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• Созополъ Ал. Мутафовъ 

СЪfОЗЪ f"tA CJIABfitiC~f{T:1ь TYPfiCTf{Ч-EC~t,1. 
ДРУЖЕСТВА 

Презъ последнитt години преди войнитt се на
пр-авиха въ нt~олко посоки опити за _ сближение ·на 
славянскитt народи и . в~ацмiю . сътрудничество по
между имъ. Тtхната разпокжсаiюсть въ отдtл·ни 
държэвИ И ГJiaBttO . тtХНОТО различ~О ПОЛИТИЧеСКО . 
nоло·жение обаче не позволяваха създаването tta общо
славянски съюзъ, макаръ и на чисто културна почва. 
Великата" войн~ измtни коренно положението имъ и 
създаде .нови усJIОвия, не;> тя . неуспt да зал11чи всички 
пречки за славянското единение. Все . накъ сериозни 

· наче·нки за културното , сближение на славянитt поч
ватъ р.а се появяватъ наново и съ по-голtма настой

. чивость, колкото повече се отдалечаваме отъ времето 
на войната. 

Издигайки се надъ делни.чната суета и разпри, 

далечъ OT'J? всtка политика и злободневни общест
вени въпроси науката първа поиска и въстановява

нето на · международното сътрудничество. По тоя , 
пжть и славянскитt. учени потърсиха - · на географ
сно-етнографския славянски конгресъ. въ Прага ми
налат~ година - . да турятъ началото на общосла
вянска културна дейность. Следвайки тtхния rrжть; 
отърсени отъ дребнавото и делничното въ ж.1:1вота . · 
на хората и народитt, туриститt отъ славянскитt 

. земи поставиха тая година основитt на първия общо
славянски съюзъ, с&юза на славянскитrь туристи

чески дружества, съ пълна вtра, че сближението 
въ лоното на природата и неговото култив·иране и 

разnрQстранение въ славянскитt страни ще доведе 

постепенно и до общокултурното сближение на сла
вянскитt НqрОди. 

У славянитt въ бившата Австрийск~ империя 
туризъмътъ се явява и развива много по-рано откол

кото у насъ. Близкото съприкосноtsение съ запад• 
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нитt ·народи, които туриха началото на дн_ешния ту

ризъмъ, на планин~рството, е породило и у тtхъ 

стремежа къмъ н~rовото· планомtрно и орсанизирано 
култи~иране. Първо между славянскитt туристичес
ки дрржества е основаното въ · 1874 година въ Кра
!(ОВЪ Полско ,татран_ско дружество (Polskie To
'varzystwo ·Tatrzanskie). Презъ сжщата година е ос
новано и Хърватското . планинарско дружество. въ 
Загребъ .(Hrvatsko Planinarsko Drцstvo). Въ .1893 го
дина се основава въ Любляна С_ловенското пла
нинско дружество (Slovensko. Planinsko Dfustvo ), 
което е имало . до преди войната и една чешка сек

ция, 'а въ 1898 годи.на се основава въ Прага Чеш
кото турf:lстическо дружество (Кlub Ceskyeh Tu
ristu), което отъ войната насамъ се организира въ 
Чешко-славянски туристически клубъ (I(lub Cesko-
slovenskyc_h Turistu). · 

Неволното обединение на тия славяни въ една 
щ.шерия е благоприятствувало за създав·ането на из• 

. вестни връзки между тtзи дружества. Преди войната 
Чешк~та секция на Словенското Планинско Друже„ 

· стgо е посредничала за взаимна работа въ полето 
на планинарството между чехи и словенци. Следъ 

войната нейната роля подема Чешкословенския.тъ 
туристически клубъ, който nочва да работи за сбли
жението на чешкитt и югославянскитt туристически 
дружества и. урежuа презъ J 921 година въ Люб

ляна една среща между Чешкословенския туристи• 

чески клубъ, Словенското планинско дружество и 
Хърватското планинарско дружество, поздравена и 
отъ сръбскитt туристи, които по това време турятъ 
,въ Бtлrрадъ основитt на Сръбско туристическо . 
дружество. · 

~а географско-етнографския конгресъ въ Пра-



ra миналата :. 1924 година - се размtнятъ мисли за 
~бща туристическа дейность _между поляди · и чехи,. 
раздtлени до скоро отъ , спорове по прокарване гра 
ницата. _ Разрешаването на поrрани·чния въпросъ имъ 
даде свобода на действие и въ скоро време ч~шки 
и полски туристи, чиято най-интересна область за 

работа _ лежи тъкмо на границата помежду. имъ, ·ryp . 
ятъ н_ачалото на едно споразумение за 00ща дейность . 
и взаимн1:1 улеснения въ обл_астьта на. високоцланин• 

· ск"!я туризъмъ и закрилата на природнитt и народ
нqстнитt . паметници~ 

По• тtхенъ починъ и покана се .срещнаха , на 
12.:_14 септёмври тази rодинд _ н_а чешка и _ п!)лска . 
територия въ Висока Татра представители на чеп-1ри 
,славянски туристически дружества : Чешкото, Пол

ското, Словенското и · Българското, да обс~дятъ въп
рQса за славянска туристическа 

взаимность и обща дей·ность. Чеш

киятъ туристически клубъ бt пред• 

ставенъ отъ председателя си r. 
проф. д-ръ Ж. Гут. Ярковски и 
r. r. д-ръ Т. Бастлъ, д-ръ Я. Хо
лубекъ,~проф . д:ръ В . Дворски и 

. секретаря си}r. д-ръ Я. Мюлманъ; 
.Полското т.а.транско дружество се 
представляваше отъ председателя 

си r. инж. )К. :Червински, подпред
седателя си r. проф. д-ръ В. Гьо

телъ, секретаря си r. r-ръ Е. Стол
фа и г·. r. Б. Романишинъ, М. 
Свиержъ и Р. И. Хумпола, а Сло
венското планинско дружество отъ 

r. М. Хроватинъ . Отъ страна · на 
_Българското туристическо друже
ство бt изпратенъ- членътъ отъ 
Централното настоятелство д-ръ 

П. Пtевъ. Освенъ тtхъ на сре-
щата участвуваха като гости (и за 
осведомяване) и пратеници на Чешкословенския 

клубъ въ Виена, а Хърватското планинарско дру
жество поздрави срtщата съ , пйсмо, въ което _се 

извинява, че не може да присж.тствува съ сной пред• 

· ставитель и пожелава плодотворна работа. 
Първото ~аседание на срtщата се състоя на 12 

септември въ една отъ най-красивитt гънки на чеш
ка Татра , въ хижата Камзик:ь, подъ , председател

ството на проф. д-ръ Гут-Ярковски, председатель на 

чешкословенския туристически клубъ. Г. д-ръ Яр~_ 
ковски откри срtщата, като приветствува :съ добре 
дошли на чешка земя пратениuитt на славянскитt 
туристически дружества, обрисува lia кратко цельта 
на срtщата, изтъкна нуждата отъ_ взаимность между 

славянитt туристически дружества и изказа надежда, 

че тt всички ще посрещнатъ съ радость идеята за 

основаване на славянски туристически съюзъ : Още 
въ п_ървитt думи, съ които представителиrt на пред
ставенитt друж~ства посрещнаха приветствието на 

председателя, пролича едномислието на всички . по 
~ъпроса за цещ>та на срtщата и за славянския тури- · 

стиqески съюзъ. Разискванията се водtха оживено и 

. въ приятелски LJ.yx,:ь и решенията се взимаха съ пълно 
~д:инодушие. Още въ първото заседание се приеха 
основнитt положения на. устава на tъIQзa, който се 
установи въ . формата на асоцинция (А. S. Т. Асоци-
~ция на Славя_нскитt Туристически дружества). . . 

Въ второто заседание, което се състоя на 14· · 
септември въ · Закопане, лtтенъ и зименъ курортъ 
~1? подножието на полска Татра, подъ председател
сrвото ·· на r. ин_ж. Ж. Червински, председател1 . на 
[Jолското татранско дружеетво, се изработиха _ по
дробноститt на устава и се раз,мtниха мисли върху 
най-близката дейност_ь на съюза_. Въ края на заседа• 
нието r. инж. Червщ--1с1щ обяви ::гържествено осно
ваването на Съюза на с.т:щвянски·rt туристически дру..: 
жества, и като благодари на . тtхнитt предс:гавителй 
за извършеното, пожела, съюзътъ да бжде цосрещ-: 

Хиж~та Камзикъ въ Татрит-Ь 1 

натъ и въ средата на· самитt дружества съ сж.щия 
ентусиазъмъ . и единодушие, които въодушевяваха 

събранитt при основаването му, и обяви срещата за 
закрита. 

Основнитt- положения на приетиSJ съюзенъ уст
авъ еж. следн-итt : · Цельта на съюза е _да съдейству
ва за културното сближение на славянскитt народи · 

чрезъ взаимно подпомагане на планинарството _ (ви
сокоплани1;1ския туризъмъ) и закрилата на природ
нитt и народностни паметници. Задачитt ,на ·. съюза 
се оrраничаватъ въ· 11зучаване, опознаване и разкри

ване на славянскитt планини въ туристическо, на

учно и художествено отношения. Външниятъ изразъ 
на тая , дейность ще бж.де създаването и · подържа
нето на планински хижи и прибежища и прокарва

нето на пжтища. Редовни членове на съюза м6гатъ 
да бж.датъ са~мо туристич~ски дружества въ славян
скитt държави. Съюзенитt туристически дружества . 
запазватъ пълна·· самостоятелность. Общосъюзнитt 
дtла ще се рж.ководятъ - Отъ единъ съветъ , . който щ~ 

се избира за четири години. Въ него ще влизатъ ло 
трима _предС:fЗВ~тели 9'J!Ъ "' всtка държава , а п_ре~се-

1. 



: дателството и седа~i.tщето му ще се: мtнятъ всtка . дината и своитt избранниuи за членове на съюзния 
. година въ друга дър~ава·. · Съ1tетътъ - ще поt:Jне . да ·. съветъ през·ъ първия четириrбдишенъ · периодъ.Ни_е · 
.- действув'а оть 1 януари 19.26 година. За първя:rt . · не се съ~няваме, че той щ~ _ бжде посрещнатъ на 

четир11 rодиии ,. ·седалището ~У се установява: презъ . всtкжае и, о·с_обено у на·съ съ радость и задовол- · 
· 1926 rод. ; въ Чехи:я, презъ -1927 rоц. въ . Полша, ство. Значението на единъ такъвъ саюзъ за развитието 
презъ 1928 rод. въ Югославия и пр~?ъ' 1929 'rод. въ , на туризъма въ славянскитt земи .и успtшното ПОСТИ· 
България. Той ще се_ събира на ~засе"да.ние , редовно . · rане на - неrовитt· цели, 'както и~ за науqното и · худо ; 
веднажъ въ годината, а иэв,ънр·едно коrат.о - стан_е нуж- жествено · изследване· и опqзнаване на тtхнитt. ш1а-

: -да. Редовнитt му събрания I ще се· придружаватъ :, нински области и улесliяването· постепенното ИЗJ;"раж
по възможность отъ -славянск11 тур~стически срещи / дане на _една сл~вянска култура е несъмнjшо. А ~а 

· съ . з~пру:ж.ни изл,ети. насъ т9 има още и тая страна, че приобщаването· ни.· 

_ Макаръ _и съiозътъ да_ се .счита l}eLJ_e , основанъ, къмъ ~дна по-широка туристска задр.уга, въ _която 
неговото създаване ·_и изработениятъ на tрtщата , въ влизатъ .турист:Ич~ски дружества съ .зав1щн·а минала 

-Татритt негов:ъ уставъ подлежатъ на формално одо- дейность . и дъ~rоrодишенъ опитъ, ще · ни даде въз1 
.. брещ1е: оrъ · съот~етнитt '. орr':).ни -·на -съюgнит.t . дру ~ · . да · '1iзпо.tiзуваме. tt-хн-ия опитъ въ нашата та , практи-
жеtз:в,а/ - КОЙТО. Щt{ трtбва да. nосоч~тъ Д() ; -~ра:я на ' ГQ; . чеtка ~а·бота. . . , 

П$Ио. · 

1 . ,-· / 

. Дра~алев'ският~ ~онастиръ е бпаrQчест.иводtло -:цър.квата ·ощъ~ъ sападъ и :Северъ. За дtлата на тtаи 
i-Ia , царь.J1ванъ · Александъръ (1331-1371), който съ благочестиви хрис.rи·яни rо_вор·я:rъ дн.есъ три надПИGЗ, . 
тов:~ доriълнилъ и · украсилъ· венеца отъ манастири · най важенъ отъ които е Радосл11в~в1:iятъ/ Той е rio~-

, ЬkЬло бълrарск~та С13ета Го·ра, за . каквато с_е ,е ···ола•• мtстенъ. надъ входната врата QТЪ вжтрешната страна 
- вtла пре-зъ-срtдщпt вtкqв.е Витоiпа и 11ейната 9л.Йз,ка на църквата и гласи въ преводъ така: . ,,Христе, ти 
окО'Jшость: Днеш~итt мо}1астири . по Люлинъ, -при ·_ К~Й~О ·· съ т~оята божествена промисъль QСИЧКО си 

. · с. Дивоти но, · ~J}~дница, Клисура·, Кока.r1~ни, Гер~~нъ, · -у.строилъ м.~1;1рр 1 , бжди мъздовъздатель и ·. душоспа
Лозенъ, . Пасарелъ и пр. , еж. ()СТЗТЪЦИ ,отъ онова · ситель ·на бо.гопо.чт.енния и христолюбивия Радоелавъ 
време, . но отъ" всички · сам.0· Драгалевски~тъ се е удо- ·. )\lавъръ, на · неr.овата другарка Вида. и на. · неrовитъ 
стоилъ· съ:.ца·рсн;о .внимание ·и _с-амо .едничъкъ . той · е ~син,ове r!_икол(Граматикъ· и Стахия .- Съ изволението 

. ·запазилъ по·в_еч.е с~еди ртъ св9ет9' миналоi . . . .- · на' Огца, ПОСl)еше11ието Н!,1 Сина ,И съвършението на 
· ,_ - Не е из_веСТ!'f,0 - КОГЗ- точно Иванъ · Александъръ . с~етаго Духа : '!'<!>Зи :свети и божественъ храмъ· на све
tiостро,илр 11 урещ1лъ монастира. ~~ае _ч~ с~~о; че , .. таtа, - 1-(~J!;звна ~лаличица наша . Богородица присно„ 

, сriёлъ''-ё~iртьта -.на -·цар~,-.: той' МИI-ЩIIЪ Вр .владtние · дева Мар·ия ·се ·изписа съ помощьта на .ю1ръ Радо-
- изпърво на сина- му Иванъ Сраuимй.ръ, · а . по-късно славъ Ма'въръ, съпругата ·му и синоветt му за вtчна . 

(1378) - влtзълъ вь предtлитt на Шишмановото цар- паметь въ лtто 1476, презъ . uаруването · на Измаила 
ство. Вtроятно по този - случай Иванъ Шишманъ Мехмедъ Чел~би". Редомъ -€Ъ ', своето име въ над
(i 371 '-'1393) издалъ ·. известната грамота, която е писа Радославъ увtковtчилъ и образитt на цtлото 
съставена_ .спеuиално -~а Драгалевския· монастиръ ' Тя си семейство·, коит{)_ порж.чалъ ~а .изпишатъ въ прит• 

. споменя за царствения , основатель на манастира и вора на цър·квата. 
· ~збр~ява прав:па и привилегиитt, с~ _които неrовиятъ , · · Отъ стари;t пострqйки , на · монастира днесъ е 
еинъ и .насJI~дникъ· бла.rоволилъ· да отличи бащи- зап·азена само .църкв1:1цата и то съ множество по-
но.то_. дtло. късни прибавки, които правя~ъ нея·сни първоначал-

Не било . пис·ано, обаче, на монастира да се ната й . фор·ма и планъ. _ · 
радва :f].ЪЛГО вр.е·ме на · царскитt милости. Qще въ Цьрква:га е _~:~редстав'яла еднокораб1:1а постройка 
138,2 r_. София 11аднала . въ турски рж'це, а заедно съ една полукрж.гла апсида и притворъ на заnадната 
съ . това и близкаrа и ~жолность. В ь дълrитt борби страна. 31' покµи_въ е служилъ .nолуuи ~инi!риqен-:ь · 
при обсадата на грапа, а може би и по-късно, презъ . . своhъ .. Всичко извънъ тtзи · части · е строено ~по• късно 
размирнотd царуване на Мурадъ. II (l:i21-.:_145l) и: не. заслужава ни~акво внимание. 81> архитектурно _ 
монастирътъ постр.адалъ и · останалъ въ запуст~ние отношение църквата не r~р~дставя нtкакви особе· 

•, до 1476 година ; кога'то тuй бил1. отново . възобно- ности, защото нейната форма и rрадежъ еж. обик(iо~ , 
венъ · и уре11енъ благодарение rрижи:гt и средствата вени за онази епох~ поqти в·ъ цtла _България. . 

. на €Оф~йския , първе1:1ейъ Радоtлавь --Мавъръ . . Този . Г~авниятъ интересъ, 06a1.Je, ·ьколо тази малк-а 
ктиторъ. поправилъ старата ць-рквица и украсилъ из- църквица се заклюqава въ нейнитt стенописи, ·оста-

цtло вжтрешностьта и съ живопись, коятр за щ:~стие нали отъ времето на . Радославъ Ма_в·ра (14 76 r.) •. 
-е заттазена ,. и - .цо ·днесъ •. Блаrочестивоrо .дtло на Радо - ,, Това еж ед_ни 01'Ъ малкото паметници отъ таз.и епоха 
сл·аg-а · юiм-hр·ило и- други· последователи, които съ и затов~ тt еж толкова по-ценни . че ни д·аватъ данни 
ПО•скромi-iи <сре:дсrва , изщ1сали' ~ънкашнит.t с1·ени на за д~'коративната С).{ема на църквитt в.ъ. западна Въл-



гария презъ XV в., з·а състоянието на живописьта 
изобщо въ онова време, а еж.що така и за формата 
и вида на тогавашната -градска носия. 

РадославJ> поржчалъ да . изпишатъ: цtлата вж- · 
трешность на църквата. съ - ликове на светци и сцени 

отъ Евангелието, а въ притвора било дадено мtсто 
на пророческитt ликове, на ,,Страшни-,1 сждъ" и на 
та кива сцени, които трtбвало,~да напомнятъ на мона

ситt за преходностьта на зе·мнит-t блага._ Тукъ еж 

изписани и четиретt образа на ктиторитt,. Още на 
пръвъ погледъ въ църквата прави впечатление 

обстоятелството, че, противно на стенописитt въ 
западна България отъ · XIV в., тукъ се предпочита 

·молебния светителски ликъ riредъ историческата ком-

историята на българския исторически портретъ, 

но и за облtклото на т0гавашната ржководна . класа. 
Драгалевскитt ктитори еж представ;ени стоящи 

единъ - до , друrъ, като стройни, едри · фигури въ 

репрезентативна поза ; · съ , сложени за молитва ржце. 
Непосрепствено до входната врата е съпругата на 

Радослава ,:_ Вида · съ твърде интересна забрадка-' 
на главата. До нея· е самиятъ· кт..иторъ _ Радославъ 
Мавъръ съ моделътъ на църквата въ ржка, Той е 
облtченъ въ_ синя прещ~сана дреха съ широко отво

рена трижrълна яка. Като горна дреха е напtнатъ 
дълъгъ · до колtнетt червенъ кафтанъ, ·лодплатенъ 

съ кожа. Характерни еж дълrитt, достигащи · почти 
до напъ колtнетt деuоративни ржкави, които еж 

позиция , която е ограничена 

само до най-важнитt събития · 
отъ живота_ на Христа. Сте
ннитt плоскости, · като се за
почне отъ зенита на свод.а, 

еж ,раздtлени на множество 
.хоризон галnи пояси, запъл

нени съ бюстове на пророци, 

евангелски сuени, стояши фи
гури на светци .(2 пояса) и 
медалиони съ ликов~тt _ на 
мжченици, а най -долу, ре

домъ съ пода се е пр_остира- · 
ла последната зона, коят~ е 

служела като орнаменталенъ 

цокелъ на цtлата фигурна жи

вQпись. Надъ всичко това, ся · 
кашъ надъ всичко земно, отъ 

зенита _на свода гледа Хри

стосъ преставенъ въ нtколко 
величави образи. Въ иконо~ 

графско . отношение · utлата 
таз.и жи1юпись следва устано

вената отъ 'вtкове традиция, 
по стилъ, обаче, тя отстжп
ва отъ стенописитt ~а преди
дущата епоха. Тукъ фигурата 

Ктиторски портрети въ· _драгалевския монастиръ 

и композицията еж доведе1:_1и добезжизнени и неизрази
телни силуети, а _ колоритната гама . е· еволирала къмъ 
тъмнитъ и не':шсти тонове, които отличаватъ въобще 

по - къснитt стенопис·и. Въ всtка линия и въ всtка 
форма 1шчи печата на едно занаятчийско творчество, 
въ основата на което лежЙ"' само заученъ · шаб
ло нъ. 

Въ тази уморителна за · о·кото срtда не може да 
не изпъ~натъ, въпреки тtхно,то скромно мtстопо
ложение, портретитt на ктиторитt. Това с.ж четире 
реалистични фи'r-ури, · които се раз-личаватъ отъ све• · 
тителскитt по стилъ и техника и заематъ едно отъ 
първитt мtста въ историята на българската свtтска 
живопись. Следъ портретнитt образи на Калоянъ и 
Десислава ; на Константинъ Асень и Ирина въ Боя'На, 
н'а· Дtянъ и Доя въ Земенския монастиръ щ1 трето 
мtсто по време моrатъ да се _поставятъ Драrалев-
скитt образи, които редомъ съ Кр~миковскитt ( отъ 
края на XV в . ) даватъ обиленъ материалъ не само за 

ви с1ши свободно без?, да б.ж-ле промушена въ тtхъ 
ржкат~. Останалитt -две фигури представятъ двата 

Радославови сина и с.ж изписани по северната стена 

на притвора. И два~ата носятъ облtкло подобно ,на 
бащиното, отъ кое~о . се ·различаватъ ~амо по цвtтъ. 
· Съзерuавайки тtзи строги и непоаiщжни фигури, . 
ние неволно откриваме въ тtхъ СJiедитt на· една бор

ба, която· се е водtла между традицищшия иконо- . 
писенъ моделъ и стремежа къмъ натурализъм-~ . ~ъ 
позата , жеста, положението на главата, изобщо · ~ъ " 
композицията на фигурата , все още личатъ много 
иконописни е;1ементи, но тукъ не може да се отреч_е 

и една воля, която се - м.жчи да постигне реалистични 

ефекти съ· стари средства. На тази именно борба 
между две художествени конuепции се дължи сухата 
и твърда форма на костюмитt, предадени съ едри 

почти симетрични линии, задъ които не може да се 

чувствува· нито формата, нито движението на живото 
тtло. Лицата, обаче, еж. _:rретиран~ много по-гриж-
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ливо, отколкото костюмигв·. Разбира се~' и тукъ не отъ погледитt на сJiънuето, Драгалевскиятъ монас
липсватъ следитt на иконописния маниеръ, но .опи- тиръ utпи шесть вtка гостоприемно кани софйянuи 
тътъ да се издигнатъ тtзи лиuа надъ светителскитt .на отдихъ и молитва. Цtли шесть вtка тукъ се 
чрезъ една обща индивидуализация е : постиrналъ стича народъ: нtкога, въ миналото - смирени бого
задоволителни резултати, които еж единъ активъ не молuи · оtъ морна София за да· се поклонятъ предъ 
само за Драгалевския художникъ;. но изобщо за ut- иконата на Богородица и да отдадатъ почить на 
лата българска портретна живопись. · • единъ исторически с~мволъ, а дне·съ - бодри и -

За жалость, тtзи uенни шiметниiщ, . както и _ жизнерадостни туристи, поrледитt на които еж 
цtлата_- стеноп_ись на монастира, еж достигнали до - уеrремени къмъ върховетt на Витоша. Tt спиратъ 
насъ въ доста печален.ъ видъ. Не ще съмн~ние, · че ' тукъ или отминаватъ тази българска светиня съ без,
въ СJ1учая т'h еж платили на времето негова:rа неот- различието или безучастието_ на днешното време, а 
м~нна дань? но за л9шото имъ състояние н~ по·-малко ··. тtхнитt · смtхове и пtсни _ заглушаватъ легендата, 
допринасятъ · невежеството ·· и равнолушиет-о къмъ кuяrо малката манастирска uърквица разказва на 
българската . старин;:1. - всtкиго, който се отбие да почине на сtнка подъ · 

Кацн~лъ _ въ политt на · Витоша до бързотеченъ. . нейната стрtха . . 
нотокъ, срtдъ вtf\,Овна гора, коят.о го скрива дори J{p. Миятевъ. 

l * 
ГOPfiO-TTAШNf Al{/IP\ 

Отдавна обичамъ Горно-Пашмаклж L, Неведнъжъ 
съмъ се любувалъ на ония скали, които се спущатъ 
надъ него чакъ отъ Караманжа и се изр~зватъ въ 
кржгозора като най~тънки кенета и неведнъжъ съмъ · 
се катериЛ1~ по тtхъ дори до подножието на опа·с
ната Невtста . Неведнъжъ съмъ си отдъхвалъ на 

рtка, виждашъ да се възправя надъ него грамадна 

стена· и рtзко да з::~тваря сичко задъ себе си. Има 
рtка, но пролома й не виждашъ; вода тече, но -не 

знаешъ, отде дохожда. Карлж.къ ли е тоя изпьлин
ски връхъ ? но· неговата глава едва се вижда висо
ко-високо, подпрtла небет'о, а подъ него се стрtл

к~тъ нагоре други върхове, остри и устре 

м'ени къмъ виlliинето, закрили тайни 

бездни и пропасти помежду : себе си и 
Карлжкъ. 

Ако искате да се разбули предъ вас~, 
отчасть поне; тайната на тоя кржгозоръ, 
излtзте горе надъ селепо, прекоёете шо
сето, което отива за Широкалжка и пое

мете пжтя за езерата, помежду „ Кашлитt". 
Докато се изкачвашъ, ти се любувашъ 
още само на зеленитt ливаQи, които те 
обграждатъ отвред·ь.·, · на г9рицитt, кои
то засtнщъ твоя . п.жть и шi oмaйнiiit '. 
полянки между тtхъ. 

Стигашъ първото езеро~ То не СПИ'· ' 
ра вниманието щ1 съ голtмина, ни съ · · 
обилие на вола, ала е предмет·ъ на нtж
ни грижи и отъ бороветt, които еж го 
обкржжил'и, да го зап·азят~ сtкашъ слън.' 
uето да го не изпие, и отъ дивната ра-

Пашмаклж 

сtнк~та на Чинара; неведнъжъ съмъ се дивилъ 
водопада и кжпалъ въ бистритt_ води на рtката. 

фот. дрончиловъ · стителность около него,· и отъ· слънчеви
тt л~чи, които се ilромъкватъ между дър

на весата и се плъзrатъ по него · и го .милватъ. 

И какво е това Пашмаклж ! То не · прилича: на 
други планински села; кржгозора му не е строго 

опредtленъ и ограниченъ отъ_ съседни върхове и 
чуки, които заграждатъ отблизо други планински . 
села и които еж · тъй добре познати на окото, та не 
могатъ да мамятъ - въображението, ни да вълнуватъ 
сърцето. . 

Когато отивашъ къмъ него по долината на Черна' 

Стигашъ друго --:-· но · не,. то не е · езеро; сега~ 
поне, въ края на лtтото, че нi;ма вода , - ала дъното 
му е покрито съ такъвъ хубавъ и зеленъ килимъ, 

какъвто никой персийски шахъ не е . виждалъ. 

Йзкачвашъ се още ; виждашъ трето езеро, по
добно на п1>рвото. Оrкъмъ горната . му страна, · на 
брtга, кладенче струи , студена водица и се мжчи· 
негли съ своята тъничка вад.ица да допълня водата 

на езерото. -' 



Дружината е насtдала по брtга, 
утолила е своя гладъ и своята жажда. 

Погледа ми блуждае ло вtнеца отъ бо
рове, които закрилятъ това планинско 

око, ко~то · никога не спуща клепачи и 

се подига нагоре, къмъ Караманжа .. Кой 
майсторъ е иззидалъ тая вълшебна стена, 

· извита като пресеченъ вдлъжъ цилиндъръ, 

тая главоломно стръмна скала, окичена 

тукъ-тамъ съ барчета ! 
Тръгваме да се връщаме къмъ село

то. Спущамъ се и азъ надолу, но кра
ката се . движатъ неохотно и често се 

спиратъ. Възползуванъ отъ това , азъ 
често се обръщамъ да rледамъ тая дивна 

стена. Или пъкъ rледамъ напредъ, и въ 
страни и се чудя - де е партера на 

тая вълшебна сцена, която ме обкрж.жа
ва отвредъ? Но що е грижа ·природа

та за партеръ и зрители! Стига е за чо

• 
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вtка, че може да лежи като бубулечка с. Мугла (Дьовленско) фот. Дрончияовъ 

по нейнитt скутове или да се муши въ 

сtнчеститt нейни ложи, разпръснати безредно и 

безъ рангъ. 
Склона, по който се спущаме, не прилича на 

обикновена стръмнина. Върлото се смекчава на мt- 
ста отъ терасовидни поля.ни и така чакъ до селото. 
Предъ тебе вдtсно еж. безбрuй върхове, ·чуки и 
зжбери, единъ задъ други, като зж.бцитt на нtкоя 
магесна крепость - това еж сж.щитt ония върхове, 

които образуватъ предверието и стражата -на Кар
лжкъ. А между тtхъ - дълбоки пропасти; и ти не 
знаешъ, разбуля ли се тайната предъ тебе или се 
още повече закрива . И напредъ, доде ти погледъ·· 

стига, се тия върхове, кои отъ _кои по~високи, се 
издиrатъ на редици едни задъ други. 

Влазямъ въ селото и поемамъ пжтя за Устово. 

Извора при с. Гор . Райново (пашмаклийско) 
фот. Дрончияовъ · 

Но ако е още пладне, ако прижуря слънце, отсрещ• 

нитt ливади, разположени по дtсния брtгъ на рt
ката, ме примамятъ, шумътъ отъ · рtката ми raJiи 
слуха , и · аз:_!, се отбивамъ отъ пжтя и слазямъ къмъ 

рtката. 

Азъ зная, че тя не е тукъ тиха · и мирна, _ как
вато -е по - надолу, при Райкова или при Устово, не е . 
улегнала и не тече равно kакто тамъ. Грамадни ка• 
мъни и еж на пжтя, тя бърза , пtни се и си играе . 
Тукъ мушне се и затаи дъхъ подъ нtкой камъкъ, 
тамъ плъзне се по камененъ улей и се спре въ дъл

бокъ басеинъ. Но на това мtсто, азъ виждамъ чу до. 

Леглото и е цtло отъ камъкъ, отъ tщиния брtгъ та 
до другия. Ако искашъ да се кж.пишъ, съ·бJiичашъ 
се на камъкъ и вJiазяшъ пакъ в·ъ каменна · вана. 
Надъ нея, сичката вода .отъ ._ рtката се притърча по 

камененъ улей. А на бptra · на рtката . се издигатъ 
странни, изполински каменни сж.щества. Не еж ли 
Бйоклиновитt чудовища това? Незнаенъ скулпторъ 
сtкашъ е започналъ да вае грамадни две скали и 

недовършилъ, а кой знай, може би толкова само е 
искалъ да извърши. Едната е много по-голtма отъ 
другата. У нея е набtлtзана шия, която отдtля 

туловището отъ главата. Дpyrata е по-малка~ ала 
по-изработена, съ по-ясно изрtзана глава · и снага, 
само че безъ рж.·uе, като нtкоя старинна Венера. 

По гръдь развита и по цtлата фигура прилича на 
нtкоя богиня, излtзла отъ водата и застанала въ 

положение, каточе иска пакъ да се гмурне. 

* 
Простихъ се най-сетне съ приказката и тръг

нахъ да си вървя: Но не излtзохъ горе на шосето, 
а поехъ по пж.теката край рtката, че ми се не щt
ше да се раздtлямъ още съ хубавата долина . Вървя 
и гледамъ къмъ рtката. Изнев11дtло, дtвойки две 

между върбалака ми се вестиха, и платната, имъ из-

125 



• 
бtлени, се· виждаха ~про'снати на щ1.вадата. Заруме.
~tли · обр,азJ:I се ,обърffах.а къ~ъ менъ, _ дъt:~исти очи 
ме o-rptxa. и ' звънли·въ г;щсъ досiигна до ' мене: ' . 

- Нимой гльода бре, нимой, змии има .. . : . . ' 
Лоискахъ да отвърна , , на закачката-' и заканихъ 

имi, · се съ знакъ: ще мина дървеното),юст~е по- ~ 
дол~ ще ги подгоня . 1:1 ще г,и . настигна-! 

Съ пи.съкъ инбtгаха изъ ptкai:a и 'Се -~-криха 
между _въ рбитt. · ,, / 

Азъ продължихъ:пжтя си и м_ислtхъ: . на · красо-
. тата,. която бtхъ видtлъ преди, нtщо не достиr;алq. · 

И ;го : ·било ,род~пската 'д~в.ойка; . хубава· · и :_ напета; 
весела и закачли_1;1а ; волно дете __ ·на .природата и пакъ 

сдърщана и сериозна. ,,
4 

Н. Вранчевъ 

* ' ~въ~, ВАР{-IА. ~ 
,/ ,,1.: • :.::·~~.t\;ti"< • ' ~ 

- ",\; .11, 

.•,,· Р-,'";, ~рж.тн~ белещ.ки) 
·_. ..1! • " • \ . , . . ~,- . z~ , . ~ . if!-'f, . .. :_;;. -~ 

. -. 'Въ . началото' на ·· авfу.,,стъ · т. _г': ~Qфff;~ с·киятъ BJl~J<Ъ - селва;ъ, ·. особено ,по заhадн11я . брtгъ на тов·а · море, 
' ме' ''но~tще ·-9,ързо~··.J;.~ъ ~ Вар11~':~ : Пр~з9_рй :_ 1:1а и то ' ~ило . вече. "гостопр11емно" (Понт0съ евкси- · 
другия ·день ~--. се чувствуваше вече приблйжаване;rо -носъ). Въ VI в. · пр. Р. ,.Хр. гръцки ·колонисти отъ_ 
на Ч.ерно\:i'ор~ .. :: възду~ъi;ь -~r~ащ.,~, .сВ·Се Ii(i~ влаженъ Милетъ OCt!OBaJIИ градъ "Qдесосъ" - сев,ерно отъ 
1-г по :хладенъ·. Вагqн:f>тъ; въ·коtfто" ,f.~6tх:ъ· наста1:1илъ, ' 'тракийската „Вар1щ~. :И - -Одесосъ е, цъ сжщность, 
qt, _пъJ!енъ, . TQi<y-pe_}! _и,_ само , съ "нар,одни учите:ли и,· днещниятъ гр~дъ Варн~, полуqилъ името си отъ. по
у~ителки: скр-0:Мiштt на_ро'днитt . riросвtтители оiи: мен а тото тра~ийско ~ зас~лище. ; Одесос:ь _е б1;1лъ гла: 
ваха на почивка . в'$ Варна„ дето бtха,- уредени спе~ : . венъ граµъ и.а , прочу:гия . въ . : старо време· градски 

· uиални _учителски :ко.т~онии. ,·;Мнозина : о~:ъ ;.тtхъ не .~ съюзъ . "Пентаполисъ" (Петоградие), въ който - впи
бtха ВИЖдЗflИ MQpe; и, qЗСТаf:Iали ' .на прqз~рцитt на :,. зали близ1<и : градове по сжщия брtгъ на Черно-море. 
вагона, се взираха нетърпеливо на 11зтокъ: Мщ1ахме Варна· е билд 1?11адtна последователнЬ от:ь перен, . 
гара Гебедже. . . ;' . - ..... 1'.,_ .. ? ,, . -. : одриз'и, . македо,щИ; PИ,M,IISP-IIJ, ВJЩlНТИЙUИ; рълг_ари и 

: ,· - Морето I мQр.ет'о ! ~с~ лрОВИКJl~~а ~ъ:аюрже·но турци ; :цнеСЪ, ' ТОЯ : · '' б.и_с_ерЪ," на . Чер»О -::море , е пакъ 
11:вкои отъ м~ит} сп*тн~;ЦЙ . . : . . .:.:i: ., _ .. -;;:-:, _· _· ·. · .. нашъ. Въ 1-tай· ~O!J9 :вре~е предъ ·нея · се, е ·спирала 
. ·. К~лi<бтб : повече , пр1-1ближава~м~·· ;цо)Зар.на ; ТОЛ .· : . много пж.ти 1:1~п_риятелска _флота, . за да. , я обсип~а съ 
ков·а по1;1ече '. се · ~p·aзфi,iвaLUe - ~ладkата1 'и ·спокойна г.ра'нащ_ :, ;_ , ; :: Поди,ръ : ОсвобЬждениtЩ) Варнй е ·ЛОЧ
riовърхность ·на· ' мo'pe--r.(i: · обл·tна t ве·че " отъ сребр~- !'{ЗЛа .. бързр ·да _ растеа: докато въ' J881 ·г •. е _'броела 
ст'итt: .лж.ч'11 tfЗ. ··ут'рин.~<{t9 _ слъ·нце. . _, . :.~ ;;.°2_Q,/ ХИЛЯД1:f' )!{И Тели~ · ВЪ · 1_9~0у: ,ЧИС!!О'ГО ·На _- жителитt 

:?л,iщътъ ~зсвир~ ,и "съ~пухт.еце, crip,~-на варнен- , , и-- прехврр_JШJIО 50 . Х,ИJI~!дИ. Iio, уви!' неяни~тъ, на
ската г:арi1; it'eтo _ бtха събра_li~ тъ,лп(посрtщачи: На~ ~редъкъ се . СЦЪf!а ~ВЪ , последнq &рещ, ,защото тя из
стана д1ц1жени_е, блъсканица -и :- гл'ъчъ. -Азъ на.пуст- ~· губи по-голtмата часть : ОТ'f? C:В9fu х~:~нтерлаliд'l!;~: сл·едъ 
н_ах·ь , гарата .и :влtзохъ ВЪ . града. к~то НЗJПИТ:В северни _съсед~ . ни · за:rраби:~~ -: Южна 

·· · -· * Д~бр-уджа -:-- деяiш·е, ко~то би позорило дори и най
. * · · * некултурния народъ ..• _ , 

., . Варнi ме е · пр1:1в~1:fча.тiа, и ~зъ,_ съмъ ·и_зuитва.тiъ Днесъ, може да с.е каже, Варна е. модернизирана: · 
ОС()р~~а_ р_адость .винаги, ко~ато съмъ я лос~щавалъ. лрокарани еж въ' нея прави у.фщи и булёварди; по-

- 'РаЗQОЛОжена н'а високъ iJOpcк~ 6рtгъ и надарена .съ·. строени с~ · висо~и и красиви здания;~ р-tдко ще· 
~др~въ, ~j;л_е9еt1ъ в·ч.з:ч,ухъ и ,съ кра·сиви и плода- · срещнете дървени кжщи отъ своеоqразенъ - старо
род~и __ ок°'лности,' тя представя _ -~олtма · ·скжriоцен- вр~мски стилъ. Изобщо, tрадътъ е до9илъ ДО голtма 
н_ость за . нашата малка страна.~ с,:епень физиономия на ~издавъ западноевропеUски 
: , Ми~!!лот6 на ~ Варна прескач~ ·синqра_ на исто-. немноголюденъ градъ. Въ· случая заслужва да се 
рията. Qф.с 'първ6битниятъ ~овtкъ. с~ ~ строилъ 'отбележи единъ инте·ресенъ .фактъ: -най~·ве-личест- -
тук~ жилища ~- се · е„ лю_бува,11ъ - на ~ерно'.: море ·; а веното. здание·;въ града, . издигнато посрtдъ широiъ . 
м·ного · в.tкdв~ пр~:ди · Р. , Хр. , тракийското :шiем_е ~ро- 'четирежгыiенъ , и· хубавъ дворJ> съ спретната ,ограда, 
бизи _ е .ос!-fов~ло · заселища съ : . uентъръ · "Варна." , е дев»ческата · rиN1нaЗ!fSJ· . v1 .най · просвътениятъ . чу-
:: .... :.: южно qтъ днешния 1·р,а4ъ~ Постепе!-fНО тукъ поч~ жденецъ· изпърво .не би nовtрвалъ, . че това .здание 

„ нали. да nрииждатъ· и · гръцки : преселници. Изпърво - · служи за училище. Дано · по-често изн~надваме тъй 
, Черно-море е плашело r::ь·рцитt, защото, поради чужденшпt !_ . •• Градътъ_ е . твърде разпрострt-нъ, и . 
страшнитf. бури, които го\iпщ1итатъ · често, дълбо ' -нtкои ' улици Ч< ТЪЙ дълги, че, пgради липса на 
чинитt му еж- поглъща.ли много, ижти несржчни м6• . трамваи, съ-общенията ~ж затруднит·елни-.. И друго,: 
ряци; ' от~ ·друга стра,н~; близката околность -била той и·зг.[Iежда мног~ · бrълъ · _::_ поради . варовитата 

. .н~селена _ съ . р~збойнически _племена, които . о или, , почва И поради _ това, че повечето зщшия еж . съ 
дори :людоеди. И rърцитt .rb _ наричали „Нцост,о-. бtлъ цвtтъ; а тоя изгле.цъ действува неприятно на 

_ 'приемно. море'~ (~Iонтосъ · аксинос~). Сетне ·1't . пре.- очитt. Би трtбвало · да,- се ·направяtъ :-г:радинки •И да 
възмогнали опасн6стиtt и почнали масо~о :да· ('~ · ПО~. се 1-!,а~ад~тъ ./цървет~ отъ дветt страни на всички 
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по-rолtми · улици. Беэъ съмнение, подйръ <;:офия .Лодки, карани съ лопати, платна или. мотори, се 
Варна е станала . втори културенъ центъръ у ·насъ. мяркатъ :насамъ-натамъ; .Навремени изсвирва rлх~о 

, Тя е градъ на търговия, индустрия· и духове.нъ жи• параходъ,· движейки се · тежко къ.м;ь пристанище-то. 
вотъ·. Въ нея и~а .. девическа _ и . мжжка rимнаэии, _ . Ноще, при. пълнолуние, М(?рето н·и· представя 
срtдн<> търrо~ско училище, висше търговско учи• . още по-чу~JfИ гледки. Спрете се по късна '·вечерь IiЗ 
лище, рибарско училище, машинно училище, разни високия брtгъ и отправете поrледъ къмъ него! 
иннородни училища, rрад~ки театъръ, . археолоrи- Отгоре, по тъмно-синия не~осводъ блещукатъ ясно· 
чески и морски музеи, археологическо дружество и хиляди эвез,ди, а долу, -върху водната повърхность, 
нtколко други културни· и пр~фесионални органи- . като поставени кандила, свtтятъ . тукъ-таме заnа
эации; уреденъ е при -това и народенъ универси- лени лампн на лодки. _ Фароветt пръскатъ отъ. време 
тетъ. Прави- впечатление иэобщq, че Варна се .е на вре~е _ослiшителни л.жчи. Ето на иэтокъ, нъ края 
сдобила съ деятелна интелиrенц11 я. на морdка1fа -повърхно~ть, пламв;~ неочаквано оrънь; 

Най-приятното мtсто эа разходка • въ Варна подиръ малко изплува, сякашъ отъ морската дълбо
п-резъ лtтото е.· приморската градина. Тя €е простира чина, rолtмъ оrненъ д'иск-ъ: лун·атц йэrрtва f Тя се 
надлъжъ rю високия морски брtrъ, има ~исти , сtн- диr.а бавно и се намалява, но ста~а по-ясносвtтла . 
чести алеи съ множе~тво скамейки , эа сtдане ;· по- Едва що се на!{и ~:нала, тя прос~ир~ къ;ъ. васъ дълга 
rолtмата час·ть отъ градината се освtтява вечерь съ · сребр.иста и . блtскава лента в-~;рху тъмнат~ повърх
е11ектрически лампи. Въ градината с.ж nоставени, на ви- нина на : моретоr Понtкоrа _надалечъ се я,вява неочак
соки пиедестали, бюстоветt на Вазова, Ботева и Лев- · вано·-rолtма свtтла 1'Очка~ върху едва 'очертаваща се 
ски, а надъ сам11я · брtгъ е иэдиrнатъ- величественъ въ тъмния просто:ръ движещ-а се чер1-1а · маса -: задава 
паметникъ на офицеритt · и ·войницитt отъ поrранич- се . пара·ходъ. При.ближавайки, той · изсвирва, и ·rла
»ата дружи1;1а, падна·ли -~ъ последната война. · Хубаво сътъ му, 1:жпъ и про_влtченъ, ви се струва тъй тайн
с.ж намисли-ли вар.ненци - да наредятъ въ rради'ната, ств•енъ въ rлуiата, _ спокойна нощь ! .. ... ' · · 
дето се раэхождатъ най, много хора, бюс-товетt на * 
вел·ики българи; и тtх.ното _ дtло трtбва да по.служи * -* . 
за примtръ на друrитt наши · rрадо~е. Чудн9· е, че На д,есет-м на километра север6-иэточно отъ Вар-
Варна въ случая засрами Софи~_ : освенъ скромния 1-t'Э. ·•се ·:н:а.мИ;Р~ м_онастирътъ ·,,св. Константин:ь" - ~-
паметникъ на Левски и бюста на · Вазова, въ нашата · отлично мtсто за почив,~{а и закрепване на здравето. -· 
столица, эа която държавата се грижи толкова, ще Нt'кощ<0 3:втомобила пренасятъ редовно пжтници 
видите ли бюстове.тt на Раковски, Ботева, л. Кара- ОТ.Ъ . Варна ·до „Св~ ·константйнъjt ·И ·обратно: Пжту_ва 
вело13а и -т.- н.? А въ време .на н·ацион,ално униние и се по · прекрасно шосе, прокарщю между лоэq и · 
обще~r~ено раэт,ление ка~ва утеха и бодр9ст_ь бихме залесено отъ ;цветt страни _ СЪ ~дървета. · Като пжту
почувствували, каква вtра въ честито бждеще бихме . вате по това шосе, по едно време забравяте~ че сте 
по.µ,~ран·ващt въ себе си· и какв.о морално пречист- въ· нашата България: мислите, че · п.жтувате по нt
ване би_хl.1е изпитвали, · като ·сQэерцаваме образиtt кое отъ образцовитt шосета . на Франция. ~tкЖ:де 
на ·· тtэи безсмъртни чеда, .. които е "хранила нашата пж1ътъ се огъва и -прави слаби. завои. Брtгътъ - се . 
земя хубара~ ! .. · _ издига все по-високо, и отъ него се раэкр~ва вели- · 

-Морето си . има . своитt хубости, и когато е · чествена ·. гледка къмъ морето. Начесто отъ дветt 
бурно и когато е спокойно. ·Ког~то е бурно, то стран.и на шосето се ' забелtэватъ -кжщички: кафе-

. · е. ~еличествоно и раs~рива своята ·мощь. Испо7 · нета, бирарии или вили . . Който иск_а лtте да, диша 
лински вълни се надиrат:ь и наст.жпватъ съ страш- . едновременно м_орски и горски въэдух-ь,· и наистина 

на сила _ къмъ бptra, . дет<r- се_ удрятъ . ~ъ ревъ да си отпочине, riо•добре е· да отиде на „Св~ ·- Кон• 
и раэпок.жсватъ на бtли пtнести струи ; слбмени -

1 
стантинъ", дет_о ще намtри и · пълно спокойствие и 

и разнебитени, тt се връщатъ .назадъ, сякашъ удобства эа . живtне. Тукъ може да прави морски и 
· эа да се орrаниэуватъ и събератъ - нови. сили, и слънчеви бани, безъ да се дразни отъ навал_ица. На 
пакъ да . ' наст.жпятъ КЪМiЬ брtга ,.:_ да го атаку- петь километра северно ()ТЪ . ,,Св. l<онстантинъ" се 
в;1тъ. Когато _морето е спокойно, слаби _ въл_ни .ria- намира прочутиятъ пещеренр „Аладжа-монастиръ·" 
эятъ к,ротко къмъ плажа, обливатъ го въ най-дол- - твърде интересна сtарин_а. Вървите . - наrор_е по 

ната му часть, като иэравняватъ ситния пtсъкъ, гориста n.жтека, и tя ви завежда до скала, въ която 
отдръпватъ се свtнли_во наэадъ · и после пакъ се . с.ж иэдJ,лбани доста високо надъ земята _:_· на два 
връщатъ. · Когато набJiюдав_ате тtэи невинни вълни, · етажа - стаички_! църквици и келии. Каэватъ, че 

тt каточе - ви нашепватъ нtкаква старинна моно- тоя · чудноватъ монасти.ръ е билъ нареченъ „Аладжа", 
тонна пtсень и ви настройватъ мечтателно. I:-Io нrле- т. е . .пъстъръ, шарен.ъ; поради фрескитt, съ КQито ·е 
дате ли се въ прострtлат~ се до хоризонта гладка билъ изоrрафисанъ ;; днесъ 'обаче ·много отъ ико
пов:ьрхность на морето, обхваща . ви- нtкакъвъ мисти- - нитt му с~ изтъркани~ . и _ Т<?й не изглежда тъй 
ченъ страхъ: струва -ви се, че тодрtме, но е готово пъстъръ.- Възкачването до горната църквица е доста 
в~tки миrъ да се пробуди И да ви погълне. Бtли· . трудно И ·опасно, особено ~З - Човtкъ, . комуто се 33„ 

ча_йки - волни птици, любещи. въздуха и морето,,- вива свtтъ, : · до нея . отивате -по дървена ·стълба и · 
ту · се с_пуiцатъ надолу и се . п·лъэrатъ по водата, ту по· тtсна вдълбана въ скалата п.жтечка, като :се при -
отлетяватъ нагоре И3Ъ чист~я въэдушенъ прост~ръ. държате О " протегнато дебело желtэно в.жже . . При 
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едно маJiко невнимание можете да се _ хлъзнете и озо
в·ете долу въ пропастьта ! Види се, по-рано тукъ еж. 
били пещерни жилища на първобитни хора; а после 
- въ Римско време (предполаrатъ - - въ II или 
III · в. сл. Р. Хр.), когато християнитt еж. били пре
сJ1едвани1 тtзи пещерни жилища били превърнати 

. въ църкви·ци и келиu. НЗ:близу до монастира се на
миратъ остат1:ьци отъ :римски постройки. Гледате тоя 
монастиръ · ff , ,се очудвате на,,. нес.ъкрушимото моrж.

щество , на ,р,ели-rщiта : I)Oнt~ora 'ТЯ така обладава 
човtка, че-->,"FОй за.радъ ' нея понася ·(?iезропотно, дори 

с~, радость, и . най-голtмитt лишения. и физически 
страд,а!;!ия. И ,_ 1-1а колка ;,,страдал-ц_и е · докарвала тя 

в~тр·ешенъ поI«iй;• утеха : и .,: крепителна надежда, на 
колко слаби хора -е служела за последна опора въ 

живота! .. Въ ·тоя монастиръ, дето нt:кога еж. се 
криели преследвани християни, а сетне доброволни 
отшелници, не видtхъ "Нито единъ монахь: двама 

,и.уши, облtчени като горски стражари, пазятъ тази 
интерес11а ста·риАа и развеждатъ посетителитt. На 
пж.ть за „Аладжа • монастиръ~ застигнахъ голtма 
група екскурзиянти - народни учители и учителки. 

Съ смtхове 11.. пtсни, бодри _ и ве"се,_ли, qж.туваха тt 
нагоре. · Следъ като разгдедаха манастира, тt се 
наредиха горе предъ uърквиuитt, като накацали по 

корнизи лястовици, и се фотографираха за споменъ. 
На . североизтокъ отъ монастира брtrъ-rъ завива и 

. с„е,_~ вдава ~ного навж.тре въ морето, та се образува 
го!!tмъ „ sаливъ; ,, ~райната точка, едва забелtзвана 

· въ тънщ1та мъгла ; е носъ Калиакра . 
. На връщане отъ Аладжа-монастиръ . тръгнахъ 

съ групата учители 11 учителки. Отправихме се за . 
детския . санаториу.мъ, като вървtхме надолу презъ 
лозя и 1:1иви, засtти съ царевица Ji зеленчуци. Влtво 
отъ насъ по високитt залесени хълмов1е се забелtз

ваха кж.щички - жилища, както разбрахме, на вой
ници, които охраняватъ брtга. Понеже не знаехме 

пж.тя за санаториуr.1а, ние се движехме напосоки, 

като ту - се спущахме въ долове, ту се възкачвахме 

по хълмове. При това групата ни, която броеше .сто
тина . души, се разби на части, които се пръснаха въ 

разн11 9трани; Когато наближи~ме санаториума, до
колкото схванахме, откъмъ войнишкитt кж.tцич-ки се 
разнесоха нtко-лко . пушечни гърмежа; Долътъ екна. _ 
Не можахме да -р·азберемъ, дали нtкои си гръмнаха 
ей така на воля, 1:1ли пъкъ поискаха съ стрелбата 
да ни направятъ нtкако предупреждение. Ние се 

посъбрахме, ускори){ме хода и се озовахме пред-ъ 
детския санаториумъ _,.. вешiколепенъ павиль.онъ, 
построенъ на тераса бJiизу до морето. Изъ широкия 
дворъ на павильона играеха роякъ: деца съ бледи и 
болезнени лиuа. Азъ изпитахъ радость, като ви
дtхъ, че за тtзи мили създания, които , се нуждаятъ 

отъ . лtкуване и засилване, еж. положени такива . 
грижи. Изобщо, санаториумътъ ми направи отрадно 
впечатление ; той прави · честь и _ на неrовитt _ строи-

· тели и уредници, и на цtлата страна .•• . По хубаво 
щосе ние отидохме отъ санаториума пак~ -въ мона- r 

стиря „ Св. Констанtинъ 11
• 

J1a обратенъ пж.ть за Варна ние се отбихме въ · 
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двореца „Евксиноградъ". Водени, отъ стражарь; · 
строенъ, спретнато облtченъ и доста интелигентенъ 
мж.жъ, ние разгледахме парка, който представя -нtщо 

вълшебно, прик-аэно. У чителитt и у.чителкитt се дви
жеха въ редъ изъ красивитt алеи и се разгова.ряха 
тихо; личеше си, че тази странна за тtхъ обстановка 
ги удйвляваше и стtсняваше ..• ., 

' Оrъ кея на двореца ~се · качихме въ голtма мо
торна лодка и се отправихме за\··Варна. Морето бt 
тихо, лодката се ол·юлtваше слабо, и ние изпитвахме 

необикновено удоволствие отъ това пжтуване. Ком:. 
паният_а ми се настрои весело, и започнаха шумни . 

разговори, смtхове и пtсни - повечето народни. 
И тоя случай ми даде основание, да твърдя, че ние 
- българитt изобщо не можемъ да си наложимъ 
сами · дисциплина, когато неочаквано ни се поиска 

да попtемъ, а проявяваме нетърпимость ·и безредие. 
З~хващаме нt_коя пtсень, и едва изкарали нtколко 
стиха отъ нея, оставяме я, за да подемемъ втора, 

сетне - · безъ време :-- трета и т. н., · тъй че въ 

единъ часъ изреждаме десетина пtсни - български, 
руски и др., безъ да долtемъ· нито една! При това .. 
нtкои отъ компанията запtватъ една пtсень, а други 

--'- друга. Пtемъ безразборно - кой каквото си 

иска и както му се иска . А ние не сме лишени нито 
отъ музикални дарби, нито отъ обичь къмъ хубава 
музика. Но нима :не може да се каже, че изобщо -
въ цtлия нашъ културенъ животъ не , се забелtзва 
тоя недостигъ на воля, търпение и дисциплина, кой- _ 

то- пречи· _ да се създаде нtщО ПОrЗавършено, ПО- 

съвършено, и по-ценно? ... _ И моята комнания пtе
ше тъй, че _ у мене се зароди желание, тя да спре 
по-скоро пtенёто, за да мога да съзерцавамъ отъ лод
ката по-спокойно пр~лестното море и кочестия брtгъ, 
който • се провличаше · въ противоположна посока. 

Лодката ни мина край фара на · дългия вълно
ломъ, влtзе въ пристанището и, . провирайки се 

между спрtли , параходи, стигна до к-ея, дето трtб
ваше да ,_слtземъ. Горе множество познати . шумно 
поздравиха излизащитt отъ лодката мои спж.тници ... 

* , * *· 
Томи, · ед!'fНЪ отъ градоветt . на съюза :-,, Пента-

полис~ 11
, не ··-билъ кой знае колко далечъ отъ Варна : 

на114иралъ се на мtстото на- днешната Кюстенджа. · 
Пр:еди, , 19 . вtка, както е известно, тамъ е билъ за
точенъ, , посрtдъ в:;\рваритt ·гети.t и сарма ти, Qвидий. 

Отдалеченъ отъ хубавия -- и веселъ Римъ, nоетътъ 
изпадналъ , въ rолtмо малодушие и отчаяни~, и въ 

своит'h , nисма , отъ . Черно-море (ех Ponto) проклина · 

тоя край , който етаналъ причина, той да чезне~ да 

побtлtва безъ време: и да призовава смъртьта ; и rЬ
рисува съ най-черни краски. · Най-подиръ, следъ де• -
сетинаго·дишно изгнание, той умрtлъ, · и _:: ·въпреки ·, 
желанието си - билъ погр·ебанъ'\въ -земята на „ про
клетия" . Понтъ. Да бtше живtлъ въ наше време и- · 
да бtха го заточили .въ Варна, сиrур_но поетътъ нt
маще да ·изпадне въ такова мрачно настроение, и, · 

в~tсто -да· пише тж.жни . писма, би възпtлъ :възтор
жено •тоя край --.-дотолкова той щtше да му ce-:1t'apeca:t:--

H. Филиповъ. 



На южнитt _ брtго_ве на , БурrщJкия за~ивъ, 
върху единъ малъкъ скалистъ носъ ~ разположенъ 

стария градъ Созополъ ---:- нtког~шна Аполония. 
Отдалечъ само при отражение на слънчевата свtт
лина отъ стъклата на прозорцитt, ·както и нtкол
кото вtтърни ме11щщи върху високия склонъ, изда

ватъ на . пжтника, че тукъ и~а зс:tселищ~; - иначе 

сивитt дърRени кжщи се сливатъ съ скалата и не се 
вижда .друго освен1, една тъмна самотна ска.тrа, в,цала , 

се : навж~ре въ морето. 

Когато милетскитt гърци къмъ . VII в. пр. Хр ... 
за първи nжть спиратъ своитt кораби, скалитt еж 

били пусти, само далече навжтре е имало мtстно 
население, което мълчалино 
и безъ отпоръ е с11едtло то

· ва, което ~ж правили нови-

rt преселници. Дали на мал
кия с_калистъ островъ, ю, 

стръмния брtгъ; или . нtrде 
наблизо еж слtзли първи
тt зэселници, това за сега 
остава неизвестно. Но еди:нъ 
пжть заселенъ градъ1ъ, той 
презъ всичкото свое сжще • 

ствуване не . е преставалъ 

д'а играе в з жна роля меж
ду старитt градове на чер

НОJ1.1Орския . ни брtгъ . И ма
каръ далече отъ с~оятз ро-

. дина, тукъ потомци1t на 

милетчани еж били винаги 
въ постоянна връзка съ 

_ цругитt гръцки l_(ОЛОнии, 

така еж.що и културнитt 
връзки съ самата метропо

лия никогашъ .не _ еж пре

ставали. 

Гра·дътъ · е разораванъ 

не единъ пж.ть; -,-- билъ 
е нападанъ и отъ · къмъ Созополъ 
море и отъ къмъ · суша; 
жителитt му избtгвали въ близкитt окощJОсти, кж- · 
дето може би основали ново заселище и . подиръ 
друга зла учасrъ ,отново · се връщали на старото мt
сто. Многото тракийски племена, които Ксенофонть 

-нарича мелинофаги - Т; е. ,, просоядци" ,- покрай 

своето земледtлие и скотовъдство се зан11мавали и съ 

пира~ство ; - ·въ време . на буря отивали покрай 
бptroвe·rt и чакали дано морскитt вълни изхвърлятъ 
нtкой разбитъ корабъ. Интересно е, че и сега риба- . 
ритt отъ тази покрайнина, въ бурно море, търсятъ 
нtкоя лодка, или гем('f я, за да я нападнатъ и огра-.. 
бятъ. - Но и при най-страшното раdОрение~ , rpa- · 
д:ьтъ бързо се е въздигалъ, ·за да бжде разоренъ 
отново. ~ той никогашъ не е рапустявалъ до такава 

СТеПеНЬ, че ·да не . се чува , д(?рИ : ВЪ периода ОТЪ 
10-12 вtкъ, отъ който периодъ нtм:;Jме · .. 1:1ика.кв11 · 

_ паметници, тукъ еж се пращали на заточение всички 
изпад1;1али величия отъ ' Константиноnолъ: - тогава 
изглежда ~радътъ и билъ незначително рибарско 
селище. 

Околното мtстно население не е могло да стои 

да_леtJе отъ !fОвитt си съ_седи, - добри, или .лоши 
да еж били тtхнитt отношения, тt вече' едни безъ 
други не еж могли. Многото надгробни могили, нt~ 
кои гробове f{а~ерени между тръцкитt гробове, _ из
дават'q едно ч_исто тр~ю,Щско . - население. Знаемъ, че 
изрично . гр9цкитt автори.) · с,поменуватъ, за тракитt 
че горили своитt умрели и следъ това насипвали мо
гили. Даже к:ьмъ Il]в. пр. Хр., върху единъ надписъ, 

Ал · Мутафовъ 

който сега се пази -:~~ъ черквата св. _ I<лиментъ въ -
Созополъ се говори за възо~новяването на градътъ, 
а този възобновител:ь Метокосъ е чистокр·:ьвенъ тра
киецъ. Както въ тtзи далечни времена, покрай гър

·цит~· и тракитt. еж имали дtлъ_ въ този градъ, .така 

и въ по-къснитt времещ1, презъ първото и второто . 

български царства, гърцитt и славянитt еж -били 
въ постоянни връзки. Отъ тази постоянна връз~<а 
най-много е пострадвало българското население. Осо
бено то~а добре ,се на~людава презъ турско време, 
дори и . днесъ. Българското население оъ Лозен
градско, Малко Т1>рновско, Qдринско, или отъ скло
новетt на Странджа, з-асел,ено тукъ е могло много , 
лесно да 1:1аучи гръцки езикъ. Така постепенно с.та
р.итt изос:га.JЗяJщ . мэтерния . си е_?икъ, а тtхнит;в _ .по
томци _ t1e искат1> да приэнаят_ъ ~-~~: в:ь жилитt имъ 
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тече българска кръвь. Много чисто славянски фа
МI-fлни имена еж. запазени още, . цtла една махла до 
скоро се е наричала „българска", н.о сега и поменъ 
нtма отъ 61:>.ilrapcкo въ нея. Даже има случаи, .когато 
братовчедит.t и чичовuитt . еж бълг.з ри отъ близкитt 
села, а ,, _гражланинътъ'' . отъ. Созополъ е. чистокръ
венЪ'. гръкъ и е подалъ декларация за изселване. 

· · . За първи · riжть се споменува · им~то· Созополъ 
въ 491 год.~ а за последен:ь пжть им~tiJ Аполони.я 
въ 378 г. . . . :5 . ' , •• : .. :~, ., 

Сегашния граЛ:ъ има около ·8-000 шитещ,r, пове
чето 'отъ които се . смtтатъ за : гърци :,;) останалата 
част~ с_ж. българи дошли въ различни времен~·.:. На- · 
последъкъ много : българи. , б-вжанщ1 отъ ,J1озенград
ско и · Гюмюрджинс~о еж - настанени, първитt еж · 
• • • ,.>, • . А • • • • • • • • 

з~селенн на отдt1tю заселище, а вт_оритt заели кж-
шитt на ,гърцитt, които с~- се :изселили. ОтноµIе
нията ~между гърцитt и .бЪ,!1.Г , ритt въ i:ювеч.ето слх,:
чаи еж въ · зав(\симость отъ политическитt отношения 
между . дветt д-~ ржави, но винаги . сж.щест~ува . една 
м1>лчалива ·вражда. . . . , 

Главното занятие е риболовст~ото, . лозарство и 
търrония, но всичко се р~боти до толкова, за да се из-

.. кара прехраната. Поради това, че . градътъ е :· йзоли

ранъ; безъ - сухоземни връзки и далеч~ отъ ·голtми 
и богати заселища, ТОЙ не е могълъ и ,1-iе ~ ще мож~ 
да се развие въ· голtмо ~ас~:7шще. . .. 

Заселен·ъ на висdкъ скалистъ носъ, съ дървени 
двуетажни, ИЛИ трие_таЖНИ К,\5.ЩИ: ПОСТрОеНИ една ДО . 
друга, така, че е щтавено мtсто само за ма,:~ки·, ' 
тtсни и стръмни улички, градътъ е изложенъ на се

ве.рнитt вtтрове, което прави .. климатътъ винаги 
·. прQхла.д~нъ. Наоколо нtма ни,какви блата, 

1 

и това 
още повече спомага · за въ б.ждеще, Созополъ да 
бжле единъ хубавъ , морски курортъ. Тукъ . ИМ~ до
статъчно мtсто за още толкова ПQищеJщи п_резъ 
лtтото,. колкого жители има градътъ, ·ty~l:» _всичко 

ще се намери · и мно~:-о но-евтино,- . отколкото въ 
Варна, МесемариS! , · Бурrасъ, ' иJ1и кой да е другъ 
нашъ курортенъ центъръ. _ 

Плажъть съ източно изложение е непосредст
вено до грщътъ; _::_ другъ плажъ има на , 1 О минути, 
югоизточно отъ първия. Къмъ - ,,Кавацитt" има гра
мадечъ плажъ и до него дюни. ' l<ъмъ ,,Гурня" мор~ 

. -ския брtгъ · ·_е прёкрас~н1>. Надъ · ,,вtтърницитt'', 
къмъ Мапитt - Gолницитt и още по-навжтре къмъ 

. Странджа, по~далечъ отъ морето, самотата е приятна 

стжпно всtкиму. Т.укъ · човtкъ · би могъл~ да пре-
1,ара · нез ~белезано хубавитt лtтни дни. Ровейки се 
изъ глин.ени:гt остатъци ~а нtк9гашна стара култура · 
любительтъ все, ще се ' t:JОМ<КЧИ дадолови нtщо отъ ' 
едно . минало; . ко,ето за днешни дни е слалъкъ сънъ 

. - · неу;;~овима мечта. Но този островъ вече става по
недостжп_енъ, - рибарското училище ще засТР,ОИ · 
и · други згради, ще направи паркове и тогаБа . оти
ването ще бжде по ограничено. Още по навжтре е 
rолtмия островъ Св. Иванъ_, който ·рtдко се посе~ 
щава, и тукъ само бtлия фаръ, · пазачътъ му и "нt
кои морски птици наб11юдаватъ ·въ далечинитt дали 
нtкой 3.аrубенъ, ·ПЖТНИКЪ не би - дошъ.тtъ при т·~хъ·, 

. -
. и заедно ца споделятъ самотата. 

Въ лtтна вечерь rрадътъ е оживенъ, зад.уха не 

. се чувства, а ,ношьта . е мълчелива и глуха и само 

отъ време _н'а време шумътъ отъ разбити вълни дава 
. надежда, че м·акаръ м11налото ·и отдавна. да е отле
тtло безвъзвратно, то бждещето носи, вtра за жи

вотъ, който трtбва да изж1-:1вtемъ съ всички наслади. 

В. Миковъ. 

* * * 
· (IJY\Tf{ЩA f{ f]дТЕВОДf.{ТЕЛf{ 

. За белtзане на пжтищата и пж.текитt до туристи
чески интересни' мtста и събиране на матерю~лъ за съста
вяне на · пж.теводитt>ли Централнитt настоятелства на · 
Бъл'rарското туристическо -дружество и на. Юношеския 
туристически съюзъ, израбо!'иха. единъ времененъ пра „ J::IЛ• 
11икъ, който да се приложи и изпита на практ-ика отъ 
клоноветt, следъ което да се прерабqти и внесе въ събо„ 
ритt на дветt организации за окончателно приеман~~ Оо
цолу даваме изцtло текста на тоя времененъ правилникъ, 
като препор.жчаме на всички- клонове да се заематъ о·ше 
тая зима и идната пролtть да _ приложаrъ белtзането 
съгласно него на определени пж.тища и п.жтеки изъ района 
си, за да се види, какво ще даде опитътъ · и какви по
правки · и добавки на правилн_ика ще се· укажатъ необхо
дими, та да може за идната година да се приготви око·н

чателния правилникь: Препорж..чвам.е . при това на клоно
веit да уtютребяватъ при белtзането повече разни бои, 
и други ос~ень • избр9еQитt въ правилника (напр. жълта, . 
оранжова; светло-зелена и пр~ ), за . да се види кои бои ще 
бж.даiъ най-удобни, най-практичнн и най-трайни. · Ето и 
самиятъ 

ПРАВИЛНИ.КЪ 

за белtзане па плаиинскитt -пж.тища и събиране 
м.атериалъ за пжтеводетели. · , 

1. - Белtзането на пжтища, исторически бележи
тос·ти, върхове и пр. става по ед1юобразенъ начинъ отъ 
дветt организац-ии на Б. - Т. Д. и Ю. Т. С., споредъ на- . 
стоящиятъ правилникъ. · • 

2. - Като орга_нъ за тая дейность се явява двучле
ненъ комитетъ, състоящъ се отъ по единъ представитель 

на Централнитt настоятелства на Б Т. Д. и Ю Т. С., 
който има за . задача обшоrо .рж.ководство на пжтебелtза-

· надеждна - тукъ има сtкашъ другъ ·миръ, .:__ жи .. 
вотътъ е-така спокоеиъ и т.ихъ ... Тукъ разочаро- · 
вания ще намери нови сили, - наситени·я · нови раз
влечения.. Човtкъ тукъ се сили ; да · дочуе нtкой 

uiепотъ ·· отъ морския брtгъ, но напраздtIО ще се 
вслушва, -:-- само птцча песень, и · шумоленето на 
листята, или нtкой .lI,алеченъ . звъ!'iъ -на стадо гово.: 
рятъ. за животъ. 

. нето и пж.теводството въ страната . . 

Още по~приятно е ' отиването на малкия ска-
.· листъ остр6въ св:· Кирикъ, кжnето е построено ри. 

барско училище. Отиването става съ лодка, -~ когато 
вълноломътъ който се строи между остр<;>вътъ и гра
дътъ, б.жде готЬв1? тогава ~лизането тамъ· ще б.жде до; 

130 

3. - Вь у<;:луга на rоя комиrетъ се поставятъ чрезъ 
съответнитii централни настоятелства всички клонове . на 
Б. Т. · д. , и Ю Т. С.,. а_ най-главно . урежданитt отъ тtхъ 

·лагери и курорти; 

4. - За финансирането на общото дtло · се съ:щава 
Фондъ за ~аркировк~ и _п~теводство, който се попълва отъ: 
. · а) пре.1видени. суми въ редовнитt бюджети• на ·цен- . 
тралниt-в насrоятел<;тва на 6. Т. Д. и Ю Т. С . · 

б) предвидени суми въ к11оновитt бюджети на Б., · 
т .. Д. и ю. т. с. 



. в) издействувани субсид~~ отъ общ~ни, окржжия и i1·p. 
г) _ волни пожертвувани~, слу,чайни . и - пр. 

Заqележксi. При нужда се създава спе1..1иаленъ пра
вилникъ за управлението и . разходването на фонд~. 

5. Комитет~,тъ издава п.жтеводна маркировачна библи
отека ОТЪ името на Б. · Т. Д. и ю. · т. - с Нейнотq ·рецакти

. ране и финансиран~ · става по взаимно разбирателство на 
централни~'t настоятелства на Б Т. Д . . и · Ю. Т: С. 

6. - Туристскитt организ.ации ще белtжатъ: · а): шо
сета, б)_ мt.стност'й, в,) вътюве, r). исторически белt.жи

. тости. д) <?храна на постройки (напр. ,хижи) и е) планин
ски шниша. Настоящиятъ ·правилникъ е nредназначен'Ь 
да СJ1ужи на първо време за. последния видъ -белt.зане. 

7.-Белt.зането на планинскитt п.жтища -става посред
ствомъ бои, нанасяни направо на стабилни, твърди пред
мети, като камъкъ, дърво и постррйки, намиращи се 
край п.жтя. · 

8. - За цель'!'а комитетътъ . доставя шаблони, които би-
ватъ 6 ви.да :: кръстъ {+), квадратъ (0), триж.РЪлникъ, ' 
{Д), кръгъ (@), буква т {Т) и черта {i=:::1). . · 

9. --:: Тtзи 6 знака се нанасятъ комбинирани съ
следнитt бои : морава, черна, сияя, червена и тъмнозелена. 

. 10. -- В1, главнитt · изходни пунктове, както . и на 
важ~итt. кръстопжтища, се поставятъ табели . отъ дърво 

.. или металъ, които поясняватъ белt.зитt. . даватъ киломе
тритt ~ часоветt. . При обикновенитt · кръстопж.тища • зна
цитt. се поставятъ п , 1-г.жсто, което · дава възможность на 
туриститt. да се ()риентиратъ за вtрнитt посоки на п.жтя 
още на първитt 20 крачки1 · ' · 

. 11.-За . означаване 1,1tстото, дет~ се ·намира вода на 
близу, др знака, отъ който . се отдtля посоката· за· къмъ 

водата, се пост_а~я сл.едниятъ знакъ (В), кой,:о :мо~е · да 
следва н-tко 1ко пж.ти до водата, особенu ако тя .е дqста 
настрана отъ пж.тя 

. · 12. Всt.ко белtзане става по инидиативата на 
централния комитетъ въ София, по опредtляне отъ· съ ·
бuра или по собст'вена инициатива на клона. Въ последния 
случай се -изисква предварите~н<? р~зрещение на централ-• 

. ното н,~стоятелство, което ,по съветит-в на комитета, дава 
Своето СЪГ,'JаСие ИЛИ ОТКаЗЪ. . . , . 

13 - Преди · започването н1 всtко белtзане . се 
предприема излетъ д_о сж.шата мtстность , изучва се добре 
разстоянието и се прави смtтка за средствата, нужни за 
целыа, които се изискватъ отъ общия фондъ. 

· · · 14.~уреденитt- ~агери отъ .цветt организации изпоJi:·. 
зуватъ своето време главно в ь услуга на· маркировачното 

и п.жтеводно дtло. По предварителенъ планъ, съставенъ 
между клона и комитета, чрезъ централнит-в настоятел
ства, се досгавятъ · на лагерtващитt необходимитt. бои, 
шаблони, карти и . упж.пrания, съ . коитQ тt. извършвЗ'Гъ 
възложената_ имъ работа . · 

· 1~, - Непосредствено следъ поставяне на знака за 
белtзане Пf rя или водата, всичко това се нанася на юф 
тит~ съ . по - едр.-1 линии, отъ дето ясно' и в-врно да лнчи 
посоката на пж.rя. Следъ и вършване на маркировката, 

.картата съ нанесенитt зна_ци·, както и подробното опи
сание на . ра;3стоянията между ра знитt белtзани пунктове, 

_ ,съ означ~ние на разстоянието въ часове и километри, се 
предаватъ на u~нтралнитt. настоятелства, които ги пре- · 
пращатъ на комитета. · · · · 

1,6. - По-важнитt. маркировки: особено, тия. които 
пре_дставляватъ завършен~, трудъ, като напр. маркиране , 
.~ итоша, Р1:1ла, Цент .> . Ст. Планина и пр. се иэготвятъ отъ 
· КQми,сията въ специални литографирани карти; на ·гърба 

на които се даватъ необ.Х:одими,т-в разяснения, както и 
подробности по белtзанитt маршрути. Така издаденитt. 
ка~ти, ще съставляватъ и първитt п.жтеводители у насъ. 

* * * 

ДРУЖЕСТВЕf{Ъ· Ж,f{ВОТЪ 
Поправка. - При отпечатване на · съкратенитt про

токоли за . заседанията на XVIII дрvжественъ съборъ в.ъ 
миналата книжка се е . _вмъкнала една явна грешка при 
предаване решенията на събора въ свръзка съ отчета на 
Централното настоятелство и ·бюджето·-проекта за идната 
година. На ci:;p. 116 колона II редъ 2~3 отъ горе е повто
рено предлщ~ф~ието „ като 20° / 0 оч: цего оставатъ за сметка 

· на клона": r<оетЬ се отнася еамо до абонамента на спис·а.
нието (ср. по-д@лу ·редъ , 5), а не и до -' членския ·1;1носъ ·отъ 
20 лв. годишно. Пр~дложението на ЦенТ1Jалното настоя
телство·, .Дсi се 01,'Сf,;кПЯ'J,'Ъ На КЛОНОаетt '20°1о И ОТЪ ЧЛеН
СКИЯ вносъ,: не се прие отъ събора, както се вижда и отъ 

· самитt ор1:1rинални ,п·ротоколц. - ' Погрешно · е посоченъ 
в_ъ 'отчета щ~ Централното настоятелство, стр. 11. 1', кол. II, 
р •28 отъ горе клонътъ . Свищовъ . вмtсто- В р а ц а като 
не пр_едставил.:ь „картою1. за члeRoJJert си. - 81, ·,µ,оклада 
на..15:онтролната ко·м~ёиSf, с~тр. 115; кол. II, р. 12 и 13 · отъ 

. горе, въ и-звънреднитt'. разходи "еж~ разм·естени . числат~ : 
дадено е на t<арловск ~н1 клонъ 1'9 940, и оставатъ. 14·060 лв . , 
а не'f „обратно. : ,. -~,~-~\. ~· ,и .• _\,--~~ . ~ ~- , 

За ·д.опискитъ •. -:- Редакцията повтар~ молбата от
пр я вена на съоора . 'отъ редактора на списани .ето къмъ 
клоноветt, да ни пращатъ съдържателни туристически до
писки за всички събития изъ. живота на клоноветt.. · За 
вс-вки излетъ, вс-вка срt.ща, въобще з.а вс,t.ка пр_оява на 
турисп:~ия духъ . може да се кажатъ по йtколко ·инте
Р~f Нff.~ , ,с-w~:~_.ржат~лни думи . А въ много . клонове ставатъ 
нt,ща, които биха били отъ голt.мъ интересъ за utлата 
нt('з'адругаi ·>и д11ъгъ се налага · на клоноветt да ги ' съоб- . 
щав IТЪ. Вси:ЧКИ ДОПИСКИ~ както и в-сички .по-дълги съоб
яrе_иия цо Централното · настоятелство, които· мо г'атъ ! да 
дадатр мат~риалъ и за с11,и~анието, да се riишатъ самр · на 
едната · странtща на JJ И"Ста! ,- , 

Враца. - tlрачанскиятъ клонъ- _Веслец ъ отъ Б. Т. Д. 
въ общата си -дtйность за постигане целитt легнали въ· 
основата на устава му . е образув~лъ фондъ "за постройка 
на туристически домъ или Х{!Жа " . Това начинание е ' било 
посрещцато добре както въ средата на клоновит-в членuве, 
така и отъ страна на rражl!анството, ·и настоятелството на 
клона е рtшило още тази ·година да постави · оснvвния 
камъкъ на Тур и с ти че с ки я дом ъ· ,и: започне построй
ката .му. Скицата е изработена отъ под председателя на 
клона, архитектъ П. До r р а м ·а д жи е в ъ, и въ най-

. скоро време ще бж.де преработена въ nодробенъ ш,анъ 
заедно съ ц-влата местность Кал ето; южно отъ града ; 
дадена въ ·вл·адение- иа клона ··отъ общинския съв-втъ, цето 
ще се построи и Туристичес· киятъ домъ. а окол
ностыа ще_ се залеси съ борова и друга гора. въ · еж.щата 

, м-встность клонътъ е вече залесилъ около 40 - декара съ 
борова гора съ резултатъ 90¼ - две · годишни борgета, -
като е използувалъ тамъ отбиването на десетдневната вре
менна трудова ~ повинность на клоновитt членове. 

Въ· тазиrодишната: си дей:ность до сега кл·онътъ е 
зарегистриралъ значителни придобивки въ пропагандиране 
на туристическата идея между гражданството, записване 

, на нови членове и излетна · дейность. Само въ ' · п'родъл- · 
. жение на единъ месецъ, отъ 10 , май до 10 юни н. г., 
новото настоятелство на клона е записало и· приело на -

пълно издължени за · u-влата година 43 нови · членове .отъ 
двата пола съ различни професии, а именно: Ана Нечева, 
Ангелъ К. Първановъ, Андрtй Цвt.тковъ, Александръ Мар
гинъ, Борисъ Тош~въ . Василъ Атанасовъ, Гена Х. Васи
лева, Георги· Ц. Тодоровъ, Димитръ .Атанасовъ, ДимитрQ 
Ив. Замфировъ, Димитръ Тодоро~ъ. Добри Добревъ, Ев
гена · Хр. БояджиеLJа , Зарчо Липов.ilнски, Илия Бенчевъ, 
Иванъ Ивановъ Иорданъ Радевъ. Иорданка Ив Тодорова, 
Йорданка Н. Спасова, Катя Х. ва·силева, • Калю Къневъ, 
Константинъ М . Поповъ, Ламби Тончевъ,~ Люба К. Пър·.; 
'Банова, Мара Аврамова, Митка Хайдушка, Методи . Хр1:1с
товъ, Марийка Г. Ценова, , Миа ева ~>ангелова, · Невtна . 
Калъпова, Надежда Леонкева, Нев-вна Монкова, Надежда 
Монкова, Никола Петракиевъ, Параскt:ва Дърводелска~ 
Пантелей Ниневъ, Райна Б. Пилякова, Стефанка Стаме-
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нова, Сийка Гешева, Стоянка Н. Петракие&а, Тодоръ Ста.- по-оживена дейносrь и да закрепятъ неговото сжществу~ 
матовъ, Христо Ба·чковъ ' и Цен"О Тошевъ - ване. Въ · състава на новото настоятелство_ влизатъ г. г. -П. 

Осв-енъ организационната дейность настоятелспюто Перге-лов'Ь; ' председатель, Ив. Спасов'Ь, . подпредседатель, 
на клона, имайки предъ себе си решението да започне Р. Спиридонов'Ь, секретарь-касиеръ, Ан. Конст·ан,rt:инов'Ь, 
постройката на Тур не ти че ски я до м- ъ още тази гом домакинъ и Хр. Рибаров'Ь и Н. Томов'Ь, контролна комисия. 
ципа, за . което ще еж. нуждни не -малки материални сред- . Долнобанскиятъ клонъ Иб'Ьр'Ь отъ Б. Т. Д. е ималъ 
ства, рtши да се обърне съ , апелъ къмъ гражданитt на .. извъ1:1редно общо събраf!ие на 28 юни т. г. за измt,пение . 

. града, да подпомогнатъ материално клона, за: - да може на· клоновия устав ь и съгласуването му съ дружествения 
успtшно да реализира тази хубава и отъ . значение не . и съ решението . на · ХV:П, редовенъ дружественъ съборъ 
само за членоветt туристи, но и за дtлото гражданство. относн9 чл'енския ·вносъ и приноса }fa клоноветt къмъ 
идея. За тази· цеш~ .наст_оятелството се обърна къмъ граж- , централата. Събранието е определило г.одишенъ членски 

. данитt за помощь ·съ следния вносъ за редовнитt членове 30 лв., отъ които 20 лв. ще 
,.,-- А -п Е n Ъ се вю1сятъ въ централната к<;1са на дружеството . Записни

Отъ редъ ГОДИЩf г_одини горитt, изъ близ1щт·в . о~ол
f!ОСТИ на града_ IJИ се опустошаватъ усилещJ. 

Нtма нито следа отъ - . буйнитt. и девствени r<>ри, 
които едно време еж.· красили врачанскитt височини. 
Всичко е унищожено и днесъ. едва еж оцелtли -дребни 

. храсти, които придаватъ . к_елавъ характеръ на l\:Jtстнщщтt. 
· К-иркитt и секиритt бавно но сигурно опустошаватъ 
и . печалнитt остатъци о.тъ храститt, и настж.пватъ ., днитt, 

. когато около Враца ще ~стърча:rъ _ само оз~би,1и се голи и 
пусти скали. · . 

Градътъ ни загубва чиiтия , си . )3ъздухъ, _ влощаватъ 
се климатическитt му условия, пор_оит-ь _ с1щичатъ малкото 
пръсть отъ, височинитt ~ най-после рискуваме градътъ ни 

_да остане съвършено безъ вода . , 
, При това положение крайно време_· е вече <щоднос-

. титt на града ни да се залесятъ, трtбва · да се възо,бноци 
онова, което хищнически е унищож_е.но _и се .. -унищова, 
трtбва и ние да вършимъ онова, което културнит-в стращ1. 
еж сторили., и ·ние гражд~нитt на . Враца, трtбва поне отъ 

_ маJJко да направимъ онова, ко~то · мнщо градове, дори и 
села въ страната еж. извършили 6Ъ -rова направление. 

' ', Ето защо настояrелство·то на клона ~Веслецъ• отъ 
. Б·. Т. , Д , вtрно. на целитt, легнали въ основата на устава _ 
му, още преди две години е турил() начало на залесява

н~то на града, като посади окодо 40 _. дещ1ра въ южната 
окрайнина на града съ борчета. _ 

Тази година кло-нътъ поиска и общинскиятъ · съветъ 
н,и отпусна въ владение цtл:па тази южна окрайнина въ 

_мtстностыа .Калето·, която клонътъ ни е рt.шилъ да 
направи изворъ на здр?ве и чистъ въздухъ: и постепенно 

.да провължава украсяването и залесяв·ането на ·· цtлата 
, околность до • Враtцата". _ , 

. Клонътъ . ни има изработенъ подробенъ цланъ както 
за залесяването на самата мtсrность, така сжщо и за 110: 

. стрQйката на туристически домъ въ нея. 
Обаче, за да бж.де резултатна работата ни, ну}!<НИ 

еж. средстваа за цельта. Нужно е да имаме п~стояненъ 
човtкъ който да пази и отглежда посаденитt вече дръв
чета, нуwни еж. средства . за изграмдането на тур11стическия 
домъ·, който това лtто смtтаме да започнемъ. 

Нужна е казваме подкрепата на гражданитt и затова 
се обръщаме къмъ Васъ съ молба и апелъ да подпомог
нете наченатото дело, като дадете своята парична помошь, 
когато . се яви при Васъ комисията. . · · 

ната отъ нови · членове се определя на 6 лв. 
. . Събранието се е занимало и съ въпроса _за члену
·ването на клона въ туристическата кооперация, като е 
·решило клонътъ да се запище за членъ при време ко

тато ще има повече наличность въ касата, а да се пока
нятъ клоновитt членове да се запишатъ сами за единични 
'!I~енове на кооперацията . , . 

· nредседательтъ · на . клоIJа г. Ст. ЛуКОf!'Ь .. е доклад-
валъ· въ събранието положението аа въпроса за уреждане 
на кл<?новъ. паркъ-градина,,. Gбщинскщпъ ~ъ13ет:ь е .отпус
налъ на клона исканото за цельт.а мtсто, а л-есl!_ичейството 
е ' обtщало колци, необходими за оградата. : Уредбата на 
парка върви малкр бавно, .nон~же к.riонътъ · не разполага 
съ достатъч~о материални срещтва. ОчакванитiГ6тъ вече" 
ринки и t;еденки приходи не с~ събрани _поради не~лаго-

'приятното за такива п_оложение презъ пролtтьта. . 
· · По реш~ние: на събранието е изключенъ от~ член
ство въ клона Боянъ Я. Лучански за противодружесr~ена 
де•йность .-

. Търново7Седменсциятъ· клонъ Марица RТЪ Б. Т. д. 
е проявил,ъ презъ първата · година на своето· сж.ществу
ване въпреки неблагоприятнитt мtстни условия достойна 
за подражание дейность. Той е бр()ИЛ'J? на 1 юни т. г. 30 
редовни члена, отъ които · ro женff и 20- h-1:Жже. ~аправилъ 
е седемь добре по·с ,::тени излета, отъ които единъ четири
дневенъ (до ра·чковския ман_астиръ) и щесп, еднодн~вни 
(до. мttтностьта Хисаря, Константиновския кантонъ, ска
лата „Баба Марта", Златишки~ островъ, Троянската гора _ 
и мtстностьта Лагера). Презъ · зимата въ клона еж. дър

·жани чщ·ири реферата: върху „Значение.то . на туризма" 
отъ Ив Тодоровъ, върху -,;Туризъмътъ и nрир_одата • оrъ 
Ст. Теневъ, върху „Нови ·насоки на туризма" -отъ Ст. 
Костовъ и върху' ,, Туризъмъ тъ въ Бы1гар!f Я" .. отъ:-· Донка 
Д. Сидерова. Клонътъ е цласиралъ ме}!{ду членоветt си 
щесц, (6) книжки отъ_ юбилейния сборникъ. И все пакъ 
въ годишн~я . си отчетъ настоятелството на . J{лона не е 
ЙаПЪЛНО ДОВО,1НО ОТЪ JаЯ деЙЦОСТЬ, . !(аТО _ ИЗВИНЯ_Ва ~ЛеiIО
ветt си съ, особенитt условия, въ • които тt еж. поставени 
и въпреки _които тt. все пакъ еж.- проникнати отъ съзна
:нието, че туризъмътъ иrр~е и, ще играе _ грамадна роля за 
. укрепване на тtлото, за развиване · на добродетели, _ дру
гарство, предприем чивость, устойчивость и родолюбие въ 
своктt. реIJностни подръжници, и че духовната наслада, 
добита при общение съ природата, съ нищо не може да 
се замtни. 

Нека не оставите да загине едно · хубаво 
·отъ · общъ интересъ за града и нека всички 
чувствата , си на обществена отгов6рность. 

начинание , Разл·оЖКftЯТЪ клонъ Пирин'Ь отъ Б. Т. Д, основанъ 
проявимъ · едва въ началото на месецъ а 1 риль т. г. е · проявилъ въ 

Нека се. поrрижимъ за здравето · на гра,жданитt., за 
_красотата на ·града и дадемъ · примеръ на подрастваiцитt -
поt<оления, че само съ задружни усилия за благородни цели, 
творчески се тика общественото . развитие напредъ. 

Здравейте! 
Лредседатель : Х р. Му м д.ж и е в ъ. 

·Б'h.11овскиятъ клонъ Юндол'Ь отъ Б. Т. Д е ималъ 
на ·14 ющ1 т. г. редовно щ1r._ишно събрание на членовет:t, 
си. Старото настоs,телство, повечето отъ членоветt на 

.което еж <:е изселили юrи не •·живtятъ постоянно въ Бt'! 
ЛОВО, е ДЦJЮ ОТЧеТЪ За деЙНОСТЬТ8 на К/1.ОНа презъ И3Т;еК
ката година,- която · е била една · отъ най-слабитt въ н~г,ова 
животъ. _ Избр,Щ() е било щ>во настоя:rелст.во отъ ~асещ1.а~и 
. тамъ хора, отъ които се очаква да. събудятъ ~<:л9на крмъ 
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нtколкото само месеци до събора завидна· за единъ ново
основанъ ююнъ дейность. Той е устрqилъ четири изл_ета 
изъ Пиринъ , и PIJлa, на които еж. уча.<:твували 104 излет
ника - членuве и гости . Броятъ на чт~еноветt му въ 

· с_коро време е нарасналъ на 50, напълно изправни и из
дължени до края на година.та, . всички · абонирани на дру
жественото списание. Финансовото положение на клона 
показва за три месеца 4402 лв : приходъ и 2960 лв.. раз 
:кодъ. Клонътъ се .• ползува, съ . голtми симпатии въ средата 
на разложкото гражданство, а и. населението отъ цtлия 
разложки край rviy оказв11- най-голtмо съдействие„ Разлож
ки:Ятъ гражданинъ . г. Петъръ !(аназирев'Ь е подарилъ 1000 
лева за първонаqалното обзавеждане на клона, за , което 
клонътъ му · и·зказ_ва публично своята ropetµa благодар
ность, като го е проrласи~:ь .и за свой дарителецъ членъ . 



Въ едно qrъ пщ:леднитt събрания -на членоветt е решено 
клонътъ да ста~е коJJективенъ членъ на ·туристическата 

кооперация, като запише на първо вр~ме 6 дtла по 100 лв. 
, При клон~ има уредена вече хижестроителна ~<оми
сия, .която работи усилено за подготвяне построЦката на 
една хижа въ Пири~ъ; Jfa 21 IQI-ifl.;, н, r. · тая комисия е 
устроила излетъ до мtстото на ~ижата, дето се разм-внили 
мисли по постро_яването и при участието на r. инжинеръ 
Аба4жи~въ, който се . е заелъ съ изработването плана на 
хижата. -Сж.щата е издала и следния 

позивъ 

къмъ 

всички любители на красивата :българска природа 
~Ала кога отъ чука н1;коя 
Пиринъ се м1;рне, сърдца ни сви 
тжrа" ... ~ · 

(Хорътъ на туристит1;). 

Отъ 13 години насамъ ние можемъ свободно да бро• 
· димъ изъ легендарния Пиринъ. Htкora това б-вше само 
блtнъ, днесъ то е действителность. Ние . го имаме. Любу~ 
ваме се на в-вковнитt му rори, · на езерата му, на неrовитt 
прtспи, отъ · върховетt му ние гледаме останалата българ
ска · природа. 

Като всtка висока планина, и Пиринъ има своитt 
капризи; ние не можемъ, когато поискаме, да ходимъ изъ 

не·го. Това _ накара Розложкия клонъ на Б. Т. Д. да се за
еме съ построяването на хижа въ Пиринъ. Когато имаме 
такава хижа, . нестрахувайки се отъ ло·шото време, ние ще 
бродимъ волн_и изъ Пирина презъ всtки сезонъ, · защото 
ще знаемъ, че и при най-лошо време има де да се подсло
нимъ. 

Въ една отъ красивитt мtстности на Пирина -
.Суходолъ• (.Полянитt") Раз.11ожкото туристическо дру
ж~ство реши да пое.трон . хижа. 1У1tстото е на пж.тя за 
·Елъ-тепе. 

· За строежа й еж нуждни· много средства. Такива само 
отъ града Разлоrъ · и околията не моrатъ да се . събератъ, 
а хижата трtбва да · се построи, колкото се може по-скоро, . 
защото отъ година на ~година Пиринъ се посещава отъ 
все по-вече и повече туристи. . . 

Разложкиятъ клонъ на Б. Т. Д се обръща къмъ 
всички за материилна подкрепа. Това най-мно_го·. той оча!{ва 
от:ь :клонов~тt на Българското ·,-туристическо дружество, 

·Юношския турисрJiчески съюзъ и останалитt спорJНИ и 
родолюбиви организации. 
· Хижата на Пиринъ не ще бж.де само на града Раз: 
·логъ и · раз.riожката . околность. тя ще бж.де на , всички ту- · 
ристи и любители на природата, ще дава подслонъ на 
всички заварени ~отъ лошо време въ . планин_ата. Хижата 
ще бж.де памещикъ на родния .туризъмъ въ Пиринъ и 
паметникъ на безименитt борци, дали · своя животъ за 
свободата на Родината, великитt борци. 1<оито пр_езъ 
Илинденското въ-зстание и преди неrр съ· пtсни на уста 
умрtха по · усоитt и чукаритt му! · 
· · ·Разложkия 'клонъ · на Б. r. Д. апелира къмъ в·сички, 
да му дадат·ъ. ·материялна подкрепа, за да може съ успtх:ъ 
да завърши постройката на една уютна хижа въ Пиринъ. 
Здрав ей те! Оm'Ь Нqстоятелството. 

Адресътъ на. клона е: Българско туристическо дру
жество - клонъ •• Пиринъ : , rp. Разлоrъ. 

, Карло~о. - На XVIII. дру~естведъ съборъ . въ rp, 
Ст. Загора пратеникътъ на Ка-рлов(:к~я клонъ Юмрукчал'Ь 
r. Ив. Зл:атаревъ fIЗлезе съ следния. кратъкъ отчетъ за 

· дейностыа на кл~на през1;, в_рем~_т0 отъ 10 февруари 
1924 rод, до 10 февруари 1925 rодин_а: ~ 

П резъ , това • време . кл_оновото~ настоятелство се съ
стоеше о-~:ъ, председатель .Ивалъ · Златаревъ, _ подпредседа
тещ, В. Гайдаровъ, секретарь Ив. Енкинъ, ~асиеръ Хр. 
Дочевъ. домакинъ Ст . ·сп ·асовъ и контр.9лна ·кqмиси.я Дечо 
Коларовъ, Панчо Стефановъ и t ~Qрисъ БратаноQъ. Про
мtна въ състава на . настоятелството не е ставала .. 

·. Клонътъ_ има своето три годишно сж1цествуване. 
Презъ първата година той не бt проявилъ никаква дtя
тел-ность : Ние отъ старото настоятелство не приехме нищо 

никакви книги, нужни за сж.ществуването на една орга

низация, никакви налични суми, липсваше даже списъкъ 

на членовеrt, а срещу всичко това - задълженf'! я спрtмо 
.Централното настоятелство. Ето защо ние -трtбваше да 
заработимъ огново, макаръ клонътъ ни да имаше задъ 

. ; себе си едно годишно_ сж.ществуване. Трудна бtше нашата 
задача, но благодарение енерrичностыа н·а хората от:ъ 
новото настоятелство ние имаме следнитt резултати: 

1) Ч ле.но в е. - Въ края на предидущата година 
клонъ1ъ ни е··. ималъ ·40 . члена. Лрезъ годин,ата еж на
пуснали по ·разни 0 принини JJ.вама, а --еж записани нови 83 
члена, така . че въ края на rод1:1ната · той има · в си ч ко 12 L 
члена, отъ които 94 мжже и 27 жени. 

2) Финансов о по·ложение. -Приходъ: 50.6~0·50 
лева, разходъ: 51,922·80 лева, задължения: 1242·30 лева. 

Всичкиятъ членски вносъ отъ членоветt не е съ-
.бранъ - им-а да се събиратъ оше , 2200 лева. При клона 
сжщест:вува фондъ • .Хижа Юмрук ч а л ъ" за- постройка 
на хижата Юмрук ч ·а л ъ . който за сега е изчерпанъ. 
Клонътъ ни е издълженъ спрtмо Централното настоя-
телство . . .. 

2) И з л е т _и. - Презъ това време еж · уредени 15 
официални излета - в_сички реализирани, и 8 ~еофициа;ши 
- еж.що реализирани. Отъ официалнитt 12 еж били. едно
дневни, 2 двудневни и единъ мноrодневенъ. Излетитt еж 
били посетени отъ членове и гости на брQй около 300, 
отъ които 250 мж.же и 50 жени. Повечето отъ излетитt 
еж до мtстностыа Гюрля, дето се стрри хижата Юмрук
ч а л 1>· Причинитt за еднообразието на из;1етит:в ни е, qe 
всичкитt грижи и внимание на клона еж били обърнати 
къмъ строящпа се хижа, която вече е почти готова. Кло

.нътъ разпощ1га съ добри и опитни водачи. 
Презъ еж.щото време клонътъ е уре;ц-1лъ една ; вече

.ринка, придружена съ бесtда1 една туристическа срtща и 
едно градинско увеселение. 

4) Хи жест роен е . - Клонътъ ни отъ две години 
насг.мъ, съвмtсtно съ юношитt . строи хижата Ю м р ·у к
ч ал ъ. Днесъ в1, дивитt усои на Карловския балканъ, въ 

.подножието на гордия и на'vlръщенъ Юмрукчалъ,· въ 
_мtстностыа Г ю р ля, се издига двуетажна хижа съ че
тири стаи. две мансарди и една верандз, Постав~ни еж: 
вратитt, · прозорцитt, подоветt, измазан 1 е отъ . вънъ, 
остава вж.трtшната мазилка, стълбитt за втория 1;щ1.жъ, 
входътъ и верандата, стъклата на прозорцитt и др. работи, 
к_оито въ този моментъ се извъµшватъ. 

Остава да се под~·отви необходимата мебещ1ров~а, да 
се почисти района на хиж:ата, а сJ1едъ това да се ·помисли 

за залtсяване, прокарваuе · н:а удобни 11.ж.тища и построя
ване на по средни станции -· зем 1Jянки до хижата, осо

бено необходими за зимнитt излети. Фондътъ ни е ·изчер
· панъ, но продъ,1жаваме да работимъ, като вземаме материали 
на кредитъ, разчитайки на материалната подкрепа на . 1<ло-

новетt и на Централното настоятелство .. · . · .. 
. · Въ свръзка съ хижестроенето еж направени СJiеднитt 
по-важи-и постжпки : 

а) искано е отъ комщщира на 2 п. полкъ, Лловдивъ, 
да ни : се отРiуснат ь войници и добитъкъ, нужни за строя
ща та се хижа, но за съжаление, последва отказъ; 

б) направиха се постж.пки направо до военния ми
нистръ r. rенералъ Вълковъ за еж.щата цtль. които по
стж.пки бtха удовлетворени . като чрезъ команд.йра на 21 п. 
дружина ни се отпуснаха 2 мулета и двама -войника, които 
престояха 35 дена на хижата и бtх:а въ пълна услуга на 
клона ни. Tt превозиха варовититt камъни отъ карие:. 
рата до пещыа; . . . 
. в) направиха се постж.пки до командира на 21 : п, 
дружина за безплатно отпускане парка на еж.щата · дру
жина, за да се даде тамъ градинско увеселение, ко~то 

~екане бt ;удовлетв_орено ; 
r) поиска се отъ Минист, рството на блаrоусч:,ойството, 

като се изпрати скица .отъ плана на бждащата тогава хижа, 
да се отпуснатъ отъ фондоветt за културни мtроприятия 
суми за постройка на хижата . Въ резултатъ ни се отпусна 
чрезъ Централното настоятелство сумата 20,ОСО лв.; 

д) апелирахме за материstлна подкрепа къмъ карловци, 
- . - .-..·~ . 
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жиаущи въ Пло1щивъ, София и другаде, и въ резултатъ, 
.получихме одъ · · карловската колония , въ · София сумата 
6 000 ЛВ: • ' . . ·• ' · ' . ' . · . · . . . ' . 

' · е) ~а· ~~щата цtль ·а11.елирахме .чрезъ ~~зи~и, и· под-
писки къмъ· членоветt , на , всички друществени клонове и 
получихме отъ . Ст. Загора 2,000 лв., Хасково 1,000 лв ,_ и np; · 

' ж) -ап.елирахме · и _получихме- извtстни . помощи · отъ 
кредитнитt учреждения въ гр·ада ни (попул. Банка, д-во 

' .Ст. Планина• .и п·р.). · · 
. з) ·изn,;ще се позивъ къмъ любителитt на бълrарска'та 

природа, за материялна подкрtпа, . вt резуп--татъ на който 
се сбраха около 4,000 лв ; . . • 

и) нареди се вжтрешенъ безлихвенъ и безсроченъ 
заемъ отъ членоветt . на клон-а'; _ ·. . 

· к) откри : се подписка за волни_ пожертвувания между 
rражданитt; . ~ 

л) уреди се аrитационенъ день съ · Гергйовскси кан-
тар-ъ и nродажба на зелени лентички; · . : 

· м) установи , се задължителенъ данъкъ за членоветt 
отъ 20 до 40 лева на човtкъ 

5) Кл .убъ, библиотека, спални. - Презъ 
отчетното време клонътъ ни ycnt · да уреди свой собст
венъ . клубъ, което времено слу_жеше и за туристическа 
спалня, каквато отделно клонътъ ни нtма ·възможность да 
устрои. Има се' цредъ видъ да. се уреди и · такав.а еJiедъ 

. окончат~лното пр:ивършване :на хижата. Презъ ·. сжщото · 
време клонътъ ни се сдоби и съ една добра и rолtма 
библиотека~ . · . · 

6) С n и.с а ни е.: /- Български Туристъ с~ получава 
от,ъ 10 члена.Разnространени · сжмеж11.у чле:новетt 40 броя 

-о~ъ юбилейния . сборникъt · ,;Тури~ъмьrъ въ България• . 
Клона не е уреждалъ • нищо за засил~ане фонда • ~ълrар
ски Туристъ •. 

· · - 7:) .дом ак иц с т в о. ~ _!{анцелария-та„ ни · се поме
·щава ·в$ клуба; инвентарътъ се ё-ъстои отъ l · маса и 1()'_ сто•· 
ла. :-Би~л~оtе1.:ата -ни · се • състои · отъ 2QO-номера книги отъ . 
добри и. подбрани автор11„ които· сtмеf:1ството на. nо1<ойи"ия 

·н-ашъ •бившъ чле-нъ · _основатель _ Никола Фъ.рговъ, подари 
· ,на дружестаоfо: ни : и : настоятелството ни въ· знакъ ~на при
-знате:лность· ~ .наименува : - ~ Виб'л~,отека , Никола Фърговъ", · 
· ". :·tJ :о .т н. о ш: е н. и_ я:т а · ни ;спрtмо · друrитt : културни 
. орrанизации-·въ : гр;,да ,ни. · еж · нормални, . ~оректни,- а т-взи 
.с-ь ;~;(она: ._ртъ _ IОноi.пеския , туристически съюзъ ·. отлични, 
. владt~. п:ьлно , единодушие и разбирате"Jiство.Настроението 

- на обществQТо и ·властитъ cnptмq . клона, · въобще · спрtмо. · 
,tури~ма; е: нормално; : кл011:ь-т.ъ с·е радва на · завидно съчувст
вие отъ ;стра11а : на интелиtентното · карловско rражданс,тво ,. 
· - - · ~9} П .ж.:т~· в од: и т е :ль. ;.;-·..,клона · възнамtрява да из~ 
-д:а:де ~tжтевопитель з·а района си. 

с .. :: 10) • От-н·оµ.~еюiята ·между . членоветt на кмна еж. про
:пиr.и · съ лруrа:рски ' .духъ : на . сfов_ор·ничество · и .разбирател
ство, : а Що · с:е отнеся~ до· тtзи на членоветt ·къмъ . настоя
телството, то ,:тt · еж. напълно . нормални и настоятелството 
се ,радва ,на пълно донtрие отъ· страна на члщ1оветt. из
разъ на _ което е, но~_ти пълното му преизбиране, станало 

,на:nо.с:r1:t.дъкъ въ общото roдиI..Ijнo събрание; Отношенията 
_на ~лона к_ъмъ • Централното . на·стоятелство еж ·пропи.ти · съ 
изразъ на :.довtрие и уважение : ~ъмъ .тtЗJi, които . умtло 
държатъ за : развоя и ycnt_xa : на ' родния . туризъмъ. · 

:· ,. Сава - Н~ : . Иванов-ь, · Чepito Море. ·общодостж.пни 
-студии . - Вар:на, 1925 -r-:._ стр. 118.: ·· · 

: Ние лознавамt много маiко морето, което мие QТЪ 
изтокъ . нашитt . op:troвe. : Като и:стински к·онтинента.riни 

,чад~, -· ние, както .прадtдитt ~и; все още се · боимь ·отъ 
неrовитъ води и сме оставяли винаги други .да . използу
ватъ ' блаrодатыа им·ъ. Ззтова извънр'едно цохвална е дей~ 
ностьта ~на Българския народ(;н ь морски сrоворъ : съ 
перо и живо с.11ово да буди . у бълrар11йа иgтересъ къмъ 

~.морето и д:~ му сочи начинитt за . ИЗJJОлзуване на пред
лаrанитt. отъ него блага, да повдиr.а съзнанието ; му за 
неговото значение, да създава любовь . към-ъ . неrов-нт-в 
прелести. Р жководители и членове на казаното безпар
тийно културно дружество, които работятъ най-усърдно 
главно въ Варна, еж. схванали. много добре, че за да - се 
познава нашето· море, то трtб~а п.ървq да се , изучи. Въ 
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това, отношение о:rъ редица· години работи неуморно и 
·един:ь отъ най-виднитt дейци на _ Б. Н . .М. 'С. въ Варна, 
r . Сава: Н.>.Ивановъ, кой·то сега :ни - ·поднася .цtла· 'книга 
·за Черно· :Море, :съдържаща 24 общодостжпни · студии изъ 
разнитt. ·• области: :на -морезнанието, • · съ · вст жш:1-r-елни . · бе
лежюi _вмtсто~ пре-дrоворъ : и - позивъ „Къмъ ЧерномQрския 
1-f и брtгъ·• . ю110 зак.iночецие: · · · , , . · : . ·- · · . 

·. Въ тая си - кн~rа r. Сава Ивановъ е събралъ онова, 
което ~ помtстилъ презъ последнитt . r.одини въ органа 
на Б Н: М. С. • сп . • Морска Библиотека•, като го е 
допълнилъ и преработилъ. Това . еж по.вечето · популярни 
студии, написани на лекъ и хубавъ езикъ, които се ·че
татъ съ увлечение. Читательтъ ще намери въ тtхъ най
интересни све.ziения за името на Черно море, образува
нето му, неговата , най-rолtма дълбочина, почвенъ съставъ 
на дъното иу, ра,щището иу съ неrовитt колебания, бури 
и смутове въ него/ значение на соленостьта за . климата 
на прибрtжието му, свtтенето (фосфорезценuията) _ на 

. на моретата и причинитt- на това явление въ Черно море, -
раст':'lтелность и живот~ въ , него, · черноморски- делфини~ 
миди, които црояждатъ дървото, . после за черн.оморскитt 

_островчета, геологията. ~а. нашия: брtrъ, · приче.рноморс~итt 
и девн.енски езера; р. Дунавъ и Камчия, както, и нtкои 
исторически бе,/Iежки _· и сведения на старитt» rtцсатели за 

_ черноморското рибо.110вс_т~о. . ·_. : . . . . · : . :. . . . . 
·. . Въ е~~и ?ТЪ, -ЩЯ студии, автор_ътъ · :е С1>ОР·алъ ре

зултатитt. на чужди и ~аши проучвания, а в.ъ . друга е 
ИЗЛОЖИЛ"Ь И : ли,ч~fи _ СВОИ , ИЗСЛ~ДВЗНИЯ. Mt.c·(oto тукъ, не НИ 
позволява . да се . с'iшра-~.е . по;подробно _на ~и~тёр·е:сн~тt . сту
дии на 1·. Ива.новъ.-_.-ще си . п·озволимi ·· само, ещiа . маnка 
бележка~ относно· ()бясцен-и'ето името . на:. Черно . море . ( ста'
_тия ,: .. Името на Черно . мо.ре", стр. : 7 ..-:-9)~ .За, произхода на ' 
това име им'а нtкол'ка 'предположения,: и r .. с., ·и. СОЧИ · 3;! 

най-вtронтно~ ·· •. че името. : ,;черно'• : му:. е . , дадено . въ .. пре- , 
носенъ смис,:ьлъ' н)i -.бур.riаво" , · :;oriacнo·.-, . ;,лошо• , за море:. 
плаването". , ()б,ясцени.;е.rо н3r ~ме.то ; На·. нашет.о ~·море ·· въ 
всtки слу~щй , iр:I,бв~ , да ' . ВJ>рви . ·парал{л.~о ; съ :имёrо ,, Щl 
морето; , , което , мие . отъ, io'i-ъ : бълrа рскитt, 'jеми : _.,-_ ' Бtло 
мор~; Нашия:тъ :· ~ародъ, _· значи, нари,ч~ · . ед~о . мор~ '. ,.бtft"o\ 
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'а • друг.о ' ·:..:_ · .:черно•· ·сж:що· · така; . както. -.йарич~т;ь -д~е- р:1,kи 
еднаjа ~бtл-а•, а .другата -· .черна•; ·имен·но··:вtли ·-Осъмъ · 
и Черни Ос~·мъ/ J~tл~ · Витi, . I( ljep,iiи Вит1., · .. Бt.riйJ1с({ъръ 
и Чe~~-I,I. f1~къ!?~. · и ' _т: .. ~:_: -~~~1~ j : т~_~и· fft:l>i.<a_; _: , к9~_~0 \ече 
през~ ,по,-преходiiа и. по щпомt_1а. дол~на, ~о която вод~тъ 
и · гла-вни ~ п·ж:тища че·рна ·- пъкъ · .е- та·~ - Аол.и·на·." на · :която 
обttкновено . е по:тtсна, .--ди,ва ц Jiо-мжчно : прсitоцн~-. Сж-
щот,о .. е и . съ д~ert _. мQpeia; · които: .мият;ь . балка·с·киsj , пму.
остр_ов_ъ ·qтъ -ИЗТОКЪ . i{ "от;ь югъ .f?.t.10," ·е _ iio~o*_йвeiio, по.~ 
посещавано, · а · "ч~·рн·о~ е по - пусто и· по-слабр.~.пос:вщавано 
отъ 1фра·би. . . .. · ~ ~-- _: . ; : ·· . . ~. ; .. '- .. : .1··· ~ -~ ·.. ' 

,_ :, f?~гатиятъ ~атерfiял~; : кой~о с~дър_~~т~ студ~ит1> в:ь 
книгата • Черно Море- .-дава цаисщна пълнr1 и я-сна пред~ 
става както з_а ~амото море и -неговия · български брtrъ,; 
тъй . и · за значението му за 'стопа~ския'. ЖИВ()ТЪ ; ца ! Бълrа; 
рия, · макаръ . и .нtкои . отъ €TYJJ.ИИTt · да · не .пред~тавgтъ из~ 

· черпателно ._ проучване _ на . засеrнатитt . въпроси .. : Такаква, 
наисти·на, не . . мо~е :и да . с~е изисква. отъ , о :б щ~е :д ,о с т ж п:. 
ни студии,' а · особено п·ькъ .. кr,iraтo · се има ' предвидъ, и 
~ол_к~ :малко сравните~}19 . е ' изучено_, na_ш~to, море · и , _колко 
еж. лоши отъ др_уrа ~тра,на ус~овията · у на~~ з_а изслед~ 

ване на морето при липса на- специ_Я{!НИ лаборатории и_ урещ1; 
· Книгата на I· С. И. _е ценен.ъ приносъ къмъ : изу~-

. ване на Черно .Море. Тя е за сега най-достжпната книга 
за запознаване на българина съ морето, .-и ние и пожела
в·аме най-широко разспространение и 'j;(aJ,iзиrpae тя ролята · 
за която е · тя пр~дназначе)Jа, именно да събуди повече 
интересъ· и любоL ,.; у българитt къмъ_ морето. 

. Книгата е одобрена и препоржчана . отъ МинистеJ);.. 
ството на Народ.н-а-т{l про~tта съ ~кр."'№ 12693 отъ 19~ VI. 
1925 r. Доставя се отъ автора и въ rp. Варна, ул: Мария 
Луиза № 3 и отъ Б1;>лr. Народенъ Морски Сrоворъ въ 
сжщия rрадъ, · ул. _.Чирпанска" No 23. · 

Ние · я препоржчваме най-горещо на бълrарскитt 
туристи. Dunax 

· софия Придворна Печатница - 1925 
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