина отъ вълна 
. 60°!i, при паму!-lн_о » вълн~но ; при :Флане.пата оста- , и натiоловина отъ памукъ обединяватъ _добритt -

1 

ва.тъ празни 70..:._80¼. ·Етq . защо ;-rладкитt тъкани,_., свойст.ва на въiшата и памука, ~ еж н_ай-добритt за 
щомъ се намокрятъ, не ·. съдържатъ. вече ~икакъвъ . тая цель. . . . . . . ' . 

· въздухъ и sатова държатъ студено, т.ри~ото и фла- . Това С)К накратко изложени физиQJIОrичнитt и 
нелата съдърщатъ <:>ще възду~ъ· и ' затова ДЪ'ржатъ хиrиен-ични . основи . , на учението за облtк,l.IОТО; ~ съ -
по-топло. Но ii" трикото и фланелаrа _ заu64.вап. да _пра:ктичес-ката · страна на въпроса всtки горе , дол·е · е . 

, . дър~атъ студенq и_ то повече· стур.ен.о, щомъ се из- запознатъ отъ ежедневния .живот1:~. -
м:окрятъ съвс~мъ т. е. щомъ всички пори имъ се за- . Д-ръ_ н.- Дабовски .. 

· пълнятъ ·съ 8Ода ; Водата въ поритt · на облtклото 
. отнима топлина · отъ . тtл6то, едно . защоть се стопля 
- на -rtлесна т~м11~ратура -и друго защ<;>то .се изпарява; 
а за да се изпари '1 кгр. вода отъ мокритt дрехи 
потрtбни .еж nрибли.з.ите·лно 600 - К~~ории, които В'Б 
по-голtма'та си часть •, · се взиматъ отъ тtлото. Това 
означава голtма загуба на т6лли·н~ и на Сl:fЛИ .и то е 
опасно за здравето_. - . -

НепрQмокаемиrt :плат.о'ве . не могатъ :да ~е по-
, насятъ за дълго. отъ човtка, . защото ·тt пре_чатъ на · 
6тдtлянето на газоветt и · паритt -отъ кожата; тя се 
затопля много подъ тtхъ, запотява се и_ следъ това . 
се разкисва и разранява. Дос·та.тъчно е · о.баче д-а се 
направятъ дрехит-в трудно . да •' се мокрятъ и трудно . 
да пропущатъ вода; това . можед,а .се пQстигне1 като 
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XVIII редовенъ . др'ужественъ с_ъбо.ръ • ;а~и година 
· ще се състои въ Стара Заrора на 3, 4 и . 5 май ... Центра:71-
ното настоятелство въ съгласи.е съ Стщ~,о-загорския , клонъ 

: е уста.новилъ следната прогр~ма за събора : . · · . 
1. Всички дружествени клонове· J\Оито лещ:атъ на за,- · 

падъ отъ <::тара Загора ще трtбва да ттристигнатъ -:- ~въ 
града · съ влака, който пристига тамъ въ 5. ч. ~утрин,ьт-а' на. , 

·3 май а тtзи на· изтокъ и откъмъ Балкана въ 13 часа 
сж.щи~ день. · - · ·. - · 

• 2. -На . 3 май 15½ час.а откр~ване на събора при след
ния .дневенъ редъ: 1 .. Оrкриване ·на събора, 2. Рефератъ 
QП~ общ~ х:арактеръ, 3. приемащ ц:ови KJJOHOЦe, 4, Отчет-ь 



на Ц. 1::1., 5. Провtрка на пълномощията, 6. Избор:ъ на · Р. Поповr,, Чилингировr,, Пиронковr,, Велчевr, и др. А 
· съборно бюро~ 7. Докладъ_ на контролната . комисия, 8. • особено задължени се чувствуватъ и Настоят~лство и 
Отчетъ . на клоновитt пратеници, 9. Рефератъ върху бж- К~онъ и Дружество и Туризъмъ къмъ клонов_ия членъ 

· дещата дейность .на Б. Т. Д, ; 10. Из,;юлзуване ' дарението г. Д. Тошковъ, кой:rо е провъзгласе~ъ единодушн~ за 
на д-ръ К. Панайодовъ, 11. Реферать върху отношението почетенъ членъ на Софийския . клонъ. · 
на Б, Т. д. спремо. другитt организаций, 12. Бюджета за Около хижата се преnвцжда: да се riос:rроятъ чешми, 
1925 r. 13. Провъзгласяване почетни членове, 14. аРефератъ да · се изсушатъ мочуритt, да се _построятъ. посредни стан- ~ 

. върху организация на излетитt, 15. Докладъ на комисийтt, ции, да се уреди бюфетъ, да се мобелиратъ спалнитt и др. 
16. Опоедtляне на задграничнитt излети, 17. Опредtляне . 
мtстото на XIX дружественъ събор~, 18. Изборъ ·на- ново . Относно маркировката отбелезанъ е пжтя само до 
ц. н. и 19. Ращш. · · хижата. Изучаватъ се ,точнитt названия на различнитt 

На 3 , май вечерьта туристическа среща (вечеринка) · мtстности · за да се . популяризиратъ .И отбележат-ъ като 
за опознаване rоститt и . делеrатитt. . ориентировачни пунктове. . 

. Клонътъ е поделъ · най-рано и вече Йаложи:11ъ зим-. На 4 · и 5 май при хубаво време се . уреждатъ едно- . · t 
дневни излети до Старо-заrорскитt минерални бани (l5 КJiм). • Нитt излети; като се стреми · да ги п~стави въ рамкит 
и до Горно паничеревскитt бани на р. Тунджа (въ розо• на предвидливость и разумность. 
вата долина) съ влака. . · . Официални -:-- отъ настоятелството и- rрупитt еж 

Следъ събора на 6 и 7 ,май за една група се урежда , уредени повече -отъ 90 излети. . . 
двудневенъ излетъ до в. Св. Никола, !1 на 6, 7, 8 и-, 9 че- Популярнитt беседи по теорията и практиката на 
тиридневенъ _ излетъ до Юмрукъ чалъ. · . . туриз7,>ма еж продължени и презъ 1~24· rод. Държани ~ж · 

За дружественитt членове - държави~ чиновници, седемъ реферати. · . 
които що взематъ участие въ събора е разрешенъ съ ми- Вжтрешния эаемъ, поради различни . тегоби ще се 
нистерско по·становление 7 дневенъ отпускъ. Ще се пж- тегли отъ 1927 rод. когато клона ще ликвидира съ теку-
тува с:ъ 50¼ намаление по. ~ Б. Д. Ж. съ ед~нични увt- щитt си задължения: произтичащи отъ постройката. 
рения. . / Клона проектира да сви·ка една обща конференция 

·Ви;цинския клонъ Боновия е ималъ на 10 мартъ на всички туристически организации за да се подирятъ · 
общо годишно събрание, дето е даденъ, отчетъ и е избрано възможности за едно групиране ·на вси:ки туристически · 
ново настоятелство въ съставъ: председатель Д. Стояковъ . сили. 
подцредседатель Ст. п. Георrиевъ, секретарь Н,иколай Ни- . . . Дадени еж петь вечеринк·и и едно за_бавление на 
колаевъ, касиерь Д. Ванковъ1 съветници Младенка Геор- хижата. 
гнева и Димо Попо:въ. Новото ,клоново настоятелство е конституирано както 

Карловсния клон~ Юмрукъ чалъ е избралъ след
ното клоново настоятесс:rво: преDседатель Ие. Златаровъ 
подпредседетель В. · Гайдаровъ, секретарь Ив. Енкинъ, 
касиеръ ._ В. Чердаклиевъ, домакинъ Ст. Спасо.въ и г-ца 
Н. Бакърджи~ва. 

Карнобатски клонъ Чал.ж кавакъ. Новоизбраното 
КЛОl!ОВо. настоятелсво се е конституирало както с~едва: 

. предс-едатель Кос~о Роховъ, _поl):председатель д-р · П. Те
оргиевъ, секретарь Мария Димчева, касиеръ Станка Пръв
чева, библиотекарь Алеко Василевъ, съветници Атанасъ Д. 
Русчев~,- Юрданъ· Коджабашевъ и 1ИЛИ!J Н. Бакърджиев~. 

· Пловдивския ююнъ Калояновъ връхъ въ събра
нието си отъ 1 мартъ е избралъ следното настоятелство: 
председатель Ст .. Н. Шишковъ, подпредседатель Д-ръ Вас. 
Пtевъ, секретарь -Крумъ Стефановъ; касиеръ К. Констан
тиновь, домакинъ Леонъ Алмалехъ. · Съветници: Н. 1 руевъ 
На~о . Кировъ и Д. П. Христовъ. ·. • . 

Преславския клонъ Хорски долъ · въ ·събранието 
си отъ 7 мартъ е избрало за ~редседатель Геро f сровъ 

, подпредседатель Ст. Хараланова, секретарь д„ Коевъ, ка
сиеръ _ Ив. Мате~ъ, домакинъ К. Граматиковъ, съветници 
П. Никифоровъ, П. Пеш~въ и Д. Герова . . 

Софийския клонъ Алеко к·онстантиновъ е ·ималъ 
· на 22 февруарий общо годишно събрание, дето е билъ . 
даденъ и отчеtъ. Отъ него се 1шжда, . че клона е броилъ 
7 48 напълно изцравни членове и повече отъ 300, които 
по една или· друга причина не еж могли да се издъл?J{атъ . . 
Опитътъ да се образуватъ секции не е далъ -очакванитt 
резултати, главно _ поради липса на време за ' орrанизаци-. 
опни въпроси. Ло планомерн~ дейность е _проявила IV-'Fa 
секция въ Ючъ-бунаръ. . . , • . . 

Цtлото вн·имание на настояtелствоtо и клона е било . 
обърнато къмъ доизграждане · на хижата, · к·оято е била 
довършена, напълно готова и осветена на 3 авrустъ ·въ 
деня на 25 годишния юбилей на клона и дружеството. 
Заслуга · за · довършването на хижата има ·цtJшя клонъ, но 
особени старания с.щ . пол<;>жили друrаритt К. · Петковъ. 

следва: предёедатель П. Делирадевъ~ подпредседатель. Вл. ' 
Христовъ, общъ отчетникъ Ан. Гиневъ, касиеръ Ив. Ми- , 
невъ, секре:rарь Т. Чилинr1:1ров~, домакинъ В. Руменовъ, 
съветници Д. Тошковъ и Н. Чипингировъ .. 

По решението на общото събрание на клона отъ .. 
22 февруарий образувалъ. се е и фондъ за· залесяване на . 
мtстносiъта около хижата. За т~я цtль еж издадени съ 
съгласието и удобрtiшето на М-вото на Земледtлието и 
специални марки . 

Търновския клонъ Трапезица е ималъ на 4 януа
рий общо събрание, дето е даденъ отчетъ за 1924 rод. 

Отъ · отчета се · вижда, . че презъ годината . всички 
грижи еж били насоче"1И къмъ хижата, която напълно е · 
обзав'едена. ~Днесъ хижата раз.полага съ 100 легла, а доби- · 

,. тия чистъ приходъ отъ хи~ата презъ 1924 r. е--; 27301 лв.: 

Презъ 1924. год. въ спалнитt еж пренощували : . 

1. Учители и учителки . · · 336 души 
2. Ученици · . · . . .. •· . . . . 2653 
3. Туристи членове на Б. Т. Д. и Ю. Т. С. 100 „ 
4. Туристи отъ чуждестрани д-ва . . . 162 
5. Разни • . . . . 104 

Всичко . 3355 души 

Въпреки . грижитt на клона около :Хижата не еж били 
забравени и излетитt. · Такива еж уредени официаJIНо 12 
до разни мtста изъ ·близката планинска о_бласть. 

Презъ годината клона е реализиралъ бюджетъ отъ 
. 1021253 лв. на приходъ и разходъ. Отъ .ведомостьта на 
активъ и пасивъ се вижда, че -е реализирана чиста печалба 
отъ 52962·85 лева, съ ·която сума е увеличенъ клоновия 
капиталъ на 1, 17~,015·03· лв . . • · · 

Презъ годината · еж- ~:~олучен1:1 дарения и помощи 
31,799 лв. · . . . 

Сжществува и фондъ Д-ръ Ст. Сарафовъ -- 20510 лв. 
· Презъ годината клона е _могълъ да увеличи моби

л.итt като еж купени 102 одеяла, 50 сламеника, 21 маси . 
и , 21 виещ:ки ~толgве. . · 

.,., 



Уредени еж били: 1 балъ и 13 следоабiщни забви. 

Чл~нове презъ .1924 год.: 

на · 31 декемврий 1923 год. . 312 души 
Записани нови презъ 1924 г. 90 
Подновили членство . 12 

414 
Презъ годината напустна_ли_. __ 3_0_ 

На 31. XII 1924 rод. . . 384 души 

Варненския клонъ · Девненски извори · въ годиш
:ното си събрание отъ 22 февруарий е избралъ следното 
настоятелство: председатель Д. Парушевъ, подпредседа-
1ель В. Атанасовъ, секретарь В. Панайотовъ, касиерь К. 
Кирчевъ, домакинъ Вахрамъ Аганчянъ. Съветы:ици: Кап. 
Лейт. С_ава Ивановъ, Д. Кечиджиевъ, П. Константиновъ. 

Казанлъшки клонъ Орлово гнездо въ редовното 
си събрание отъ 15 февруарий е избрало за председатель 
Манолъ Ст. Черневъ, подпредседатель Ив. Геневъ, секре
тарь Ц Цаневъ . домJlкинъ Ст. Енински и съветници 
г-цитt Анка Малчева и Анка Димитрова, Клонътъ презъ 
годината е броилъ 103 члена - 39 жени и 64 мжже. 
Устроени 20 излета - 14 еднодневни, 2 двудневни, 2 
тридневни и 2 многодневни. Клона възнамерява да уреди 
презъ лtтото нtколко постоянни лагери · въ планината за 
да уле~ни многодневнитt излети. 

«-' Старо Загорския клонъ Сърнена гора въ събра-
нието си отъ 8 февруарий е 11збрало следното настоя
телство: председатель C-r. Минковъ, подпредседателъ Д-р1;, 
Анаtтасъ Козаровь, секретарь Ст. Георгиевъ, касиеръ 
Кирилъ Николовъ, · библиотекарь Анка Касабова, съвет
ници: г-жа Клара Стойкова, Т. Близнаковъ и г-ца Н. 
Друме·ва. 

Клонъть е броилъ презъ гопината 149 членове ~ 
99 мжже и 50 жени. Устроени еж били: 15 еднодневни 
излети, 1 двуднсвенъ, 3 тридневни и 1:-12 дневенъ изъ 
Родопитt и Пиринъ. Дадени · 2 вечеринки и 1 увеселение, 
съвм-встно съ ·юношит_t. · 

Русенски клонъ Приета. Избрано ново настоятел
ство на 1 февруарий; председатель Ив. х Ивановъ , под
прсдседате,1ь Вл. Сапуновъ, секретар,ь Крумъ Аврамовъ, 
касиерь Георги Хлебаровъ, домакинъ Хр. Медникаровъ, 
съветници Юрданка Тодорова~ Казимиръ Дюранъ и Ат. 

. Димитровъ. 
Презъ годината членоветt еж достигнали до 439 

души _:, 270 мжже, 169 жени. Излетната дейность е била 
доста оживена. По-голtми излети еж били устроени до 
Муса,ла .и Sитоша, до Свищовъ, Разrрадъ · и др. У с:rроени 
една еечеринка ·въ града и друга въ Разградъ . 

· Ннкополския кловъ Родина е избралъ следното 
настоят·елство·: председатель Кап . Ив. Побиенски, под
председа1ель · К. Стамболовъ, секретар·ь · ст. Станчевъ, 
съветници: Ив. Бояджиевъ, Л. Иван·овъ, г-жа Е . Узунова 
и г-ца С. Тортоманова. 

Въ общото си събрание ююнътъ е решилъ едино
душно да отпустне 1000 лв. на централното настоятелство:, 
която сума . да се употрtби за подо'брение списанието 
Бмгарски Турисш'Ь. 

Презъ изтеклата година клона е броилъ 60 члена-
35 мжже и 25 жени, една доста голtма цифра като се 
вземе предъ видъ етнографския характеръ на· града. 

• Харманлийския . клонъ Родопи· проявява оживена 
туристическа дейность. Обзавелъ се е вече · съ собствена 
канцелария и съ сказки, срещи и вечеринки се стрt:ми 

да популяризира широко между гражданитt идеитt на 
·туризъма. 

Редакторъ: Ив. ,Велковъ 

64 

./ 

}& 7 ! rJ,jr ··7 /f'-

Отъ даденитt нtколко . срещи една _t ,.била съвмtстна 
съ юношитt и тtхнитt родители и наtrойници . Извър
шени ~ж и редъ излети, повечето и съ научна цtль. 

' .. '· 
Плевенския кл,онъ Каилъшна долина е преизбралъ 

на 1 мартъ старото настоятелство въ съставъ: председа
тель П. Караивановъ, подпредсещпель . Илия Бърдаровъ, 
секретарь Д. Тошковъ, касиерь Маринъ 11ановъ и дома-
кинъ-библиотекарь Б. Христовъ. · ,/. 

Бургаския клонъ Странджа е ималъ общо годишно 
събрание па 1 марть. Избрано е настоятелство : предсе
датель Ил . Ивановъ, подпредседатель Бл . Карагьозовъ 
секретарь Б. Илиевъ и съветнини Долапчиевъ, Киров~ 

Хасковския клонъ Аида, преминалъ своя органи
зационенъ периодъ, проявява вече ш11рока дейноеть, 

която · се д.ължи на едно нараснало съзнание въ голtма 
часть отъ дружественитt ч~нове. Като ценна придобивка 
тр:Мва да се отбеле~и наемането и устройването на соб
ственъ клу.бъ, а сега като се стреми да изгради и соб
ственъ домъ на отпуснатото отъ общ. с;:ъветъ мtсто отъ 
12 декара, западпо отъ черквата св. Спасъ, надъ града. 

Въ края на отчетната година , клона е броилъ 167 
члена. Устроени еж повече отъ 15 излпи, нtкои отъ 
които мноrодневни съ по-далечни обекти. 

Въ клуба еж устроени 12 срещи, посещавани и отъ 
гости. Освенъ тов-а една вечеринка и една кинозабава, 
съвмtстно съ юношитt. Презъ декемврий м. г . . е биJ1а 
уредена и една сказка отъ Д-ръ Кадиевъ на тема „Тури 
_зъмъ и ,медицина". Клуба разполага съ една библиотечна 
отъ 40 тома книг_а. · 

Долнобанския клонъ Ибъръ е уредилъ на 4 яну
арий излетъ · до Джеваловата воденица - Бистричкия 
балканъ, и на 10 с. м. туристическа седенка, на която члена 
А. ,А. Цвtтковъ е реферираль върху Тур из ма. - На еж
щата седянка е била поднесена на г. Цвtтковъ, почтенъ 

- членъ на Б . Т. Д., почетната значка. Излети още еж уре
дени н;~ 11 с. м. до Градището и на 19 до Гуцелъ презъ 
Бадкана. Излетитt и седенката еж били добре посетени 
как!о отъ членове така и отъ гости. 

_ t ~еса Н. х. Цочева, членка на Станимашкия 
клонъ Безово, на възрасть 26 години е починала на 
1 Мартъ. Майката природа кротко ще я приюти въ своитt 
недра и пролtтыа ще накичи гроба и съ най-чуднитt · 
-си цвtтя. 

Миръ на праха и . 
. .......................................................................................................... . 
~ При сношенията си съ Централното Настоятелство ~ 

· ~ клоноветt, да се обър~атъ на адресъ : Б . Т. Д Цен- i 
i рала Солунъ 23. i · ............................................................................ ,. ...... · .... .................... . 

QЪЛГ АРСКИ ТУi>ИСТЪ. Месечно илюстровано 
_ списание за туризъмъ .и родинознание. ~ Органъ 

на Българското Туристическо Дружество ~ Препо

рж.чано отъ Министерството на Нар.одната 

П р о с в t та съ окрж.жно No 1 792 отъ 17 януари 

1922 rод. Год. XVII-( Януарий- Декемврий 1925 т.) 
Абонаментъ: за членове на Б. Т. Д. и Ю. Т. С. го

дишно 10 _книжки - 60 лв., з·а _нечленове 70 JiB. 3~ 
чужбина 100 лв. Всичко за списа-нието да се из

праща до: Редакцията на сп. Български Тури~тъ, 

София. ул. Солунъ ~3. 

Туристи, разпространяваитв . Бъпгарск, Туристъ ! 
Придворна Печаrница 
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