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(ОТЪ COФf,is:t ДО- УСТОВО) 

Азъ се съмнявамъ, че може нtкоrа,- преди хи
ляди години, да съмъ живtлъ· подъ кожата на нtкой 

суръ еленъ, който е гледалъ очудено божия свtтъ 
отъ нtкоя далечна морава или пъкъ е тича;1ъ като 

· . стрела презъ девствени лесове, когато е зървалъ · 
окото на своя врагъ-човtка, - макаръ че въ чер
титt на тия, които срещамъ 90 улиuитt J-1 мегданитt 
на града, съзирамъ току-речи всички представители 
на животинския свtтъ, особно когатр съмъ зле на

строенъ. 

н~ че у менъ тече кръвьта на моитt диви пра
дtди, живtiш въ китни долини край рtки и потоци, 

между тъмни гори и стръмни скали, това е за менъ 

несъмнено. И тая · кръвь негли се пробужда у мене 
сtка пролtть и властно ме зове навънъ, въ приро
дата; и купнежа и.а преживtя нtщо ново, макаръ 
че времето и опита еж го опровергали толкова 

·пжти, и разочарованиетq_ се по-често и по-често ме 

- спохожда съ горчивия си присмtхъ. И с,е пакъ, ний 
винаги жадуваме отъ малко малко поне щас-:rие, 

което е нtйде дал~че отъ насъ и което трtба да 
идемъ да потърсимъ . . • -

Ето последнитt дни преди заминаването, когато 

се готвишъ за . пж.ть · и когато с·е пакъ като че не ти 
се ще да се· раздi_шишъ СЪ Освоени навици, 'съ ПО· 
знати Jiиua и мtста -,- вtчното онова прощворечие 

въ човtшката душа, което кара Шилйонския зат~ 

ворникъ съ тж.га да се прощава съ своята келия и 

съ своя другарi; паяка, Ето и надвечерието на за
минавМ1ето. Простилъ си се в.ече съ приятели и по

знати, но у тебъ още блести погледа на нtчии чер
ни очи, звучатъ · ти нtчии тихи думи, изговорени 

съ треперливъ гласъ, . и рж.ката ти е още топла отъ 

нtкой ржкостискъ. · · 
Тръгвамъ отъ кжщи въ ранно утро. У лиuитt еж 

. рще пусти, - тукъ-тамъ се мtркатъ , само сън

ливи лица, които не нарушаваtъ сутринната ти

шина'. Фа,йтона ме носи къмъ гарата, очитt ми блу
ждаятъ по rолtмата улица, тъй !'tfНОголюдна презъ 
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деня, тъй пуста и щирЬка сега; Група ученици съ пёра 

и мастилници отиватъ по „Мария JJуиза.", навtрно 

зрt~остеt1ъ изпитъ иматъ. Колко далечни ми се стру
ватъ тtхнитt мисли и тревоги ·въ тоя часъ I Погледа 
ми се плъзга край зат,воренитt магазини и се спира 

на фирмитt, които ми обръщатъ внимание съ своитt 
очертания и · още повече съ своитt названия, кои 
отъ кои по-чудати. Никога други пжть не съмъ се 
сtтщ1ъ да ги заrледамъ, макаръ че съмъ минавалъ 
толкова пж.ти по тая еж.щата улица. Чета надеждитt , 

които е влагалъ тамъ бедния човtкъ, когато е отва• 
рtлъ своето заведение, и ~оито, уви ! еж можеби от
давна изл~rани ; чета суетностьта на други, у които 
се вижда желание да замаятъ минувача съ гръмки 

· заглавия, заети най-вече изъ чужди рtчниuи 

_ Грандъ хотелъ, Венеция, Парижъ Лондонъ ... 
Стигамъ rаратс:1, опушена, мръсна и неприветна, 

пъщ-1а съ пъстра тълпа люде, които се трупатъ. за 
билети или се суетятъ да се настанятъ по-скоро 
въ влака, и ако може, по-добре. _ И после, малкитt 

хитрости на ония, които еж. се вече намtсти.тiи въ 
купето, . да се освободятъ отъ нови приш-влци, 
които ~и ги стtснюш ; несмtлитt поrJiеди на ония, 
които влазятъ и -търсятъ мtсто, но м.жчно се ре• 
шаватъ да нарушатъ спокойствие-то на ония, кои

то еж · _ се вече разположили и които изглеждатъ 

да еж. като у дома си. Това еж. най-вече хора отъ 
народа, селяни и работници:· тt .най-често измина
ватъ затворенитt купета и сtдатъ въ открититt, 
дето имъ се случи. 

Имало е по-добри години, когато съмъ си поз
вол~валъ понtкога да пж.тувамъ въ втора 1шаса, но 
сега предпочитамъ трета ... И можеби защото чо, 

вtкъ е склоненъ да надценява своето, мене се '3ИЖда 
по-интересно да пж.тувамъ въ трета_ класа откол.:: 

кота въ втора и първа. Наисrина, тукъ мирише 

на поть, на чесънъ и на какво още не ; кра~ тебе 
често се отъркватъ мазни селски кожуси, -но и жи
вотъ има:: тукъ е _наrода1 непринуден1> И есте-



ственъ, люде, които лесно се сприкаэватъ и по

казватъ себе си такива, · каквито .си еж, · ~ не рtдко 
изпжкватъ и дарби, които эабавляватъ преэъ цtлото 
пжтуване съ . своитt разкази, остроумия и шеги. 
Тукъ всичко се движи, .шуми; смtе се и rо.вори, про~ 
ТИВНО на ,друrитt две К-ласи, дето ВИЖдаШЪ само важни 
и надути физиономии, - които· не смtешъ да-заrово
ришъ. 

Влакътъ пъхти и тича. Подвижни продава~и 
отъ време . на време отварятъ свойски вратата на ку

пето и на единъ дъхъ изпtватъ своята пtсень ; 1:1з

тънчени просеци влазятъ и ~ажио оставятъ сtкиму по 

единъ печатанъ лисtъ съ нtкакво СТJIХОтворение, ко

ето излага тtхната горчива сждба и' което има цена 

„ колкото обичате*, а : после се връщатъ та прибиратъ 
с.ж.щ_о тъй важ~о левоветt на пжтницитt като дъл- , 
жимъ данъкъ . 

Влакътъ лети,_ колелетата тр.акатъ. rазrоворитt 
еж изчерпани, вестниuитt прочетени. Вжтре е мръсно 

и душно: изглежда, че когато се струпатъ много хора 

на едно мtсто винаги эамррсяватъ. Ала вънъ е при
родата, която мами окото съ проститt. и благо
родни линии }{а своята нрасота, съ своята зеленина, 

раэтлала се вредъ по полето, · покатерила се ro хъл
мове, покрила сипеи и дори скали. 

Ни прела r6pa ни тка;1а, -
са зима болна лежала. 
K6ra ми дойде Гюрrе8день, 
сама се r6pa облекла, 
се 80 зелена дблама, . 
се 80 зелено кадифе. 

Влакътъ фърчи, а ти rледашъ презъ прозореца 

и се радвашъ и се чудишъ : колко дълго си билъ за

прtнъ, отъ нtкоя маrйосна ржка сtкашъ, въ затвора 
на града ! И иэведн~жъ, предъ тебъ сега се вести . 
всичкото това велелепие на природата. Дръвце се огъва 
отъ вtтъра, само и беззащитно, и тебъ се ще · да го 
погалишъ и подкрепишъ ; моrжщъ клонатъ джбъ се 
е зарtялъ въ полето и прострtлъ на широко клоне, 

сtкашъ l'IОвече земя иска да обсеби ; стройна и rиз -
дава топола се в»ши край линията, трепка съ листе 

и скланя върше като въ молитва предъ . създателя; 
и много други дървеса, пръснати навредъ, стоятъ 

заковани о земята, и всtко си има свой _особенъ об
разъ и, кой знай~ можеби свои мисли, свои бол.ки и 
радости. Стоятъ тt тамъ сtкашъ живи- сжщества и 
менъ се иска да се сприкажа съ тtхъ като съ свои 

родни братя . Пжть се бtлtе между нивитt, човtкъ 
пълзи по него, овце пасатъ таме, и свири . овчарче съ 

· своята свирка • 
Влакътъ е миналъ Софийско поле · и се про~ 

мжква по Ихтиманскитt възвишения; облъхна:лъ го · е 
при Бан·я-Костенецъ снtжния Белмекенъ, обвитъ въ 
мъгла ; кимналъ е на Марица, която тукъ е още 
младаи пъргава, и · въздъхва най-после свободно при· 
Сарамбей, въ Тракийско равно поле. 

Хубаво е пол~т.о на пролtть I Когато планинитt_ 
още се чумерятъ отъ мъгли и дъждове, полето е 
вече зелено и засмtно, и нtма нищо по-хуба·во отъ 

това, да пжтуващ~ no. н~rо , не вече въ влакъ, ами 

'· 
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въ л.екъ кабриолетъ или · пешъ, да rледашъ червенитt 
макове и синьото цвtте по нив11тt край пжтя, нищо 

да не спира погледа ти, эарtяhъ въ ширинето, ·и да 
с~ чувсщувашъ изгубенъ ·сtкашъ вь това море 'отъ 
зеленина. 

· Но ето пакъ Марица, при Паза рджикъ. Колко 
малко прилиtJа тя на предишната! Понесла широки мжт- · 
ни вълни, ·бащ:~а еднообразна, размиел.е.на невtм-:о за . 
онова . време, ког.атq е скачала като ·лалавQ младо 

момиче съ развtни бtли кждри с_тремrлавъ надолу 
отъ пла1щн~:к,иtt вис_ини _ и отвръщала на · слънчевитt 
милувки съ милионъ бисtр.и · и диама·нти .. 

Родопа е бJJИЗО ДО насъ, показва своитt зелени 
пазни, мами и зо~е. Ей и Дженцемъ тепе,_ и Бунар- -
джика1 които затуJiятъ Пловдивъ откъмъ западъ. 

· Пловдивъ! За мене той .не . е втора · столица на 
България, блtдо 1<Оnие на безцвtтна София. Той е 
старинния градъ, пропилъ въ себе си византийската 
·култура, кръстосана после съ ~турската, и си има· своя 
собствена физиономия. И дос.ега , по Джамбазъ и 
Небетъ тепета се катерятъ тtсни улици, настлани съ 
калдъръмъ, затъмнени 9тъ голtми стари кжщи на 
нtкогашни аристократи, -И досе·га дебелитt плесе-

~нясали зидове на Хисаръ-капия те облъхватъ съ 
лъха на старината и придават:,ь още по-мраченъ видъ 

·на тая часть отъ града. А на площада Джумая, на 
. п~па на .:fрада, се извишава голtмата джамия, :с..ъбрала 
въ политt си редица овощарски - дюкенчета, въ ко
ито можешъ да се разхладишъ лtтно време съ сладо
ледъ; съ превъзходна диня или съ грозде, продавани 
до скоро отъ турци съ фесоце. И други много J(Жа
мии 1шждашъ да стърчатъ пръснати низъ града, по
вечето съ 9ткжснати · rлави.;..минарета отъ време на 

рускотур_fката мйна. Сичко това заедно съ натрупа
ния Марашъ, дето живtятъ най-вече еврей, които, 
покрай арменци, не много .турци и ·гърци, еж · 
внушително множество и които н3:й-вече се радватъ 
на прел·ес1:итt на Бунарджика, придава източна ок
раска на града. 

Но улица Станционна, -която води отъ .гарата 
за града, е . нова· и широка. Тя црорtзва единъ квар- · 
талъ, изникналъ неотдавна и съставенъ отъ по-. нови 

сrради, прилични повече на лtтt1и кжщи съ своитt ши
роки дворове и градинки, .излази при Военния ·клубъ, 
минава площада покрай градината Царь Симеонъ и · 
се изгубва въ навалицата на „главната," Търговска 
улица. 

. Пловдивъ е за менъ · юrа на България, пъленъ 
съ слънце, нtra и сладострастие. Небето т.укъ е по

. синьо, цвtтята по~благоуханни, по-романтични · же
нитt и по-омайни поrледитt. 

И ~ · особно неговитt ~лtтни нощи! Презъ деня е 
тъй .торещо и пр.аш1:10,· 11е не е да се движишъ много. 
Затуй пъкъ, сврtнъ въ н1>кой хладенъ кжтъ, чакашъ 
tъ нетър'пение вечерьта, да ·излtзешъ да дъхнешъ 
прохлада. Иэкач.ишъ се на нtкое тепе · и гледашъ 
предъ тебе широко .разтл~.нttя ' rрадъ съ безбрОй 
свt~лини:очи, или отидешъ кы.tъ градината, дигнешъ 
погледъ . къмъ звездното небе · и се: очудвашъ, че е 
тОJJкова близко, сiщашъ ще ·ro досеr}!атъ извише,-
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нитt тополи, ТЪЙ ,много „ ту~'Q. От1э . нацъвтtлитt 
липи въ градината се носи· въ въздуха ·благоух·ан'ие 
И те унася въ Gв°!,тли блtнове, да11ечъ отъ . действи~ 
телностьта, 

Покатерилъ се по плещитt на седем6 тепета, 
Qловдивъ · изглежда отда11ечъ като камила, леrнала 
срtдъ най-широкото я .. плодородно наше пол~.- От.ъ 
северъ го rJ1eдa Балкана и Срf.дна Гора, отъ югъ се 
е надвесила · Родопа на-д:ь него. И въ продължение 
на "вtкове ·чадата . на · тия _двt голtми ' планин·ff, 'най
безпокойни'тt ' и най-пъргавитt, еж идвали да ·ди~ 
рятъ тука- щастие,_ и :rt ще еж създали и тук_ашнаtа 
българска арисrокрацц.я, - ч·е • полскитt . сеiяJ-ш еж се 
задоволявали да -работятъ своята земя, . ко,ято ги 
добре „в:ьзна_граждава\ Доскоро Балкана ще е~ималъ 
надмо1iще, · но сега Родопа, - която по-рано снадбя-

. ваше Пловдивъ само , съ _ работници·, _ е пратила тия, 
които ще , владtятъ тепърва, голtмитt ·тютюне~и тър-_ 

-rовци · ,;_;; Куцооглу · и . Кудооглу. Засилената .,,,_тютю

нева търговия е нарушила · предиuiн:ата идилия на 
Станционна улица _съ своитt· грамадни „ складове, дето 

намиратъ поминъкъ хиляди Р,аботници. Gтария Хадщ·и 
Калчо би позеленtлъ отъ .ядъ, да видtше, как.ви , пе
. чалби · имiтъ новитt тия богаташи! · 

Пловдивъ ! Кол'~о _сп·о.меi~'и и · очар·ования крие и 
?а менъ тоя rр~дъ, въ ·който протече най-хубавата 
nopa отъ мо~та- младость--! . , . 

. _ ~а да · на~лt~ешъ отъ . тукъ ·. въ -Родопа, която : е · 
само ~на„ два часа . отъ _града, . трtба да земешъ пжтя 
преsъ Бtла-черкв~, който е -по-труденъ, но ·за . rова 
пъкъ мноr6 по-красивъ~ па да сiгвзешъ въ Хвойна _на 
ГЛаВНОТО ШОСе, ИЛИ ПЪКЪ; ·каКТО ПраВЯТЪ ВСi:fЧКИ ПЖТ· 
ниirи сега, да идешъ въ Станимака, което отстои - ~а 
двай·сетина километра отъ - Пловдивъ .и се · намира 
тъкмо на устието_ ~а дефилето, което образува ре
-ката Чай и по което в_ърви шосето за Чепеларе~ 
Устово. Тоя_ пжть следвамъ и азъ. -

По · п~тя отъ Плсiвдивъ . . за Сtанимака още вед--

.,,,. 

~ащи изобищ1а студена вода·, чардак~ · при дюкен~ _ 
чето · и водопада? и пакъ ~ешми съ б:ьлбу!(ЗЩИ чу-

, чури, с_тариннии манастирJ>, грлtма светиня ·за · цtлия 
тоя край, . и \ пакъ остава самj:, CJ> рtката._ Qрибра~а · 
въ себе си много странични рiщи_ и пQтоци; :;rукъ тя 
се е разлtла на µшроко и не бърза тъй _ м,ного, · 

,. ·свършила сtкашъ ПQ·ГО:Тгkмата часть Отъ . ~воята pa_J, 
бота, измин·ала по-голtмата чз:стъ ori своя пжть. · . 

Дефилето .. ·ае стtснява, горитt наоколо · еж мал- . 
ко и -дребни, .и ·погледа се спира .най-м~ого на рtка
та. П6степено п.ж.тя се· извишава заедно съ леглото 
на Чая. Стигаме Юговската . рtка, която протича 
влtво IJO' още по-i_:tсно и стръмно дефиле,, една пъл.: 

· новодна и мрачна рtка, · която е вилtла дивното . 
Имаретъ-дер~ и Чил)>-тепе, мин.ала е ·•главоломни без
дни,_ а с_ега се :_втича_· сърдита въ Чая, · толкова го
лtма комай, колкото · е билъ и той до сега. · 

- Вървишъ нагоре още, м1:1наваш·ъ , л.рипа~о сел·
це _ Нареченъ, в:ь кое~о не виждашъ - ни , една варо- · 
сана кжща и въ което м:V; с1щшъ, че никога се нова кж

ща :ые стро_и, после банята съ нtколко _ ханове и хо~ 
тел11 край • .. пж.тя, и- пакъ гледашъ рtката. Тя става rю
дива, пж.т;( и препр~чватъ се~ повече - и пов~че едри 
камъни. Но. · скоро шосето te отдалечава отъ нея : . 
пр.едъ на·с~ е широката котлQвина между селата Хвой
на . fl Павёлско. Глелкат·а е още ясна ; прилична на 
полска· : много ниви и ~ивади, по тt~ъ овощни- дър .: 
веса, най-вече орtхи, по-далече дщбъ и· букъ. · . 

Продължаваме пжтя между Хвойна и -Чепеларе . . 
Минаваме Павелското· землище, и дефилето стцва още 
по-тtсно и диво, брtгрветt му еж , обрасли с_ъ пq_ве- . 
че гори, · _рtката е по-привлекателна. Радвашъ се н_а · 
нейнитt бистри води, които се ~Qсятъ плавно надолу, 
смtешъ -се на .нейнитt подскачания; услушвашъ се 

. _въ нейното потайно бълбукане, , когато засtда въ 
дълбоки си·ни .вирове, · дивишъ се на издълбанитt 
сtкашъ отъ · човtшка ржка · бtли и гладки . корита, 

· въ които се нtжи н:а- слънце . И тогав.а старитt леген-
ди на природния ч_овtкъ, КОЙТО . е _ изпълнил~ъ рtки-· 

· тt съ русалки, за когото_ самитt тия . рtки еж боже-
на?l{ъ погледа ми блу)!<дае радостно по зеленото поле. . стна, не ти се виждатъ празни. _ _ . _ 
Минаваме Орта-ханъ (СрtП:нщt ханове), дето . мно- . .. Азъ не м·ога да ·-откжсна погл'едъ - отъ тая чудна: 
rобройнитt станимашки фа_йтонджии, повечето отъ ·ко- - красавица, която припка- ·и. лудува съ развtни бt.riи 
ито сега кцратъ не файтони; ами автомоби·ли,' се спи- кждри,, игри.во ·се глези, . и ·· пtе, . и се смtе~ И не - из
раха . на r1очивка. Вдtсно, по поitитt · на. Родоhа, еж лизат.ъ Qтъ ума ми думитt на Хайнева'fа iтtсень ; 
накацали селата Кукденъ съ манастира Св.~ Врачъ 
надъ него, · :Воденъ, по-горе Яворово . . 

.Стигаме въ Станимака. Горната часть на града~ 
·която се явява пр.едъ очит1> ти, ког-ато слtз'ешъ 6тъ 
планината,. навtв.а ·-тжга съ своитt - овехтt~·и-овехтtли 
и . rюлур·азрушени кжщи. Но тукъ -града се шири се 
повече и повече къмъ. полето · и те : -nосре_ща съ нqви 
сгради. А преди да сти.rнешъ. · грзда, -виждашъ цtлъ 
кварталъ нови кжщици, пос1;роени dтъ бtгалцитt изъ 
Габрово . и·· Еникьой -(Ксантийск9 ). · ' ·' . 

.Отъ Станимака . нагоре пжтьтъ · има' една . H~flЗ~ 
· менна другарка - рtката Чай. Изпървр, комай ·оо 

едно . ·р_ав1:1ище съ нея, той минава низк~ qодъ ~с~~ 
новата крtпость, после се-лото - Бачково и мaJIKO следъ 
него - ман;астирск1пt · ч.ешми съ rолtми чучури, бълбу-
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Азъ съмъ принцеса Илза, 
живtя въ Илзевщайнъ ; 
ела въ двореца · мой~ 
блаженни та~ъ ще бждем~ пий . 

. Глава -ти ще обгърна 
съсъ бистри си вълни, 
ти свойтt бодки ще забравишъ, 

- rр11_жовн:о боленъ друже мой 1 

В'ъвъ · бtли ми нригръд·ки, 
' на мойта бъла грждь, ,, 
.... ти ще,- лежищь и ще блънувашъ 

"за !1rиказно· старинно щастие. 

и ще -те милвамъ и цtл_увамъ, 
ТЪЙ КЭ.К!О МИ;J~ахъ 1:1· цълу_~,ахъ 
любезния_ ми_ _царь · Хенрихъ, 

J<Qйто - е м~,р~~~ъ щ~~е! 



Нь ПЖ'I.'Я е из~tгалъ много ,на.rбре, и азъ съмъ · Роженъ до . :Имаретъ-дере и· -Чилъ-тепе. Ако засед
спасенъ отъ вълшебнитt дум

1

и яа опасн'ата съблаз- нешъ въ малкот6, ала угледно · се~це Проrледъ, ко
нит~лка. Поrледътъ ми си почива. на зелени тонове ето се пада влi>во отъ щосето; тамъ дето . завива за · 
- спретнати китни млади елови горици и _ливади. Устово, и еж.що се посещава. -отъ лtто·вници, _ще мо
у спокоява се разтупканото сърце .:::.....,.. и ·тоя пжть жешъ най-лесно да обиколишъ си.чки ~омайни кжтове 
миража на едно неземно · щасти_е ми убегна. . тждева. Оrтукъ можешъ да из~tзешъ за единъ часъ на 

.Гледката е вече чепеларска. Вижда се изполин- - ' Пампоровото съ неrовитt грамадни гори и ливади, 
ския чалъ щщъ Чепеларе, а не·· следъ много и са- _ да се полюбувашъ отъ тамъ на северната часть на 

- мото Чепеларе, i1ръснало · се въ широка котловина Караманжа съ нейнитt красиви скали и да назър• 
около · зелени ливади, оградено съ . еж.що такива нешъ . · на западъ къмъ Широколжшката · котловина 
млади елови гори; _ или пъкъ да продължишъ по У стовското шосе · и да 

Преди да- се направи щосетЬ, то б?ше беди(? излtзешъ на Роженъ, гр·амадна зелена поляна,· за„ 
планинско селце, а сега е градле съ широки J,f прави- градена отъ дветt страни съ гора. ~ ' 
улици, съ rолtми и хуба~зи здания и - нtщо рtд- · Роженъ е известенъ съ сбора,~който става тукъ 
коза такива селища у насъ_:_съ електрическо освtт- сtка година на Св. ~антелей (27 юл':1 старъ стилъ) 
лени е и ' канализация. Грамадно -. уч~JШ· 
ще - каменна сграда, която nрилича 

- на казарма - и читалище ,се издигатъ 

въ срtдата на града. Доста голtмо дви~ . 
жение, благодарение на ' ;,ърговията съ 
дървен.ъ материалъ . и на лtтовницитt , 
които идватъ тукъ лtте, оживtва тихо
то нtкоrа ~село и му придава изrледъ 
на..rрадъ. 

Отъ гiетнадесети·на години насамъ 
Четтеларе е едно· отъ най-посещавани

тt лtтовища. ~ Дойде ли юлий, то се 
изпълня съ граждани. Граждани пълнятъ 
кафенета и гостилници де_немъ, дигатъ 

пр~хъ по . главната ·уп,ица привечерь, 

смущаватъ нощыа съ . серенади. Но за 
лtтов·ище азъ предпочитамъ Чепеларе 
такова, каквото бtше, • когато нtмаше 
още това шосе, което домжкна тукъ, 
заедно съ материалното благосъстояние! 
латернажийската врtва на .· Станимака, -
и· тихиs,~ прелестенъ кжтъ, дето идваха Водопадипри -Бачковс~ия ~онастиръ Фот.1r. Трайчевъ -

· само ония, които знаеха да цtняtъ · !-le~ 1 . 

rовата крз. сота и целебность, изпитали несrодитt на и който сега се е смалилъ до paз~tpI1тt, каквито 
едно дълго li. уморително пжтунане на троми мулета - · е ималъ нtкога, ·преди въ Ахжчелебийско · (сега П;1ш
или пешъ, _сега е превърнатъ въ суетл.иво сборищ~ маклийtко) да се основе революцио~-ша организация и 
на празни и 5>холни люде. ; преди да започнатъ „афери", преди да има бtгалци и 

комити. Че въ тия усилни години именно малкия сборъ, 
на КОЙТО идtли ПОКЛОННИЦИ ОТЪ съседнитt само ceJia . 
Дереке "' И Прогл'едъ, се разрасна въ rрамаденъ лt
тенъ панаиръ; събранъ ~като п_о чудо въ сърцето на 
Родопа, блестеща отъ слънце и - . кр'истално чистъ 

въздухъ. _, И тоя па~аиръ не бt направенъ за нtкоя 
особна търговия, маюiръ че изобилваше съ сергии, 
въ които · се продаваха или нtща за ядене или _ пи
ене, или манифактурни стоки отъ турско, най-вече 

за подаръц1:1, Създаде го настойчиват? нужда на за
бtгналитt, законно и незаконно, отъ робската стран_а 
бълrа_ри да се виждатъ съ свои'тt бJiи~ки, които бtха 
останали' вжтре, · или по-лесно да гй зематъ съ себе 
си. Тогава, но споразумение между турски и бълrар~ 
ски гранични власти, границата бt · снободна за' три 
деня, и тъй Роженъ стана благословено · мtсто, · дето :· 
заробенитt можеха да въз.nъхнатъ св<5бодно: - ,,. 

* 

Излtзълъ отъ Чепеларе, пжтьтъ ,върви известно 
време между широки ливади , обградени съ· дълги тън- . 
ки дръвчета (~0арди) ---- гледка характерна за ви
сокитt планински села тукъ. Рtката, раздвоила се 
подъ с~лото, прострtла другия . си ржкавъ къмъ 
Широка-лжка, е съвсемъ намалtла и скоро ще се за · 
губи въ незнайни падини и долчини. Не измин.алъ 
ощ~ петь к11лометрз, виждашъ, -ливадитt се прибралъ 
близо край рtката, ил11 се покатерили по брtговетt 
отъ дветt и страни, отдето _започва · стара елова гора, 

отъ която постр()енит-? · долу дъско·резачни~и · зе~ 
матъ доволно, много жъртви. · 

Оrтукъ започва ощ>ва -дивно царство на красо
тата, което се наlУ1ира около билото _на планщtата,: 
покрай старата тур~скобълrарска граница, обгръща 
Ардашлж, Карлъкъ, Караманжа И · се прости·ра презъ 

,/ 

Отъ ранно утро започваше да се ТОЧИ" вървмица ' -



народъ отъ· сички български села на Ахж.qелебийско, 
изкупнtли да видяп~· своитt близки межпу ония, които 
се бtха стекли отъ далечни села- 11 градове на южна Бъл
гария. И широката поляна, по които се червенtеха· 
постлани мtстни кичени халища и шалове, по които 

бtха пръснати · на паша мулета и коне, дето с-в.ирtха 

гайди и се пtеха пtсни, срtщаше очи, готови по-ско
ро да плаqатъ отколкото да - се смtятъ и радватъ. 

Но едва се намtрили родъ съ роцъ, близъкъ 
съ близъкъ, едва размtнили първи думи, едва изт
трили първи сълзи, и дёнъть си отиваше всрtдъ зали
сия~: Идваше вечерь, ш1анинска, свежа, ясю1 и омайна. 
Отиваха си българитt отъ свободнитt села отсамъ 
по домоветt, ала ония, коит.о бtха били дълъtъ пж.ть 
до . тукъ, не • можеха .'да мислятъ тъй бърже д·а напу~ 
снатъ обtтованото мtсто. Събираха се тt по-близо, на 
групи, около голtми огньове, сtдаха на братска ве
черя, а пое-ле„ дълго набираната тжга отъ несрtтни 
дни, намираше изходъ въ пtсни, свирни и хора. 

Трапезата още не е дигната, бъклицата, ако 

. не_ е вече праз1:1а, обикаля, и провикватъ се по нетър
пеливитt: 

Яжте и пий:;rе, йолдашларъ, 
и доб_ра . дума думайте, 
съсъ добромъ да са запомнимъ 
на тая ·земя чуждинска . 

Чузда е земя прйтажна, 
~акто е майка мащеха. 

Още не свършила тая, други подзематъ : 

или : 

Сабрали са са, сабрали 
на високана планина 

ГОЛ'ВМЯНЪ СИрЯНЪ да ПраВЯТЪ, 

Не ща, майко на султана 
вергия да плащамъ . . I 

И редятъ . се нататъкъ залег1:1али _ дълбоко въ ду
шата думи и мелодии, изпърво тежки и провлечени 

като шrачъ, отпосле, когато хорото се е вече за~ър

тtло, . весели · и скокливи. Тtмъ приглася „ щарена" 
гайда, безъ която по тия мtста не става веселба, и 
която не е писклива ·като шопската, . а издълбоко по- · 
ема и прави да ечи гората. 

И на ' сърцата отлекваше, утtха и trокой облъх--
ваха душитt. · -

Полунощь .е превал~ла, близу еж. зори, огньо
ветt мъждtятъ, повечето отъ сборянетt еж заспали 
кжсъ, но ободрителенъ планински сънь, а младия мt
сецъ rpte се тъй ясенъ и свtтълъ, тъмнитt елови гори 
така вълшебно отсичатъ вършена сребърната му свtт
лина, че не ти се ще да спишъ. И чувашъ, какъ нt_
кой самотникъ излива въ пtсень жалбата на своята 
копнtеща душа. . . . r ' 

', · А рано сутриньта, ИЗ\.fръзн,алитt първи се ·съ
буди-.tшi подю1аждатъ загасналиrt огньове и поста• 
ВЯТЪ джезцета Да СИ варЯТЪ кафе, на КОеТО СЖ ТЪЙ 
сви.кнали въ турс1щ-·. 
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6гъ Роженъ надолу шосе;го прави една го;tма 
извивка, за да избtгне стръмнината, която се спу~ -
ща до селото . Долно Дереке, простнало се •на три 
километра дължина отъ · п.ветt страни на дерето; съ_ 
което започва У стовското дефиле. Общия изгледъ _ 
тукъ е вече другъ : горитt намаляватъ ; вмtсто ела, 
боръ и по-низко букъ; и . вмtсто Роженскитt ли- ,(~ 
вади, скяли и камънаци. · И затова наивни1:t българи · 
отъ турско казваха нtкога, щомъ ri.oйдtxa на Ро?l{енъ, 
че българското се чувствува вече въ самата природа. · 

Едва . изминалъ дългото село, отзовавашъ се въ 

Хупча) д~то е оня чуденъ изворъ, отъ който зема . 
най-многото си води Бtла рtка, единъ отъ притоцитt 

на Арда. Воденици и бичкии, карани отъ неговата . 
вода, обкрж.жена съ върби, го · затулятъ, но минешъ 
между тtхъ, излtзешъ на вадата и виждашъ чудо;_ въ 
скалата йздълбанъ камененъ басеинъ, и бълбука отъ 
него такава чиста и бистра вода, че, мислишъ, скж
поценни камъни еж. блеснали на слънцето. Глсдашъ и 
не можешъ. да се· нагледашъ. Драго ти е да си пото
пишъ рж.цетt, да си наплискашъ лицето. Ето, тоьа 

е езерото, за което народътъ мисли, че има съоб
щение · съ онова езеро, което е надъ Пашмаклж.; въ 
подножнето на Караманджа. _И разказватъ: .,. 

Тамъ горе, въ ливадитt на Караманджа, па
сълъ ста·до младъ овчарь . Ведн-ажъ фърлилъ гега
та 1) си да удари вироглава овца, запасла се край езе

рото, но гегата, въ която било скрито ц'J,лото богат
ство на овчаря__.:_се жълти жълтици-паднала въ во 
дата и пропаднала. Минало време. Мала мома отъ 
Долно Дереке, отищла на Хупча за студена вода, 

вижда изплавала_ надъ водата гега, зема я и я отнася 

въ кж.щи. Минало още време. Овчарьтъ е дошелъ да . 

търси своята гега и намtрилъ въ кжщата на девой- , 
ката двоЦно с:ькровиiце: своитt ЖЪЛТИЦИ , и хубава 
девойка. 

Отъ тукъ до Устово шосето върви безъ кач
ване и слизане се покрай Бtла рtка, на . която водитt 
еж. тъй чисти и бистри - бtл1;1 - както и самия 
изворъ на Хупча. . 

. . . _Настава страхотна тtснина, заградена отъ дветt 
страни CQ сн:алисти брtгове, обрасли тукъ·-тамъ съ 

малки гори; една тtснина, много удобна за хай
душка пусия и . не веднажъ оросявана съ кръвьта на 

убити отъ засада. Тука е бипъ убитъ единъ руски 
офицеръ заедно съ единъ устовски пъ рвенецъ по 

време на рускотурската война. Тука е билъ убитъ 
после отъ комити и гърка Янко, едничкия грtхъ на 
когото е билъ невtмъ, че, заседналъ отъ дълги години 

ВЪ У СТОВО като ПрОИЗВОДИТеJIЬ на СПИРТНИ . на ПИТКИ, 
залибилъ стройна и гъвка устовска нев вета, изпра
тила въ далечна чужбина немилъ съпругъ. А .може 
да е представлявалъ и нtкакъвъ гръцки комитетъ , 
кой знай. 

' . . 
Но ()шiсното мtсто е останало назадъ. Вече ми-

наваме . селото Босотин_.а, пок~терено високо по 

. Ч Гоi1tма· •овча.река тояга. 



стръмни склонове. !!то в6деницата край пж.тя; по
крила съ брашно дори и своя покривъ; ето ливадитt 
край рt.ката, покрити съ висока бу~на трева, изпъс-
трена съ ·бе;3брой · цвtтя. -

У стово се още не вижда, но Петровица, оня 
залесенъ връхъ, който бди надъ него като майка 
надъ дете, се издига насрещу и затваря крж.гозора. 

Вече съмъ въ устовско землище. Сичко тукъ ми ~ 
близко, познато, мило; дишамъ роденъ въздухъ и не 
бързамъ да стигна скоро, r·да имамъ време да се на-

. гледамъ на хубавата долина, преди да мина Гьрлото, 
тtсното устие, въ чиито скали се изсече новия пж.ть и 

. преди да блеснатъ предъ очитt ми бtлитt кж.щи . 

Н. Вранчевъ. 

* 
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Отъ )\ll. BAJITEP'Ъ 

Всtки туристъ е изпиталъ на себе си, колко 
благотворно действува планинарството на дробоветt 
и сърцето, но малцина знаятъ, защо и какъ става 

това · и на какво се дължи онова приятно чувство, 

което ни изпълва въпреки умората при всtки пла
нински излетъ; Всtка практическа хигиена трtбва 

да има предъ очи на първо мtсто развитието на 
силнJ:i дробове и здраво сърце. Главнитt белtзи на 
човtшкото здраве не еж. външниятъ видъ, хубавиятъ 
цвtтъ на лицето и силно развитата мускулатура, а 

развиването на вжтрешнитt органи, преди всичко 

сърцето и дробовет"t, които даватъ отпечатъкъ на 
нашето самочувство и ни предпазватъ отъ коварни 

болести, каквито често съвсемъ неочаквано нападатъ 
и сломяватъ и хора съ цвtтушъ . външенъ изгледъ . 

Между всички упражнения на тtлото планинар
ството особено се отличава съ условията, които пред
лага за развитието на сърцето и дробовет"t. Дро• 
боветt подновяваrъ чрезъ вдишването на кисло
роцъ всичката наша кръвь. Колкото по-добро е · 
провtтряването на дробоветt, толкова по-голtма 
е печалбата за .нашата тtлесна дееспособность и -
издръжливость. При · нормално дишане правъ или 
лежишкомъ дробоветt провtтряватъ на всtко · ди
шане и издишане 500 куб. см. въздухъ; Нормално 
имаме 15 вдишания -и издишания въ минута, или 
всtка минута презъ дробоветt преминаватъ 7 ·5 · ли
три въздухъ, а за - единъ часъ 4_50 литри. Това е 
при спокойно дишане стоешкомъ, · седешкомъ или ле
жишкомъ. При продължително спокойно упражнение 
на тtлото, напримеръ при равномtрно ходене по 
равно, числото на вдишанията и издишанията въ 

една минута се повишава отъ 15 на 30, а обемътъ 
на провtтрения въздухъ · отъ 500 на 1509 куб. см. 
За една минута значи, въ такъвъ случай премина
ватъ презъ дробоветt 45 литри въздухъ, а за единъ . 
часъ 2700 литри. 

Съвсемъ друга картина получаваме, 'когато упра
жненията изиск~атъ известнQ по-чувствително напре-

. же_ние. Когато се изкачваме нагоре съ тежка ра
ница на гърба и гега въ рж.ка или се кате<римъ на 

,~етири крака по стръмни скали и съ _ напрягане на 

нсички сили напредваме метърJ> по . метъръ, тогав~ 

. числото на вдишанията и издишанията се качва до 

50~60 и· повече въ минута. Обемътъ на nровtтре
ния въздухъ , който не може да надвиши известни 

граници, дQстига тогава до 3700 куб. · см., което 

значи че преэъ дробоветt минаватъ въ една минута 

222, а въ единъ ча съ 13,320 литри' въздухъ. 
Съпоставимъ JIИ дветt числа, 450 литри цри -

нормално дишане и 13.320 литри при напрегнато 
движение, веднага ще разберемъ грамадната стой
ность на планинарството за дробоветt, а съ това и 

~за цtлия организъмъ на .:-човtка. Наистина, може да 
се възрази, че и . всtки други спортъ и гимнастика 
предлага сж.щитt условия. Това е право и доказва 
голtмото значение на физическит"t упражнения въ
обще, и все пакъ тъкмо планина:рството · има извест~и 
преимущества предъ всички други тtлесни упражне
ния. Гимнастикътъ, особено котата се упражнява _на 
закрито, па даже и на градското игрище, прокарва 

презъ дробоветt. си заедн·о съ си11но · увеличения 
обемъ въздухъ и съответно по-голtмо количество 
отъ неговитt вредни съставни части, особено прахъ, 

така че у него вредата МО)!<е да надвиши ползата. 

С~мо планинарьтъ може, движейки се въ чистия, 
безпрашенъ и бездименъ планин_ски въздухъ, да из• 
ползува само преимуществата на усиленото дишане, 

безъ да се излага и на вредни последици, При това 
тоИ продължава своитt дихателни упражнения не 

само . кратко време, а съ часове, често даже съ 

дни и недели. Нека всtки пресметне; колко -nовече 
въздухъ е прекаралъ презъ дробоветt си въ време 
на последния си. излетъ отъ оногова, който ·е почи

валъ въ душна стая на миндера, и да поразмисли, · 
колко повече е допринесълъ за пречистване на кръвьта 

си съ всtко вдишане и издишане въ идеално чистия 

· планински въздухъ, и той ще оц~ни покрай другитt . 
голtми преимущества на планинарството и печалбата 
отъ него за нашето тtло. 

За да можемъ да преценимъ правилно пъкъ 
благотворното влияние· на планинарството върху 
сърцето, ние трtбва да вземемъ предъ видъ _ раз
личната възрасть- и различното т влосложение на хо • 
рата. Дqкато голtмината на сърцето се увеличава · 

отъ детинство до пълното !"У раз13итие дванадесеть 

пжти, разм"tрътъ на главнитt артерии пораства само 
три пжти. Въ _ юношескитt години сърцето е срав-

, нително малко, а кръвоноенитt сждове ·широки. За 
да може да пълни артериитt · съ необходимото за 
из:~сранване количеств.о кръвь, сърцето , трtбва да 
изправц . тоя недостатъкъ чрезъ по-усилена ра~ота. 



Съвсе~ъ .неволно скача младежътъ. бързо по· сtъл
битt нагоре и охотно тича следъ изпуснатия трамвай, 

. съ една дума използува всtки у добенъ случай, да 
увелечи своето добро разположение чрезъ усилване 
работата 1:1а сърцет:о. Но ·тази напрегната . работа на 
сърцето · не бива .' да отива до пресилване и съ това 
къмъ увреждане на сър'ц~то, нtщо което често· пжти 
се случва при гимнастиката и спорта, когато· · се 1·0- · 
нятъ известни постижения, за които иrрачътъ не ви

наги е достатъчно добре подгот'венъ. Пр·и _планинар
ството преминаването границата на со_бtтвеното ~ мо
жене е ~очти изключено поради самото му е·ст.ество. 
Силни напрежения на сърдечнитt .~.мускуJш · rукъ се 
р~дуватъ непрекжснато съ почив1<и, ~които даватъ 

- нъзможнЬсть Зf! нови усилия_ ·и . по такъвъ начинъ 
ПОЗВОJIЯВаТЪ едно ПОСТеПеННО упражнение И развиване 

· на сърцето. · ·- . 
. Съ напредването 'на възрастьта и .услоiията за 

дейн6стьта на сърцето се измtнятъ. то· става сравни
.телно по ~олtмо и трtбва съ по-голtма сила и налtгане 
да тика кръвьта въ ;тtснитt сега вече артерии. И 

I -_ т.укъ .пла·ниндрството подпомага отъ едн~ страна не
:обходимото . ·по-силно,. напрtган~ - на -сърдечнитt · мус
_кул~, като пречи отъ ._ друrа стран~ ' чрезъ п~-ч~ститt 
по,чивки, : които съ напредва·нет_о на възрастыа не

вОJЩО · се чувствуватъ все по-приятно, за . прекаленото 

ЗЗСИJIВан·е деt!НОСТЫЗ на сърцето_. . . 

. Въ tая възрасть често работната сила на съ~,
цето бива · намалявана значително отъ затлъстяване. 
0--тъ ецна страна многото подкожна мазнина 'затру.ц
ня~а кръвообръщението въ подкожнитt кървоносни 
сждоне, отъ друга · страна затлъстяването въ корем

ната кухина подига диафрагмата нагоре и затрудня,в'а 
работенето на сърцето. Къмъ това често се прибавя 
и натрупването на тлъстини непосрtдствено подъ 

обвивка!а на са~итt сърдечни мускули. Методично 
грижливо к~нтролирано плщ-1~нарство и огранича
ване поемането на каквито . и да било· напитки сщ 
най-добр_итt ·. здра~ословно-rи.мнастични мtрки: про-

. т11въ затлъстяване на сърцето и въобще противъ 
·, прtкомtрна пълнота - по-добри отъ всtкакви бани. 

Работата . на сърцето се влияе значително отъ 
нервната _система. Чувството на наслада действува 
ободрително • и · заздравително върху хода на сърдеч

ната дейность. Изтъкнатото по-горе богато вдиша
тене на кислородъ, божественото спокойствие въ пла
нищпt и . тtхното _въз·вишено величие доставятъ rо
лtма наслада на нервитt ни. и това .чувство на· на
слад~ . дава ,. сила на сърцеть за работа, която ' мно
зина планинари не биха очаквали отъ себе си. Отъ 

· всичко · това ние виждаме, колко ценно е nлани-
- нар<.:твото за нашитt най-важни -органи, и колко 
важна е · тъкмо присжщата нему умtреность и 11осте
пенность въ движенията и проявитt. 

·* 
(Изъ Mitteilungen. des D. Ое. А. v:) 

·tf.I:I_ r·РОСГ /IO~t{EPЪ 
--

Наnраэ·но чакахме цtлъ -день да се оправи 
Времето. ДЪЖДЪТЪ _ ръмtше ~а~НО, HQ сигурно ~ не 

· . мислеше да прес_тава. ~два ·надвечеръ небето се по
разведри малко и откри предъ жащштt 'ни . погледи 
вtнецъ отъ снtжни ~' върхове, за , да ~е - о.бвие пакъ 
въ мъгли на сутриньта. · 
. Но ние нtмахме повече време за губене. Пж-
тьтъ ни до тукъ бt · дълъrъ, · а днит-в за почивка 
преброени. И на сутриньта ние .пое~ме -стръмна
та .пжтека изъ клека, · последвани отъ н·ашитt дру-

.. га_ри· по участь. Гж.ста мъгла обвив~ше снtжния 
rребенъ, когато стигнахме горе. Вtтърътъ си игра-: 
еше съ снtжинки.тt~ ·въртtше ги високо изъ мъг

лата и затрупваше след_итt ни , въ снtга. 
Къмъ обtдъ ние 6tхме на върха Хоеръ Зон

бликъ (Високия Слънчогле;;~:ъ, 3106 м.) съ хижата 
Цителхаусъ, която приютява най-високат~ мете-

, оролоrична станция _въ Тиролъ~ Единъ оrъ друга_. 
ритt кръ.сти . върха Небелбликъ - Мъrлоrледъ, за
щото 0,ТЪ два дни го гледахме се въ мъгла. Любе
зниятъ цомакинъ на хижата ни· разведе и · показа 
разнитt уреди на _ станцията, между които особено 

.. интересния слънчомеръ на върха- на кулата, който · 
" отбелtзваше само 15'~ 20 пълни · слънчеви дни въ ' 
годината .. 

Следъ като починахме въ приятната , трапеза
рия. · на хижата и утолихме глада · си съ -прочутата 
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туристска грахова. чорба, ние се спусна~ме ·по дру
rата страна на върха край хижата Зеебихлхаусъ за 
Хайли~:-ен·блутъ . . Тукъ на слизане отъ върха азъ за 
пръвъ п:Жть·),шнахъ по ледникъ, безъ да· подозирамъ -

·това. Едва · като наближихме долината, колкото лж
ти . се обърнtхъ · назад:ь, аз1> виждахъ езика му на
цепен~ и нарtзанъ по всички посоки и направления, 
страхот_но над_~исналъ надъ пропастьта: Ние минах-' 
ме Jiедника висо,ко горе, далечъ отъ страховития 

му край, дето по нищо не личеще ч~ ходимъ по ' 
ледникъ, тъй като - тамъ той бt покритъ съ дебелъ 
снtrъ; са·мо обстоятелството, че петимата ту'ристи 
бtхме навързани съ вжже, ни напомняше това . ' 

Сле~щ-1 , вече BJ> долината, задъ гърба ни Зон
_ бликъ оставаше все тъй потъналъ въ мъгла,· а ве
ригата предъ насъ се проясни и ние га_даехме · вър

ховетt ~ ·единъ слелъ другъ, както тt · се _ откриваха 
предъ очитt · ни, докато стройната фигура на Глос
rлокнера (Го~tмия Звънарь), висок·о извишаваща 
се надъ всичко наоколо му, сама тури край на на

шитt препирни за неговата самоличность. 
Хайлиrенблутъ - китно селце въ -д0лината 

на р. Мьолъ-е изходенъ пунктъ ·за изкачването на 

Глокнеръ · и се . съст0и почти изключително отъ хо~ 
тели и магазини съ туристически принадлежности 7 

и фотографически снимки и картички. Побързахме 
'.ri.a посетимъ черквата и гробищата при нея. Въ 



елиu.а яасrроени~то бtше съвсемъ понижено. И дума 
не можеще да става за тръгваt1е по тъмно,' както 

,обикновено тръгватъ тукъ при изкачва-нето на високи 

върхове. · -
. Qтъ дамата, ~оято нощува въ нашата стая' . 

разбрахме, че и тя ·сутриньта ще отива ·съ водача 

· си · на Адлерсру и Грослокнеръ. И нова надежда 
стопли сърцата ни - щомъ има и други за Адлер

сру, -може би ще ни . се удаде и при не до тамъ 
хубаво време да го стигнемъ . . 

тtхъ почиватъ цi;ла редиu.а riланинари, загинали по 
вр~ме • на излети изъ групата на Глокнера. Между 
тt:х-ъ е и графъ Палавичини, чието им~ носи единъ 
Qтъ най- смелитt п.жтища за Глокнеръ. Той заги

налъ въ снtжна прtсца при едно изкачване на 
върха. Недалечъ · отъ него · почива младо м9миче, 
убило се както брало е·делвайсъ. И ние щехме да 
почиваме наредъ съ тtхъ,, ако се бtхме утрепалr4 

нейде изъ групата на Глокнера, защото всички заги: 

нали тамъ ти свалятъ и ровятъ въ тtзи окичени 

съ а.tI[:_Jийски рози и еделвайсъ гробища. 

· Сутриньта н11 изненада хубавъ . слънчевъ . день. 
Сърцата ни се свиваха отъ страхъ да го. не изпу
снемъ, -докато се · запасимъ съ всичко необходимо 

за тежкия походъ, ЩО НИ предстоеше. Отъ Хайли

Дълго преди да съмне, нtкой потроr1.а на про

здреца' съ плани.нарс-кото . ,,з:Правей" ! Ни.е съ моята 
'. приятелка въ мигъ скочихме _ отъ леглата и ·rочнах
ме съ трескавична бързина да се _готви~ъ. Понеже 
стаичката бtше маJJка, за третата дама ·~:нtмаше ме-

• ,(},- .,,1. ·\ 

rенблутъ до хижата · Глокнерхаус;Ь 
(2143 м.) се отиваше съ автомо
билъ, .но ние четиримата поехме 
пеша като използувахме всички пре

сечки, що свързваха отде.Jши части 

яа широкия п.жть. Следъ около 
три часа п.жть започна·хме да срt
щаме , хора, излезли на : разходка 

около хижата. Tt берtха rio поля: 
ната край шосето еделвайсъ. Не ми · 
се искаше да повtрвамъ, , че може 

човtкъ съ автомобилъ да отиде 
- нtк.жде и да си набере еделвайсъ. 

' Въ мигъ се изви -виелица .и покри 
зелената поляна съ снtrъ. Въпреки 

това ние все пакъ можехм_е да от

к.жснемъ QO нtколко стърка отъ · 
бtлата алпийска звезда и побързах
ме на подслонъ въ хижата. · 

Тамъ ~мжеше отъ хора .. Не- ·· 
доял~ още нашата супа qтъ грахъ 

нtкои съобщи че Глокнеръ се 
вю.кда,. и въ мигъ голtмиятъ са · 

лонъ се опразни - всички бtха 
на верандата и на терасата · предъ 

хижата, за да rледатъ капризния 

великанъ, който имъ позволяваше по три-чети- . 
ри пж.ти на ден·ь да го · зърнатъ и то по за ·нtкол
ко само минути ..:...:... презъ останалото време · той 

бt все · на4умеренъ и . въ мъгли .. Отъ терасат;1 1:1ма 
чудно хубавъ изrледъ и къмъ ледника Пасrерце, 
който _ ни делtще отъ ве·личавия гребенъ на 1 'лок
нера и чийто разцъфналъ езикъ слизаше низко 
подъ насъ. 

-Н.а другия день ние искахме да се изкачимъ 
до АЛJ1ерсру, затова побързахме по-нататъкъ за ·хи
жата на високата тераса въ скалитt (2422 м.), на- _ 
речена · на името на покойния австрийски импера

торъ Францъ Иосифъ . 'fамъ стиrнахме пакъ· при 
грозна виелица, която бесня цtлата вечерь. Съ М(_)• 
ята приктелка г-жа Таперъ спахме въ- една стая, ' въ 
която едно легло бt заето отъ една друга дама. 

J(авалеритt ни нощуваха въ- .м.жжкото отделение на 
. матраци·. Ние дветt решихме зараньта спокойно да 

~пимъ, докато ни р·азбудатъ. Поради снtжн'З.та в1:1-

-~ижата _при ·· глокнеръ · 

ст.о и тя спокойн.о дочака въ леглото си, - дс:жато 
· ние се приготвимъ. После разбрахме, ч~ нейният~ 
водачъ · тропалъ на прозореца, ~ нашитt · кавалери 
спtха сп-окойно нtк.жде - и ние не знаехме ~ де, та 

да ги събудимъ. , . . 
Студътъ. режеше на вънъ, но снtжната вие

лица бt престанала. Времето бt спокойно·, безброй 
звезди· надничаха отъ н·ебесата. · Ние бtхме отъ 

_ първитt ранобудници. Скqро хижата се оживи. Вси
чки : мълчешк~та обуваха тежкитt. ' си обуща, нави
ваха навоитt си и пиеха кафе ~ все се готвеха и 
никой не 1 ръгваше. Третата дама , отъ , нашата стая 
с.жщо бt .готова и чакаше св,оя кавалеръ. · А _г-жа 

* Таперъ бt пр'оникнала вече въ м.щжкоtо отделение 
и разбудила нашитt хора. Tt не разчитали на · 
хубаво време затова~ и не _ мислtли да ставатъ ра
но. Бtхме станали два часа _ предп да се съзори; 
вече се бt съмнало, а ние все още не бtхм·е по
т·еглили. 
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Htкoti съобщи, ·че · двама еж минали вече лед• 
ника. ВСИ.!'JJШ погледи се отправиха нататъкъ -
две черни 1'0ЧКИ се движеха изъ моренитt на от
срешния брtгъ. Кога с;к се изплъзнали · тия двама, 
никой не; бt ""забелtзалъ. Потеглихме и ние четири
мата. Пре~ъ- насъ -вървtше познатата ни дама съ 
другар~ си и водача имъ . . Когато се надвесихме 
надъ ледника забелtзахме една група отъ четирима 

да тъпчатъ вече по неговата ·снага; Други четирима,· 

се връзваха съ вжже, следъ тtхъ потегли групата на 

дамата, безъ да се връзва, а следъ нея се наредихме 
и ние четиримата еж.що безъ въже. Пастерце е най
голtмиятъ ледникъ въ източнитt Алпи (Тиролъ) и 
въ долната .си часть, дето трtбваше да го прекосимъ 
f откритъ; ~: Са:~о тънъкъ шiастъ прtсенъ lснtгъ бt 

Клайнrлокнеръ (3764) 

побtлилъ сега и·наче мръсната -~У ·снага. М11налитt 
преди насъ групи бtха утъпкали п~тека по - тънкия 
снtгъ, който застилаше ледника, и ние спокойно се 

u.вижехме по нея, внимателно избикаляйки или пр~ -
скачайки открититt му вече пукнатини. · · 

Минаването на ледника трая точно единъ часъ. 
Стръменъ, почти отвесенъ се изви.ш·аваше отсреш 

ниятъ брtгъ на Пастерце и свършвашегоре съ тtсёнъ 
снtженъ ,гребенъ . Тtсна изронена пжтека - криву
J1tше по едно_ . скалисто . ребро между висящи лед 
ници. Следъ два часа- катерене по скали ние .нагазих

ме пакъ вtчния ледъ, тукъ покритъ съ дебелъ 
пластъ снtгъ, който затрупваше коварни пукнатини , ' 
Това бt Хофмановиятъ ледникъ. Всички . групи предъ 
насъ се навързаха съ вжже. Вързахме се и ние чети

рима. Зловеiци дущш зtеха между ледоветt . Въ тtхъ 
ледътъ имаше uвtта на . морската вода и мамtше 
окото съ своя кристаленъ блtсъкъ. Прtсна пъртина 
виеше изкусно около пукнатинитt . Деньтъ б_tше 
спокоенъ, тихъ. Слънцето палtше съ своитt лжчи, а 
тt отражавани отъ , · нtга блестtха ослепително -
всички бtхме съ тъмни очила. · 
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Дълго трая напiиятъ пжть по ледника. t1редъ 
насъ и задъ насъ се бtха нанизали вече много 

груп11. Не <:е чуваше никакъвъ глъчъ. {\'lълч·а
ливо крачеше всtки, като бt отдалъ цtлото си 

вн_имание на вървежа, за да не направи нито една 
погрtшна стжпка. Подхлъзне ли се нtкой и пропа ., 
дне въ нtкоя пукнатина, другаритt му, съ които :,е 
вързанъ, ще го извлекатъ . Много мжчно е обаче 

т.t въ миrъ да забиятъ ледокопкитt си и да се за
дъ ржатъ върху стръмната снага на ледника при тоя . 

rолtмъ наклонъ, за да не полетятъ и тt следъ него 
въ пропастьта. · Инстинктивно забивате при всtка 
стжпка ледокопката тъй здраво въ снtга, че съ 

труд~ я изтегляте нагоре, а краката ви управляв~ни 
отъ съсредоточението на всички душевни сили не 

правя1ъ нито една погрtшна стжпк~. 
Височината, стръмнината и снtгътъ 

правtха все по-чести спиркитt ни за от
Jiихъ. Трtбаше да позалъжемъ и стомаси
тt _ си съ по хапка хлtбъ и парче шо

колатъ ~ Още бtхме - · далечъ отъ хижата 
на Адлерсру, а до насъ ясно достигаше 
плясъкътъ отъ изтърсването на дюшеци-

. тt и одеялата. Най-после достигнахме и 
ние „почив·ката на орлитъ" (Adlersruh 
·3455 м.), с1<алисто гнtздо висо1<0 на за
ледения гребенъ, на КОЙТО бt кацнала 
хижаrа „ Ерцхерцогъ Иох~нъ 11

• Необятна 
гледка се откри предъ очитt ни на три 
страни, само на западъ запречваше погле
да ни Глокнеръ , около който игра~ха 
вече· мъглитt. 

· . Поради честитt ни почивки iю-оп~r
нитt отъ насъ ни бtха · доста изпрева
р.и-ли и , нtкои отъ, тtхъ бtха вече на 
пжть за Глокнера. Водачитt отиваха до 
върха само съ по . единъ турнстъ, а това 
показваше че възкачването на Г1юкнера не 

е шега. Малко следъ нашето пристигане -въ хижата се 
върна отъ върха докторътъ, който придружаваше на
шата другарка по ст~я . Окуражена отъ него и тя по~ 
тегли веднага съ водача си, които току що се бt· вър
налъ отъ горе съ другаря й. Потегли за върха съ в9-•s 
дача си и една блондинка, младо нежно момиче, за кое
то никога не бихъ . повtрвала, че ще се осмели на та
къвъ подвигъ. По-късно узнахъ, че тя била голtма 
алпиuистка и излетувала въ Алпитt по единъ мtсецъ 
нсtко лtто и всtка зима. - . . 

Сравните;шо голtмиятъ брой излетници, които 
изкачиха qще сжщия день върха, ни даде куражъ и 

ние решихме да се опитаме на другия день·, наде

вайки се сутринтьта да имаме и па-хубаво време . 
Сега той . се криеше постоянно въ мъгла, която на
временно слизаше чакъ до хижата: Моята приятелка 
предумваше мжжа си да не се качва, но като раз

бра, че той е решилъ да стори това ; и . тя · реши ·да с 
го последва, за да не би той да се утрепа, а тя да 
остане жива. Не можахме да ги убедимъ да се ка
чимъ и четиримата заедно съ едно вжже. А понеже 
тt не се считаха достатъчно - опитни . да вървятъ сами 
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нагоре, трtбваше да си намерятъ вода_чъ, който да 
се с:ьгласи да води и двамата заедно, тъй като тя _ не 

пущаше мж.жа си самъ · въ отделна група, па пакаръ 

и съ водачъ. 

Тъкмо когато се rотвtхме да се приберемъ за _. 
спане бtше вече тъмна нощь-стана нtщо необи
кновено. Подш·на се цtла тревог_а въ хижата. От
вънъ свирtха .съ · тръба, освtтяваха съ факли ... Току 
що пристигналъ туристъ съобщи, че другарьтъ му 
останалъ на полови ·нъ часъ отъ хижата . съ премръз• 
нали крака. Следъ като дадоха сигналъ на по

страдалия, че ще получи скоро помоu_1ь, веднага 

се спуснаха къмъ него съ носилка всички 

водачи и носачи, коитq б~ха въ хижата. Tt 
трtбваше да се редуватъ да го снематъ на 

носилка до по-долната хижа , макаръ че той 

бt само на половинъ часъ отъ нашата , защото 
съ него не бi; възможно да се катерътъ на
гор,е. Всички бtхме вънъ отъ хижата. Пжтьтъ 
надолу се освtтяваше отъ гор~ съ факл~. Най~ 
сетне отдолу се чу сигналъ, дадоха знакъ, че 

пострадалиятъ е намеренъ · и ние успокоени 

отидохме да спимъ. · . 
При това настроени·е дълго приказваха въ 

женското отделение за страхотни работи. Ед· 
на словоохотлива дама , която се хв~лtше презъ 

деня, че възкачването на върха било играчка, 

приказваше гърмоrласно и не оставяше никого 

да заспи. А блондинката' се бt сгушила до r-жа 
Таперъ и тихичко разправяше какъ водачътъ 
на бъбривата дама едва я извлекалъ до върха , 
какъ тя пречила тоя день на вс_ички, .които 

имали нещастиеl'о дц я срещнатъ по пжтя, 

защото трtбвало да премръзнатъ ца чакатъ, до 

като водачътъ и я, изтегли нагоре или надолу. 
Друга съседка по легло · разправи, какъ преди 
нtколко дни единъ планинарь като минавалъ съ 

водача с~ Хофмановия ледникъ, се подхлъзналъ 

и падналъ въ пукнатина. Водачътъ- му ro спа
силъ, но понеже не билъ добре: свързанъ, 
вж.зелътъ на вжжето се затеrналъ и rърдитt 

му б_~ли силно притнснати, пораци което вед
нага го отнесли въ болница, дето още лежалъ. 

Най-сетнt словоохотливата -дама свърши при
казкитt си и всички се унесохме въ сънъ. 

Уви! бъбрицата з~почна така силно да хърка, 
че цtла нощь никой отъ н.асъ не можа да спи .. · 

Зараньта настроението въ хижата бtше 
съвсемъ понижено. · Ние бtхме обвити въ гжста 

. мъгла. Поради нещастния случай отъ вечерьта въ хи
жата нtмаше нито единъ водачъ . Слезлитt вечерьта 
съ пострадалия до долната хижа още не бtха се 

върнали, а и нови не 1-1дi;~а. Охотници за нагоре · 
имаш~_ малко . Нtкои потеглиха, като виждаха, че 
мъrлата не се разнася, а времето напредва . 

Изведнажъ мъглата отъня и ·- слънчеви лжчи 
заиграха по снtжната снага на - гребена . Другарьтъ 
ми и азъ бързо се вързахме сь безкрайно дългото 

вж.же, сложихме котки на краката си, взехме ле

докопкитt и · се втурнахме къмъ сияещия връхъ . 

1-tашит.t приятели ни изпратиха да.тtечъ надъ '1ёи• ~ 
жата. Пж.тьтъ ни ставаше все по-стръменъ, но 
ние · бързо напредвахме. Около насъ сияеше без
предtленъ сн~~енъ свtтъ, . надъ който · величествено 
стърчаха Гросвенедигеръ и Висбаххорнъ. Стигнахме 
до подножието на Малкия Г локнеръ. Стръмна, почти 
отвесна стена се изпречи предъ насъ, а въ страни 

окото не виждаше дъното на пропастьта. Благода
рение на изровенитt въ с_нtга, стжпки ние изкатери
хме стената_ безъ голtмъ трудъ •• Въ мигъ сияещи, 

ятъ снtженъ . свtтъ изчезtiа отъ 1предъ очитt ни : 
ние бtхме '!пакъ' притиснати отъ мъгла. 

Гросглокнеръ 

Пжтътъ ни почна да . става при всtка крачка 

п~-труденъ. Трtбваше да из~ачимъ една стръмна 
гладка заледена скала, която единствена стърчеше 

срtдъ снtговетt. По нея се ~юлtеше разкж.сано 
телено вжже, а подъ нея стръмна, почти· отвесна· 

прtспа и се rубtше дълбоко въ мъглата. На дол
ниsr край на скалата стърчеше забитъ желtзе1:1ъ 
прътъ, над;ъ· нея имаше други, отъ койтс:> висtше 
теленото вжже. Качвала съмъ се на без.брой много 
върхове, всtкога съмъ можала да си пробия пжть. 

Но тукъ ни предсоеше нtщо като че ли не по сили

тt ми . Азъ трtбаше да се у~ия съ вж.жето около 
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ж~лtзния пръt:ь . пЬдъ . страшната ·ск~ла , докато 
моя другарь премине по нея и ст1:1гне горния прътъ. 

Подхлъзне ли _ се, моя длъжноёть бt да i·d _ задържа . 
и изтегл_я съ . вжжето. Тукъ аз-ь разбрахъ, . че ~ие 
·си , играемъ· съ живота, и не смtехъ · да r9· гледамъ, 
докато се катерtше · Когато чухъ гласа му, азъ : го · 
·видtхъ вече залостенъ около / горния осигурителенъ 

. желiзенъ колъ. Значи, · възмО)f{но бt да -- се \\ШНе no 
заледената скала. Уви~ въ нея не _ можеше да се за~ 
бива ледокопката като въ снtга. Ледената и кора 

Цителх.аусъ .на · Зокбликъ 

би-- предсtаВ,!Jяiзала ~ удобенъ пж.ть, . що бt по ~ебе, . 
' ла, а • то бtха едва 0 нtколко : милиметра ледъ, въ 
КОЙТО нtмаше какъ . да се забиэтъ . желtзнитt ши-: 
:~ове на коткитt. ·Заловя ли · се з·а замръзналото 
разкж.сано телено вжже, въ мигъ р:жката ми се плъз„ 

. га· къмъ свободния М-}' край . Азъ обаче не се -осла- . 
няхъ нит9 · само на те~еното _ вжже, цито ~амо на 
.11едокопката, нито · само на · к_отк~тt до краh,.,, ами 

, · като разчитахъ на всичкитt · тия средст.ва едновре

~енно, а НЗ~ : МНО_го · на. лененото -ВЖЖе _C:J> КОеТО М<?~ 
ятъ, другарь ме привщ:1чаше м.алко по-малко_ нагоре 
успtхъ . н·аtt ·-после беаъ ·да се подхлына ; : ha се до- . 

бера до горни~ прътъ и да си отдъхна. S~~чк6 т6~а 
не би било тъй страшflО, ако проклетото' телено 
вжже . не ·бtше разкжсано. Следъ тещко изпитание· · 

. трудниятъ· иначе пжть на~оре не (изглеждаше вече 
·страшенъ, и азъ можах·ь _:да ходя по него безъ да 
се държа за · теленото вжже-, - което никжде вече, 
дето го имаше, не . бt скжёано. . . . . ·I, 
· ИзюtчихмеМалкия Глокнеръ (3764 м.). Оставаше 
ни най - страшната · часть от.ъ пжтя - прор.еза между 

него и Голtмия Глокнеръ. ~амъ ние чакахме : едва 
· л~. · не по~ювинъ часъ, доJ.<ато · преми.не · една 

група - отъ ' трима смели, опитни планинари, 

които водtха една много неопитна : дама · съ , 
себе си. Групата . слизаше отъ · голtмия Глок-

. неръ ~и минаваше къмъ м~лкия. Когато най ; пос• 
ле ги видtхме задъ- гърба си, ние започнахме 
да се спущаме отъ. 1\fалки,я Глокнеръ къмъ про
реза, · разбира се не' едновременно и· двамата. 
Единиsiтъ всtкога стои · о·сигуренъ добре съ 
вжжето . около - н:hкоя здрава сi<ала или желt
зе_!::!,Ъ ПрЪТЪ, ГОТОВЪ да Се притече ' на ПОМ◊Щ·Ь 
на другаря СИ, _БЪ Случай че ТОЙ Се' , П~llХЛ-ЪЗНе 
и само к9гато първиятъ - се осигури по :сжщия · 

начинъ, напредва и втория към;ь · него. Отъ 
nетьтt. телени . вжжета, изопнати едно надъ 
друго въ прореза между двата Глокнера, само 
· едното се люлtеше свободно 1:1адъ I c_нtra,. а 

останалитt четири б·вха затрупани подъ неtо . 
. ' На_ пръвъ погледъ ·изглеrдаше; "че ЩОМЪ . се 
залови човtкъ за вжжето и ще се залюлtе -J-Jадъ 

__ · пропастьта .. : подъ краката му · върви само нt

колко сантим.етра широка пжтека, . надъ която 
.. вжжето ~е люшка , . зак-репено 6 два желtзни 

кола, единътъ на- малкия, другиятъ на голtмия . 
Глокнер~. · · 

Тукъ азъ ·се осиrурихъ ,добре при кола 

, на малкия Глокнеръ и· пу1~ахъ по малко отъ 
в·жжето, аа . да напр·едв; другарьтъ : ми. То~ 
скоро мйна . отсреща' осигури . се при -желtзни1я 

· прътъ на голtмия Глокнеръ . и ' почна , ,да . при
б»ра ·вжжето, а азъ напредвахъ крачка :по крач- / 
ка, като се дъ ржахъ · за теленЬто · вжже„ За 

мое · голtмо О4удване то . съвсемъ не се зал·юля 
съ ·менъ надъ пропастьта, за .кqято и дне·съ 
нtмамъ идея защото · я минахъ въ непроглед

i-Ф мъгла. Но при хубаво време минаването на 
прореза трtба да е · нtщо шеметно : отъ две
тt 'му страни се спу1..ф1тъ стръмно, почти от

весно надолу къмъ ледницитt на повече отъ хиляда · 
· метра дълбочина снtжни · прtспи и заледени скали; 

ffщ~ бtхме вече. на rолtмия Глокнеръ. Тамъ 
тpt.бaiiie ' да изкатеримъ п·акъ едно деликатно мtсто 
въ за,ледени стръмни екал~, но вече не тъй страшно, 
както :скалата на малкия Глок·нер1>, .па и добре оси
гурено съ · телено вжже, което тукъ ни~;кде не бtще 
ск.жсано>tJадъ · нег,о вече пжтьтъ макаръ и много
стръме·нъ, н·~ , бt особено труденъ, а и не оставаше 
вече 'МНОГО; Гордиятъ връхъ (3798 . м. ) обаче не ни 
позвол~· да надзърн~мъ отъ него още веднажъ надъ 
ледения 1 свtтъ и, ние· бързо го напу~нахме. Слиза-



нето вървtще ·_о,тъ начало · все тъй . бавно, както и 
изк~чването. Много мtста на с.лизане .бtха ·по-Мж.ч
ни, · ·ошолкото· на изкачв~не. · Въобще · трtба~ре да 
бж.демъ . и сега· много вним:ателни и предпазливи. 
Въ това отношение ·мъглата, която_ изпълняше дъл-

, - бочинитt -под.ъ · насъ· и ·зату;Jяше отъ oч11tt ни .. стра~ 
х9тното, µ_{О ни заобик-~ляше, ни бt • незвана ,помощ-

\ ., /; 

. 
гли снt-женъ свtтъ . Скоро пt·сеньта заглъхна и 
настъпи гробно ,мълчание - ние _бtхме вече· върху 
Х6фмановия · · ледникъ. Стж.пка по стж.пка напредва; 

. ц~е ·вървулиц~та~ Отъ: дветt ни страци . nукнаtинитt 
на~ ледника зt·еха страхотно презъ мъглата.' Дойде 
пакъ време~ КОГаТО ВСИ"IКИ душевни СИЛИ се С~_средО
тОqиха да направляватъ .краката въ .правъ и сигуренъ 

ница. ходъ. 

~ Когато . слизайки отъ Малкия Гло~неръ ·се над- , · · По , желан·ие на друrаритt ние · продъJ!жав_ахме 
весихме надъ страшната скала, ние имахме нещастие~ да -вървимъ навързани и по стръмната пж.тека въ 
то още веднажъ да чакаме тримата см~ли план и- · скалитt. Азъ бtхъ въ ·. уждсъ отъ Тf1Я разп·оредба . 

. нари> .r:rокат.о свалятъ своята _ безпбмощшi . дама по За . н~ко~ко дена азъ _бt:хъ р~з.брал~ значение~о на 
· това изложено мtсто. Тукъ моятъ другарв се о~и :- .' . вж.жето : Тукъ въ 1 скалитt, д'!;то . всtки ·можеше . с~~ъ • 
гури··_при гqрния желtзенъ riр:ьтъ и пущаще. п·о-мал~ 4а . се д_вижи, то са~о ·_ м11· пречеше '. ,и по•.скоро ме 
ко от1> вж.жето., ~ ·азъ слизахъ по замръ_зналата скала -пл~шеше, 1!,а , не ~би, . ако се подхлъзне · нtкой, .да 
и· за мо~ уди!Jление · сега и шиповет't_ на . котки~t · .. r~о~л'ече вс~чки fщ ~-Jlедъ себе си. · ,; : . 
се задържаха :върху скала!а и ледоковюiта се з~кре~ Въпреки моя , ужасъ ние ~звървtхме ,., скалитt 
пяui~ за· моментъ. Веро~тно ледът~ се . · . . . "-·""·•· ,,..,,,, ...... ,....,,.,, . .,,.- . 
бtше . малко ГIОразмекналъ и ПОqВОлява- - --· --· 
ше на шишоветt да се ~алавятъ п·о- доб
ре въ него. ·. следъ . като азъ се , о.сиrурихъ 
п·ри ДОЛНИЯ желъзенъ КОЛЪ; дрУ!:З{lЬТЪ М_И 
преметна вжжето около rорния ; азъ пу
щахъ- по малко 'отъ моя край, който бtхъ 
навила рколо .долния. прътъ и той се _спу
щаше предпазл.иво, стж.riка по стж.пка "по 
скалата, сега азъ все .имахъ куража да 
наблюдавамъ неrовитt движения. Слt7 
зълъ долу на ~сигурнd мtсто той се от
върза.; , за да освободи единия · край на 
вжжето, и дърпайки го .отъ къмъ дру
гия край той ·го изтегли отъ _горния 
прътъ, свърза_ се отново и ние смело се 

спуснахме_ надолу по голtмия накло_нъ, 
. който следъ- заJJедената скала не · бtше· 
вече. тъй труденъ.- • , 

Целъ амъ · Зее 
. Скор_о -ние оставихме·. задъ гърба си ;, 
,· стр·ьмната снtжна стена на Малкия Глокнеръ и смело :благополучно и 1;1аrазихме въ ГОЛ'ВМИЯ Пастерце, 
зм<рач.ихме по вече ilO·C.flaбo наклонения rребенъ -къмъ . Широкъ и сп~коенъ се ра$тила той ·въ тази: си часть, 
хижата .- Насреща · ни . се _ зададе самъ .туристъ. Азъ нОJ душевното напрежение не преставащ~, . защото 
го_ помис.тiихъ за много гл·упавъ човtкъ, а,щ мисли да знаехме, че все още сме ,на ледникъ, отъ всtка пукна
се качи на ГJJQкнера съвсем ь самъ, ка~то бъше безъ ти~-iа на кой!О. ни се хили смъртьта. Сега ледникъ;г_:ь 
ледокопка, безъ котки и безъ вжже.~. Но той пр.оте:- · · бt ·-пр_ошаренъ · отъ много пж:rеки и ние - вървtхме 
гна къмъ насъ ржцt и азъ познахъ нашия прия- . ту по , една, . ту по друга : в ·срtдъ непрогледната _ мъr-

. тель, който съ жена си наблюдавалъ цtлото нa1.lle · ла наriшятъ пжть · изrлежд~ше · безконечно дъ,лъгiэ 
изкачване, докато ни скрила отъ пог~едитt _имъ мъ- вн·ез·апно гръмна · гiакъ пtсеньта, която • бt заrлъх~ 
глата. Следъ - малк_о . се показа и г-жа Тап:еръ и въ : нала, ;когато напущахме гребена . А това бt ·· сигу- " 
най-весело настроение ·. ни·е стигнахме хижата. · . · . ренъ · признакъ ; . че първитt групи еж минали вече 

. · Не можехме да почиваме дълго на_. Адлерсру ·ледника. и· нагазили въ _моренитt. Скоро и ние почу
защото трtбаше да мислимъ за слизане. Лри rак6ва . ствахме- подъ ,краката си твърда земя и -си от дъх, 
време - - мъrлата ставашt:: все по~гжста - все бtш~ нахм~ отъ тежкия, пж:rь. Дълго още следъ това 
'по-добре да вър~имъ повече групи заедно . . Нашитt главата ми бt ,като ·стегната въ обръчъ отъ напре- · 
приятели се бtJJa отказали отъ върха, по липса на . щеният~· презъ деня . . · 
свободенъ, водачъ,. · . . _, . -, . Сег~ въ . хи·жата на Францъ-Йозефс~ьое -!-fмаше-

.Нареди се дълга върволица · планинари, навър.- · мtсто, колкото искате. _r1Qвечето отъ из,л'етницитt 
за!-lи· на групи , по двама, трима или ~ет·ирима. Вър- ми;н~ваха 1f nрод-~;~жаваха къмъ Глокнерхаусъ, _а нt
захме се . и ние· че-тиримата съ нашето . вж.же и ·· се · кои и ' за Хайлиrенблумъ, .отекчени · отъ _сърд~тото 
·наредихме въ . безконечната верига •. Всички · ·запъха · време :· Ние не _ бърз-ахме, а искахме и да си отпочи-

. тиха, дивна пtсень, ·чийто тонове странно отек- неме добре, · защото на · други_я - день трtбаше -да 
ваха въ царствената ~самота н_а забудения 6Ъ мъ , · riрехвърлимъ Qтсамния - гребенъ къмъ' северъ, тоя 
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пж.ть презъ прочутата Пфандлшарте. Пфандлшар
те е много посещаванъ, слабо зале.riенъ проходъ 
отъ който се откриватъ вълшебни гледки на северъ · 

и особено на югъ. Затова той се минава обикновено 
въ обратна посока. рж.тьтъ отъ височината до Гло
кнерхаусъ трtбва да е цtла алпийска симфония -
разбира се при хубаво време. 
· Ние н·вмахме това щастие. Утрото бt нахмурено 

и никакъ не мамtше за излетъ. Ние излезохме едва 
ли не последни отъ хижата. Нанънъ р:~,мtше кротко, 
навремени подухваше хубавъ вtтрецъ. Едва поели 
отъ Глокнерхаусъ нагоре дъжътъ се обърна на снtr:ъ 
и · следъ малко потънахме въ ~еnроницаема мъгла. 
Отъ Глокнерхаусъ групата ни се бt увеличил-а съ 
още двама души. Пж.теката бt .добре набелtзана 
съ червена боя по камънитt, по-горе и с~ купчин
ки камъни, забити колове и др. и ние не се откло 
нихме отъ нея въпреки . непрогледната мъгла. 

Когато се надвесихме надъ ледника, скатътъ · 
стана извънредно стръменъ и белtзитt щшеднажъ 
се загубиха. Низко подъ насъ чухме rла~ове. На на
щия зовъ отъ горе тt ни повикаха и сочеха пж.тя 

. къмъ тtхъ. Ние не виждахме още никого, но все 
пакъ тръгнахме къмъ тtхъ. Скоро забелtзахме от
делни . групи, насочили се къмъ 6тсреш~ия брtгъ 
на щщника и край него на горе. Пакъ : се наниза 
цtла върволица излетници. Мъглата ставаше все по-

. гж.ста. Ние не виждахме кж.де вървимъ _и постоянно 

се събаряхме изъ ~амънацитt нц морената и по 
брtг~ . . 

· Когато наближихме превала подигна се гро
зна снtжна буря." Ледени игли бодtха въ очитt и 
свирепиятъ вtтъръ не ни позволяваше да дишаме. 

Едва кога превалихме . отъ другата страна, можахме 
да си поотдъхнемъ. Но тамъ снtгътъ се· сипtше съ 

- неимовtрна бързина и затрупваше следитt следъ 
всtкиго . . В?и~ахме на~ бързо по залъкъ хлtбъ и по-

бързахме да догонимъ преднитt групи, за да не 
ровимъ нова _п-ъртина • . Тукъ вървtхме п6 къмъ сре
дата на ледника и често трtбваше да прескачаме 
половинметрови пукнатини. Първоходциитt се бtха 

. вързали съ вжже и изш!тваха внимателно пж.тя. 

Макаръ и малъкъ, ледника имаше доста пукнатини, · . 
които прtсно-навалелия' сн-J>rъ бt успtлъ да затули. 
Това забавяше слизането и често трtбаш·е да спи- · 
раме и чакаме, до като се намери бродъ. 

Радостни викове поздравиха една група излет

ници, която идеше на среща ни. По нейнитt следи 
ние можахме да напредваме по - бърже и скоро сти
гнахме края на ледника. Следъ малко престана и 
снtгътъ - и мъглата почна да с·е разнася . Следъ ле
дения свtтъ, . изъ който се бtхме движили нtколко 

· дена, очи·тt . ни се радваха вече на свежата зелена 
долина, въ горния край на която бt кацf-fала на една 
осеяна съ алпийски рози тер~са · хижата - хотелъ Тра
унер-Алпе, дето ние останахме да нощуваме. 

На сутр :-шыа ние бtхме възн а градени за на
шето търпение. Слънцето ни погали · още ведна)!{ъ · 
на сбогуване . съ алпийския свtтъ и осия съ пъленъ 
блясъкъ · снtжнитt великани, които мъглата тъй 
ревниво криеше отъ насъ вчера, когато бtхме близу 
до тtхъ. Отъ долинаrа ние можехме да схванемъ 
грамадната височина, отъ която се бtхме _спуснали 

и да се порадваме на вълшебния Висбаххорнъ, който 
ни .остана една неизпълнена мечта. 

Следъ обtдъ ние вече бtхме въ Цел-ам-Зее, 
катаехме се съ лодка въ езерото и се любувахме на 
китнитt му брtгове, надъ които като гирлянди се 
надвесваха редица планини и оглеждаха модритt 

си снtжни чела въ · тихитt му води, а въ прореза 

между тtхъ, далечъ на югъ блестtха въ вечерната 
дрезгавина съпж.тницитt на · Глокнера, изпращайки 
ни последния си поздравъ. 

В. Гр-ва. 

* 
ЗАЩО -СЕ КАЧВд· ТЕ, l{ОГАТО ЩЕ ТРЪБВА ДА 

С{IЕЗЕТЕ·? 

. ОТЪ fl. дЖA!\IIOТifi. 

Колко често се отправя тоя въпросъ на плани

наритt ! Единствениятъ отговоръ би билъ, да пока• 
нимъ тtsи, които ни го задаватъ, да ни придружатъ 
„ тамъ горе•, да преживеятъ съ насъ тия часове на 

мълчание, които ние обичаме да прекарваме въ не-
драта на нашитt любими планини. . 

Но ние бихм.е могли отъ своя страна да ги по
питаме : защо отивате да се. разхождате, щомъ като 

ще трtбва да _се върнете да си легнете?! . 
На{iс}'ина за тtзи, които не моrатъ да отидатъ 

тамъ, кж.rtето -ние отиваме, ·равнината предлага толкова 

природни хубости, че тt с·ж. достатъчни да ги задо
во-лятъ. Всtкж.де природата е хубава. Но ако ни~ 
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и_скаме да отидеме по-далечъ и по-високо, и да при

бавимъ къмъ хубос::итt на равнинитt тtзи на пла
нината това е защото тамъ нашата наслада е по

голtма и много по-здрава . . 
Ние се и скачваме да търсимъ въ небеснитt ви• 

сини· една пълна свобода и никое зрелище не е въ 
състояние да замени чуствата, които ние изпитваме 

тамъ горе. Ние отиваме тамъ да съзерцавам~ пq

отблизу ОНJ1Я великани, !{Оито съчетаватъ въ своята 
·архитектура всички , стилове съ една елегантность 

на форма, на линии, на цвtтове и въ пропорции,·_ 

съ каквато никой паметникъ, издигна:rъ отъ човtка, 

Jie моще да ~е сравни ! Ген иа~Jiи худощници еж СЪ3 · 



дали удивителни произведения на изкуството, но 

какво~сж тtзи произведения въ сравнение съ творе
нията на създателя! 

Преди да почнемъ да се качваме, ние изпол
зуваме като васъ прашния пжть, кой·то напущаме 

съ удовол~твие за да поемемъ пж.теката, кривули
чаща между цвtтя въ скалитt. И тогава предъ насъ 
се открива необятна природна картина въ чистиq 

·- въздухъ, въ истинско освtтление, съ своитt краски , 
'своята душа и своята истина: 

Ние виждаме да се ни)!<е едно безкрайно раз• 
нообразие отъ цвtтя съ много по-живи краски от
колкото . . краскитt на цвtтята въ равнината, и , ние 
се удивляваме на живописни жилища, чиито обитатели 

еж. запазили своитt чисти, непокварни нрави •. Ние 
можемъ да съзерцаваме скалиститt блокове, · които 
отъ -~tкове слизатъ отъ височината за да запълнятъ . 
и моделиратъ удивително долинитt, безъ да могатъ 
да спратъ потоцитt, които си · пробиватъ пж.ть презъ 
всички препятствия. 

·Ние се изкачваме да пребродимъ тайнственитt 
гори, да нагазимъ безкрайния алпийски килимъ, 
дето дрънкането на звънцитt на стадата се прекъ

сва отъ трясъка на преспитt . А близо до вtчнитt 
снtгове хвъркатъ невидими птички · подъ едно_ по

чисто небе. Нашитt пtсни се сли·ватъ съ .своето ех6, 
израства единъ нови святъ, чудно стилизиранъ· отъ 

каприза на природата. 

Вие още сте далечъ отъ цtльта, но това очаро
вание е достатъчно да ви победи, васъ, които ни 
питате защо се качваме, 

Незабелtзано ние стиrна.хме на върха, отъ дето 
гледката е така великолепна и така изненадва, че 

човtкъ забравя всичко друго. 
Колко хилядолtтия еж. минали презъ тоя каменъ 

тронъ съ спомени и ледени страни? 
На тоя свндетель, изваянъ отъ елементитt предъ 

края на безкрайностьта, човtкъ се чувствува тол
кова малъкъ, но и TOJIKOвa порасълъ физич~ски 11 

морално, че не му се иска да слезе отъ тамъ. За

маяни вие вече ·не ни питате, защо се качваме? 
Ние се качваме . -· . за да . забравиме за . нt

колк6 часа сж.ществуването си долу, което въпреки 
дъ.т~rа ни мж.чи, страдае и умира въ единъ мораленъ 

безпорядъкъ, 

Ние се качваме да търсиме истинския : - божи 
храмъ, неорходимото за съзерцание усамотение, 
да изгонимъ лъжата за да • нап.рави~ъ · мtсто на 

истината, и колкото по-високо се издигаме, толкова 

повеч_е възвишаваме· душата си. 

· Ние се изкачваме, за да ,бж.демъ по близо до 
това, което обичаме, да намеримъ въ усилието една 
нова сила, една утtха,. едно здраво вълнение, раз-
вило се въ мълчанието. · 

r.ъ топлината, която ни оставатъ сJiедитt на 
тtзи -~лага, пропити Отъ свtтлина, ние слизаме въ 
равнината, щастливи, че сме имали възможностьта да 

ви покажемъ малко. отъ . тая ведра красота, . овладtни 

отъ вtчния · блtсъкъ на хубави чувства. 
И~ъ L'Echo_ d_es Alpe§, 

1 . 

КНИЖНИНА 

Anteituug zum Kartentesen im HochgeЫrge von 
J. Moriggl (упжтване за четене на карти въ планината отъ 
· Иосефъ Мориглъ, Мюнхенъ; 1925 г. стр. t02) . . .._ Получи 
се въ редакцията новото издание на известното )тжтване 

на П. Мориглъ за четене на карти въ. планината, издаден~, 
отъ Германо-австрийското алпийско дружество. То е съста
вено изключително съ огледъ на нуждитt на туриста. 
Следъ едно кратко в:ьведение, въ което обяснява целыа 
на картитt и тяхнитt видове, авторътъ ни запознава въ 
първата глава съ начини:rt и средствата за изобразяване 
на земнит t, форми на книга (чертици, точици, хоризонтални, 
косо освtтление) . Въ втората глава той излага подробно, 
какъ се предаватъ - разнитt видове на терена : скали, 
сипеи, ледници, прt.спи , води (рtки, поточета, езера, во
допади, изв·ори), растителност'ь (гори, пасбища), твореюiя . 
на човtка (пжтища жеJitзници и други еж.общителни сред
ства , граници, - постройки и др.). Ло-нататъкъ въ една _ 
третя глава авторътъ ни оояснява мъркитt и мtреното 
(пространенъ мащабъ, височини). а въ свръзка съ това и 
какъ става пресмtтането на нужното за изминаване на 
изве.стно . разстояние време. Четвъртата глава е посветена 
на ориентирането по картата, следъ което следват-ь въ по

следнята, пета, глава , редъ упражнения въ четене,то на 

карти : · проследяване на пжтя между известни пунктове 

намиране най-удобния или най-л_екия пжть до известния 
в ·ьрхъ , хижа, проходъ и пр. и опредtляне нужнитt за 
достигането му време и други подобни. Въ осемь подробни 
и съ необходимитt разсж.ждания и предпо-лож~ния разра
ботени примери авторътъ проследява по пр_ююжени об
разци (изрезки) отъ действителни карти . всички възможни 
случаи и положения и разрешава всички мислими задачи 
въ четенето на планински карти. Езикътъ му е лекъ, ясенъ 
и изразителенъ, съ умtстни подчертавания и изтъкване на 
по,важнитt. работи. Къмъ книг~та еж приложени въ от
делна тедратка нагледни образци отъ разнитt начини за 
изобразяване · на земнитt форми и около десетина изрезки 

, отъ разнитt (почти всички) видове карти, ~оито улесняватъ 
извънрецно много четенето на книгата и усвояването на 

матерната . За сериозния туристъ, · който не се задоволява 
да върви по· утжпкани пжтища и да се оставя да го во ~ 
дятъ, а иска да бж.де сэмостоятеленъ и да. излетува на
всякжде, който въобще търси наслада и радости не само, 
~ъ достигането на известна точка, но и въ самостоятел
ното намиране пж.тя презъ непозната мtстность до изве
стна цель, тая книжка е едно необходимо и ценно помагал с. · 
Ние я препорж.чаме горещо на всички другари, които 
могатъ да се ползуватъ отъ нъмски езикъ, и пожелаваме 
да излезе по скоро едно подобно упжтване и йа български, 
та да иматъ възможность всички наши турист_и да се по
светятъ въ tайнитt на четенето на картитt. 

Черно море, . общедостж.nни· студии отъ Сава Н. · 
Иеановъ, книга I, Варна, цена 30 лв. За тази интересна 
и за туриститt ннига ще се повърнемъ ·по-подробно въ 

· следната книжка. 
п. 

* * * 
BECTf{ f{ BElIEЖI{fi 

Международна и3ложба на туризма. - Презъ 
-това лtто (отъ май до октомврий) въ Греноблъ се урежда 
пър~о по рода си международно изложение, което има за 

цель да манифестира главнитt елементи за n<>минъка на 
планинскитt. страни: .,бtлитъ вжглища• и туризъмътъ. 

· Тя ще · даде възможность на всички, които бих,1 прека-
. рали ваканцията си тамъ, да се запознаятъ съ последнитt 
придобивки, достигнати чрезъ водопаднитt. инсталации и 
пренасянето на да,1ечни разстояния енергията на алпий
скитt потоци, и да си оставятъ ясна представа за въз
можното сътрудничество на природнитt сили и чов-вшкия 
трудъ. Та~сь тt ще бж.датъ посветени въ тайнственитt 
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процеси ·. на електро-~имията и еле~тро-металурrията ' и 
ще видятъ в~евъзможнитъ прилож·сния на електричеството; 
включително и най-новитъ - безжи:цния телеграфi и · 
тел'ефонъ. · ·· · ' · 

. Но най-оР.игиналната часть отъ . изложбата· ще бжде · 
тая, която е посветена . на туризма и всичко каквото е отъ . 
интересъ за него: из11етни центрове, планини, море, ръки, , 
исторически и преистори_чески паметници, художествени 

старини и куриози, бани, курорщ, лътовища и · пр Подъ 
ржководството на националното бюро за туризъмъ ц съ 
сътрудничеството на публичнитъ власти, на . голtмитъ ту
рисщчески дружества и на ~елtзнопжтнитt компании _се 
раб_оти усилено за успtшната уредба ·на Гренобълското из-

. ложение, която ще даде- една бележита с,интеза на ВС!-fЧКИ 
клонове · на туристическата · индустрия . . Пос~щението на 
изложбата ще бжде · отъ особенъ интересъ и за самитъ 
туристи, които ще иматъ случая . съ отиването си тамъ за 
многобройни изкачвания . и излети въ Дофине и Савой-
скитъ алпи при r.олъми уле·снения вь . пжтувi)нJ,Jето. 
· (Изъ La Mo'ntagne). 

Араратъ. · - Англ,ийски ·вестници съобщава1Ъ, че 
едно британско . дружество проектирало построяв.ането на 
зжбчата .желtзница до върха Араратъ въ Азия. "Армен
ска Швейцария•, \дето се намира тая планина, се указала . 
много удобна за зименъ спортъ. 

(Изъ Di{! Alpen) . 

. Еверестъ. · - Споредъ едно съобщение на в. Ca
cutta Statesmann r. Кобхопъ; · единъ· отъ най -добритt· ан
глийск авиатори, е пристигиалъ отъ Калкута въ Дарджи
литъ и ще се_ опита да nрехв1;,ркне Монъ Еверестъ. На
дъватъ се, . ~е неговото · разузнаване ще даде · нъкои по
лезни указания за предстоящата нова експедиция къмъ 

върха на земята. 

(Изъ Die Alpen), 

Въ_здухоплаването въ услуга на планинарството. 
Далечъ отъ това, да може да измtс.ти планинарството, 

аеропланътъ_ може, както показва следния фактъ, да му ' 
принася' ·ценни услуги. Двама алп·инисти-геолози съ водача 
-си еж изпита.ли на дtло· това на 17 февруари тази година 
вч околностьта на хижата Маринели при ·превала Села 
(въ м_асива, на Бернина, · югозападна lllвейцария). Понеже 
ти_я трима планинари не се. в 1;-рнали въ· _Санктъ Морицъ 
въ онредtление день, въ селото предf\олагали.. Cl? право, 

,яе. тt щ~ да еж били- обсадени отъ Сf,IЪЖни-тt бури, които 
бушува:71 и .тоr.ава нататък~ : · Предизвестени за · това . . три 
во..:нни . аероплана ,.полетявайки отъ Дубень-дорфъ вземали 
съ себе си _провизии. Tt прехвърчали надъ хижата Мари
нели и скоро открил11 планинаритt.. на превала. · Капитан-ъ 
Ьерчъ се спуска съ аероплана · и ловко пуща про'визиитъ 
недалечъ отъ планинаритъ, които останали изненадани и 

, трогнати отъ тая помощь на Пр~видението. Подкрепили 
силиt си благодарение · на , падналия отъ оебето колетъ 
тt се върна,JJИ -още· сжщия день въ Понтрезина. А капи-, 
танъ Берчъ, минавайки ~а ·връщане надъ . Сащп1> Морицъ, • 
пусналъ едно успокоително известие . •' 

· · · . (Из_ъ Die Alpeu). 

За.rтуристит-в въ · Югославия. - В.жтрешното ми
нистерство въ Бtлградъ . е · издало оkржжно, споредъ което 

·· чужденци, · коит<;> искатъ да . отидатъ въ Югославия само 
съ туристическа цель ....с да правятъ 1 излети - нtма нужда 
да искатъ за това предварително разрешение отъ югосла

вянското министерство на външнитt работи, а е доста
тъчно да се обърнатъ за .такова къмъ юrославянскитt 
консулства, които ще ·имъ даватъ виза за влизане въ · стра
ната . . l:fo е необходимо за такива п.жтници отъ сега · ната- · 
-тъкъ и ·личното представяне и . за~шс3ане nредъ админи-

. · стративнитъ власти . Тези улеснения важели споредъ ед:Но . 
· съобщение на немското планинарс1щ списанuе . Der Alpen
freu.d, за всички чужденци безъ изключение. 
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СофиАсният·ъ клонъ А. Конс~антиновъ продължава 
бе_з.спирно - -~~оята организационна, просвtтителна и кул~ 
турна дейность. · -

, . Пролътното залесяване около хижа „Алеко", въ- . 
преки нейзбъжнитъ- мжчнотии, се привърши успt.шно. 
Залеси се едно пространство.'·отъ около 50 декара · Пр·езъ 

-лътото ще се разчисти терена за· ·друrц JOO декара, които 
ще - ёе залесятъ презъ есеныа. Предвижда . се уреждането 
на разсадникъ, · съ който ще се улесни извънредно мно-го 

бждащата _лесовъдна дейность на клона, който е твърдо · 
решенъ да засади миниму~ъ 1.000 декара и да разхубави 
и куJпивира цt.лата околностъ край хижата. 
· · -- За по-рационалното използване на хижата . · презъ 
ваканционнитt месеци, настоятегството, по мандатъ · отъ 

_ · общот<, събрание. реши да открие rървата туристическа 
лt.·тна ко11ония за децата на дружественитt чле1:1ове. 

- За самообразованието на дружественитъ членове 
клонътъ предприема издаването на „Географско - тури

_ стическ.а библиотека'". Първиятъ № отъ нея ще бжде по
светенъ н~ първата люлка· -на българския туриз~ъ - Ви
тоша, съ географско-тури~тическиочеркъопъ П. Делирадевъ. 

- Сжщо за самообразованието на туриститъ и щщ- -
пqмагане изучването на Ви'тоr.µа, при хижата ще се уредатъ 
още : . • 

Една малка ботаническ_а . градина за витошкитъ цвtтя 
и лъковити билки и култивиране на други планински 
породи. . . . • . 

Една петрографска сбирка отъ всички мин~рали и 
скали на Витоша. 

- Поискано .е отъ Министерството на Земледълието 
да открие на хижата планинска . метереолоrическа станция, 
която ще има ТВ'hрде важно науч.'1о и практическо зна-
чение. ✓ • 

ВпосJ1едствие тtзи скромни за сега научни и_нициативи 
биха могли да се доразвщпъ въ riъленъ наученъ ~нститутъ 
за всестр,аното проучване на Витоша - · една задача, lfОЯто 
още чака своето пълно ,разрешение. . 

- И тази година дружественитъ членове трудоваци 
ще оtбиватъ времената . си трудова пов.иность при хижата. 
Първата смtна започна раqотата си отъ 18 май. 

- Излетната дейность, ·временно преустановена, е под
новена ве~е. Всъки празниче·нъ день хижата е препълнена 
отъ· гости . 

_ - Работата по пристройкитt на хижата е тоже за
почната. Тъзи дни ще бжде привършенъ и гърмотвода _:_ 
една пр.едо:х;ранителность, належаща за · в-с;ъка висока пла~ 
нинска ' хижа. Съ приходътъ отъ вечеринката на групата 
.Клекъ" ще се приготви · една ' сигнална камбана, · сжщо 
така необходима за ориентацията при ~ъrли, ноще а осо
бено презъ зимно време. 

Новъ нлонъ въ Егри-:дере . На 31 · май в.ъ Еrри
дере се е образувалъ новъ клонъ, отъ Б. Т. Д. наимено
ванъ • Орлови . скали". За клоцово . настояте11ство еж из
брани · : председатель Ив . Златка~ъ, подпредседатеJ1ь Д-ръ 
В. Христ.ензенъ, . секр.-касиеръ,домакинъ Ж. Петровъ, и 
съветници · П . . Тоневъ и. Йор. Чакъровъ. 

Кюстендилсния нлонъ Осоrовецъ е ималъ на 20 
май' общо ~ъбран·ие. Избрано е нов·о настоятещтво: пред- · 
седатель Миланъ Киселички,· подпредсе~ате.тiь Стефанъ 
Чехларовъ, касиеръ-секретаръ Георги Сл. Дюлr:ёровъ, до -

. макинъ библиотекарь Михаилъ Хр. Абаджиевъ. Съветници 
Димитъръ Заховъ, Йор·. Захаµ·иевъ, Миланъ • Ангеловъ 

. , . .. 

Врачанския нлонъ Весле_цъ е · имал1? на 10 ~ай 
редовно_ общо г_одишно събрание. Събранието . реш!Jло : 
1. Клона да вл·езе като . колективенъ членъ на Б. Т. Коо
перация u запише· 10 дtла: 2. Учреди а откри при · клона 
три фонда: _ а) фондъ . за цостройка туристически домъ или 
хижа, б), излетенъ фондъ и в) съборенъ фондъ. 3 .. Учреди 
и образу1щ комитетъ по залесяването, като специално се 
грижи за довършването на залесяването на Калето, което 



'Се дава отъ обшинския съветъ въ владение на клона, 
дето ~е проектира, . постройката на ту_ристич~ски. домъ. 
Избрано · е и ново настоятелство: председатель Асень 
Мумджиевъ, подпредседатель . П. Дрграмаджиевъ, · секре-

. тарь-дописникъ Т. Дървод15лски, касиерь Любенъ П. Ни'
коловъ, домакинъ-(>иблиотекарь Георги . Калъповъ, съвет

. ници Атанасъ Статковъ и . Ст . . Алексиевъf Ув·есел-ителна 
комис~я :· г-ц~ _ Надка Пенчева, Гица Дими_тракева, Невtна 
Иконом·ова , Иор. Серсемовъ и Крумъ Кръстеняковъ. · ,-

Ловешки,я нлонъ Стратешъ. Избрано ново настоя- · 
~ телцво: председатель Н. Стоицевъ, подпредседатель - Ив. 
Рачевъ , секретарь - касиеръ Симеонъ А. Хитров'Q, -домакинъ 
поручикъ И!}иевъ, съветникъ П. Вътевъ. Въ сжщото 
събр~ние OT'IC! 21 май клона р~ешилъ да уреди една ~палня 
въ едно отъ у :,~ илищата за многото туристи, които п-~ту-, 
ватъ за· Троянския балкан'J?. На клона е отпуснато отъ 
общината 400 кв. м . въ мt.стностыа · Стратешъ, за по
стройка на хижа. _ _ _ ' · 

Клона е решилъ да стане членъ на 6 . Т. кооперация 
и е записалъ 700 лв. деловъ напиталъ. Разгледанъ билъ 
въпроса за сливането на клЬновия фондъ „ постройка на 
хижаh и този Н <!_ д-вото "Наука и здрав.е" за_ постройка 
на лt.тна детска . колония . въ която кло_на - ще може да 

уреди своя спалня. 

Хасновсния нлонъ · Аида ще има за тази г_одина 
следното к;юново настоятелство: преiседатель. - Василъ 
Радучевъ, подпредседатель Асtнъ Петровъ, секретарь 
Лука Вълчанvвъ, кзсиеръ Асtнъ Атанасовъ, домакицъ- . 
библиотекарь Банко Въчевъ. , Съветници : Мара Толова и 
Милко · Георгиевъ . . 

Общото годи_шно събрание взело решение да се 
почне · още тази г~дина залесяван~то на отпуснатото отъ 
общината мt.ст,о, а така_ сжщо и постройката на туристи
чески домъ . Членоветt еж изкопали нужнИ1t-дупки и по 
този начинъ е заласено повече отъполовината на мtстото. 

Подписката за събиране . су~и за постройката · на 
туристически домъ за сега се движи само между члено

ветt и е достигнала сумата 26,000 лева . 
Окр . . постоянна комисия · е отпуснала за еж.щата цtль 

20,000 лева. · За сжщия фондъ на 6 априлъ е . дадена 
„Вечерь на туристически изненади" , която е дала чистъ 
пр,иходъ 5,'100 лв · · 

Клона е постромлъ времененъ павилионъ на мtстоrо 
на бждещата хижа, дето е уреденъ и бюфетъ . Благода-

. рение на доброто ра_зположение този павилионъ е станалъ , 
любимо· мtсто на гражданството. -

Дупнишкия нло:нъ Рилсн~ езера въ последното 
си общо _ събрание е · избрало следното : настоятелство : 
председатель Борисъ Г. Икономовъ, подпредседатель Д. 
К. Висqколийски, секретарь · Георrи Николовъ, касиеръ 
К. Джермански, домакинъ Станиславъ Младжовъ. Съвет
ници : Агница Коларска, Алекс. _ Грънчаро&:ъ, Ташко ' Гри-

- горовъ. . · 
Мt.стното археолQrическо · дружество съвмt.стно съ 

туристическитt Рилски езера еж , свикали ·, събра1-ше, за __ 
обмислян.е начина и средствата за реставрирането щ джа
мията, нtкогашна църква св. Георги • _и уреждането и . 
въ музей . · · 

ХарманлиАския клонъ Родопи въ rодишнdто си 
събрание отъ 20 априлъ е избра11ъ · следното ново управи- . 
телне тело: председатель · Св. х. Ивановъ, подпрелседатель 
Господинъ Илиевъ, секретарь _· Цоко_ Д. Цоковъ, касиеръ 
И_в„нъ Т. Вълчевъ, дописникъ Кирилъ Николовъ, дом.-. 
библиотекарь Добри Димитровъ. Съветници : Веселина 
Коларова, Невtна Димитрова, Павлина Георгиева. 

Габровсния нлонъ Узана въ годишното си съ6-
ранf!е отъ 2 февруарий е разпр1щелило длъжноститt въ 
настоятелството както следва: председатель Христофор.:ь 
Стомоняковъ, подпредседатель Хр. Врабчев1,, касиеръ Ив. 
Бакоевъ, секретаръ Колю П . . Боневъ, домакинъ Геичо 
Гунчевъ, съветници Илия Пецовъ и : Бончо Кехайовъ . 

· Споредъ отч·ета -въ ~рая на отчетнатата годи11а клона 
е броилъ 153 члена, , отъ които 2·в членки: Направен1;1 еж 
излети до Гэбровския монастиръ, по течението на· р. · Ел().: 
вица, до Трtвна, до Бqженци, · в. св. Никола, Търново, до 
гара Кръстецъ; · ДО ' Узана . И· 'др : Купени с.ж за n клона 8 
цалатки •. При:Х:одъ презъ rоJ.{ината . 17,97:4 и толко3ъ раз;,. 
ходъ. ' .. ' . 

Долнобански нлонъ Иб;ьръ е . броилъ презъ . 'го
дината 26 · члена. Отъ опредtленитt излети .презъ лt.тото 

· и ссеныа се е състоялъ само - единъ презъ Бистрица 
- св. Спасъ - по р. Ибъръ- В~рлуващитt разбойниче
с_ки бщщи въ околностьта еж попречил~ много ua излет

: ната дейность. Клона се стреми да уреди по"'тоянна _ гале-
рия отъ снимки от'Н' близката оке>лность, за ' да се възбуди 

· по-голtмъ интересъ .въ обiuеств9то. ' · 
Сливенсния нлонъ Българна въ края н·а отчетната 

година . е броилъ 83 · члена . Презъ годинат~ съ уредени 
12 излета до в. Българка, Чаталка. до Равна рtка, Бtли.тt 
кайнаци, Дмендемит:t, - Кушъ бунаръ , до Ичеренския 
кантонъ. 

; Дадена една литер·атурно-му.зикалi;fа веч ерь и устро s 
ени две срещи между ,членоветt.. · · · 

Новъ н.лонъ. На Благовtщение въ красивата мtст
ность - ,,Изворитt• въ политt на легендарния- Пиринъ 21 
гр·ажданки и граждани на гр. Разлога еж основали клонъ · 
Пирин:ь отъ Б. Т. Д. Избрано е и следното настоятелство : 
председатель Борисъ Г. Максимовъ, . подпредседатель Райн-а 
С. Ванева , секретарь поручикъ Стеф'1,НЪ Г. Стефановъ, 
касиеръ _Ангелъ Г. _ Заховъ, домакинъ-библиотекаръ Коста 
Скелинъ. Съветници: поручикъ Тотю Стоевъ, · Тодоръ , 
Ерсенъ х. Стояновъ и Ив . . П . Поповъ . . , · 

При· сдмото · основаване на клона еж събрани · по
вече отъ 500 лева измежду .излет.l_!ицитt., а първенеца отъ 
града г-нъ Благой Мак.симовъ· самъ подарилъ 1500 лева .за 
което е избранъ за дарителенъ членъ на ·. новооснования 
клонъ. Още . сжщия день се записа_ли 30 души члена. 

Веднага следъ образуванието на клона е изработена 
програма за бждащат·а дейность. Решено е устройв.ане на 
излети, устройване срещи съ- съседнитъ клонове, щкание 
мtсто отъ общината за Туристически до,}l'Ь, искане по
мощь оtъ постоянната комисия на Петришкия окржгъ за 
сжщия домъ, постройка на хижи изъ Пирина, · уреждание 
биб_лиотека, набавяне туристически п-ринадлежн9сти,_ уреж-

. дане сказки и срещи между члено_ветt, подържане връзки 
съ култур11итt дружества въ град~, · издаване пжтеводитель 
за l?азлога и околностыа му,· издаване албумъ съ изгледи, 
подготвяне добри ·водачи за членоветt - излетници отъ 
разнитt. клонове на В . _Т. Д. , залесявание мъстото .Изво
ритt • гдето е основанъ клона и подпомагане граждан·ството 
по з~леёяването на хълмоветt около , града. · ' 

Пожелаваме на клона б.лtскава дейность така необ
ходима въ този край, въ този най-дивен-ъ кжть отъ бъл
гарската родина . 

Областна среща въ Ямболъ.' На 22 мартъ· се състоя 
. облачната туристическа среща ,въ Ямболъ.-присжтстfWва:х:_а 
следнитt клонове: Бургасъ - 1, Карноба:~;ъ ~ 14, Стара
Загора - 18, Казанлъкъ - 4, Харманлий - . 1, Хасково~ .3, 
Ямболъ - 35. Конференцията . се занима з~-- дисциплината 
въ работата, изпълнение устава и решенията на -съборитt, 
проявяване интересъ къмъ по-слабитt клонове, и~даване 
седмиченъ туристически бюлетинъ, отношенията на дру
жеството къмъ другитt организации и разни. -По всички · 

·тtзи въпроси се водиха оживени дебати и се взеха съот
нитt решения. 
_ . Препоржча се на клоновет't да се групиратъ по 
райони ·непринудено споредъ мtстнатt условия за _да съ
гласуватъ действията си и всt.ко турпстическо начинание 
да бжде реализирано. _ · · · · 

· Свиленградсниятъ клонъ Куртъ-кол·е е избралъ но-
во управително тtло: п.ре.дседатель Александъръ Георгиевъ. 
подпредседатель Ми_хс1.илъ Димовъ, .. секр~тарь ·rерасимъ 
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Дишлиевъ, касиt:.ръ Димитъръ Пънделовъ, домакинъ Вла
ди~лав'!>-. Петковъ; съветникъ Асенъ Гавраиловъ. 

Станимашки клонъ Безово. Отъ отчета на клона 
се вижда, че презъ 1924 г. клона е· броилъ 140 ч.11ена отъ 
които 50 же_ни. Изправни членове 108. Получаватъ списа
нието 82 души, Клона е извършилъ празъ отчетния периодъ 
и следнитt излети„ 

1) Зименъ излетъ до хижата подъ .Безово• два дни~ 
2) Двуд11евенъ излетъ на 6 и 7 априлъ до • Вжча • и 

обратно. 
· 3. Двудневенъ излетъ на 27 и 28 априлъ до върха 

.Безово" и „Гонда вода" съвмiiстно съ 15 души туристи 
отъ .клона .Сърнена гора• - ~тapa-:taropa. 

4. Двудневенъ излетъ съвмtстно съ Ямболския кл9нъ 
на 4 и 5 май до хижата при „Гонда вода", върха „Безово• , 
Бачковtкия монасгиръ И- обратно "' • · . 

5. 11 май - еднодневенъ излетъ .до „Сухото дере" 
и ·• Сухата чешма". 

6) 25 май-еднодневенъ излетъ съ маршрутъ Горни 
воденъ, манастира „св. Кирикъ ", Лtсковския пжть, Асе
нова крепость. Станимака 

7. 1 юний - еднодневенъ излетъ до село Катуница 
обратно . . 

8. 8 юний - . петдневенъ груповъ излеть до "Гонда 
вода•, ,, Безово", ;, Червената стена• , • Коритарски връхъ •, 
., Дива вода" и обратно : 
. 9. 15 юний - еднодневенъ излетъ до .Гонда вода ·, 
., Безозо• и обратно. 

10. 22 юний-еднодневенъ груповъ излетъ до мtст-
ностьта „Изворитt• . . _ ' . , · · 

11. 22 юний - еднодневенъ 1 груповъ излетъ до „ Св. 
Никола•~ , -,,Юртовитt " и обратно. 

12. 22 юний - еднодневенъ- груповъ излетъ съ , марш • 
рутъ „Асенова крепость" , Лtсковския пжть , .Равнинитt " 
и обратно. 

13. 29 ю·ний - еднодневенъ излетъ съ маршрутъ • Св. 
Никола", ,, Юртоветt· и рбратно . 

· 14. 6 юлий - еднодневенъ излетъ до .Юр.товетt" и 
обратно. 

15. 20 юлий-еднодневенъ излетъ до .Св. Кирикъ" . и 
, обратно . . 

16 . . 3 августъ-еднодневенъ излетъ до "Св. Кирик ь • 
и обратно. : 

17. 1 О августъ-еднодневенъ излетъ до хищ:ата ·" Ива
нова нива" и обратно. . 

· 18. 17 августъ - еднодневенъ издетъ до „Вж.ча " и 
обратно. ·. 1 

19. 17 авrустъ - излетъ до Бачковския монастиръ и 
обратно съ к~мионъ . . 

20. 23 авrусгъ - двудневенъ излетъ до „Св . Илия" ; 
,, Г онда вода• , • Безово" и „Червената стена• ( 1504 м~). 

21. 2 ноемврий-еднодневенъ излетъ до „Гонда вода"; 
,. Св. Никола" и обратно. · 

22. Ваканционенъ излеtъ отъ 10 юлий до 30 августъ 
1924 · г0дина. Постоянна станция „ Стойкитt" съ излети до 
,,Широка лжка", .върховетt „Карлъкъ" и ,: Караманджа•, 
Чилъ-тепе, . Монастиръ и пр Вънъ отъ това въ началото 
нtГ19 5 r. еж направени два зимни излети : 

,. . 1. '1 1 януарий - еднодневен.ъ . излетъ до хижата и 
6братно. 

. · 2. 18 януар(iй - еднодневенъ излетъ до хижата, 
.. ,,Безщю", ,,Св. Никола" и ОQратно. 

Плевенския клонъ Каилъшка долина презъ 
1924 година е броилъ 58 чл,ена - 42 мж.же и 16 жени. 
Уредени и изпъ~нени презъ годината 11 излета, посеща
вани почти отъ едни и . сж.щи_ хора . Приходи презъ годи-
ната 6564 лв, разходи 4608 лв. 

- Отъ началото на настоящата година до сега клона 
. е устроилъ 5 излета до Ч~рнелка , Кайлъка, Майтаnитъ и 
!)уковското езеро. 

Редакторъ : Ив'. · Велно·въ . 
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Членоветъ ·на клона ще отбиятъ общинската трудова 
по13инность въ ту_ристическага . градина . · 

Туристич·еската . кооперация продава на всички 
организирани туристи въ брой, а на кооператоритt си и 
на изплащане, ака имъ гарантиратъ двама отъ членоветt 
на кооперацията или ко;1сюивния кооператоръ на който 

е . членъ куповача. 

· Кооперацията разполага съ следнитt материяли : ''~ 
1. Обуща, здрави съ двойни гьонове и габари . . ,500. лв . 
2. Раници отъ непромукаемъ платъ бd/ О . 360 D 

3. Раници отъ обикновенъ туристически платъ 250,. ,, 
4. Чорапи · - г<).маши отъ двойна вълна · 76 „ 

· 5. Чорапи - гамаши отъ тройна в1,лна 105 ., · 
6. IUапки вълнени · зимни -т авиаторски . 60 · .. 
7. jанели споредъ тежестыа отъ . . 200-300 • 
8. tети . . . . . . 60 • 
9 . f'ftбapи туристически . . . . . . . . . . ()•25 

;:. Въ най-скоро време ще се доставя.tъ платове, матери 
и rб, Обущ~та еж подъ номера отъ 40-46 и .трtбва да 
се ~нае кой No се иска за да се изпрати. Може да се 
правятъ и по поржчка. 

Порж.чкитt се изпълняватъ следъ като се внесе и 
изпр~ти пълната имъ стойность и 30 лв; за разноска. 

Всички суми и поржчки да се изпрашатъ и адре
сир~пъ до касиера на Б . Т. Кооперация -'-- Ив . Т. Миневъ, 
ул Солунъ 23. . · 

Годишното събрание на кооперацията става на 11 
JОНПЙ . 

t Д'hлчо Илчевъ. Българското природоизпитателно 
. дружество ц българското ентомологическо дружество за 
губиха на 14 Априлъ въ Араба Конакъ при . изпълнение 
висшия си човtшки дълrъ своя незамънимъ членъ Дtлчо 
Илчевъ, началникъ на ентомологическата станция на 
Н.~ .... :в . Uаря. Човtкъ съ добра душа, учепъ, идеалистъ 
н 1>птимистъ като всtки, който броди изъ планинитt и 
обича прирората Илчевъ не малко принесе и за българ
ската наука . Главнитt негови трудове еж върху : Разпро
странението на иеперудитt въ България, Тракия и Маке
дония и Ми1rfикрията на много насtкоми ; напослtдъкъ 
покойния бt се отда;1ъ съ биологията на насtкомитt и 
прилоwrю ентимоложки въпроси . Съ неговата ранна и 
трагична смърть Бълrарския Туристъ губи единъ свой с:ы 
рудни къ, а ние единъ добъръ друrаръ . Миръ Jia пра~а му ! ........................................................................ : . ' . 

Поради последнит'h събития и обяве
ното военно положение опред'hления 

·· за 3- 5 май XVIII дружественъ съборъ 
въ Стара-Загора ·ще се състои на 12 . 

юлий · ;_ Петровъ день. 
................... ,•.•···~······································~······· 
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