
Година XVIII Януарий - 1926. Книга 1. 

~~ --------

Фот. r. Трайчевъ 

ОХРИДЪ. СВ. ИОRНЪ (KRHE'O) 

О&Р ,, · " (1• .. 1 ., " .. ·о. .,е 
„r. д ~, - "r .. . ··•~"'·•·' 
В II 8 ,J ; ! 1 , • 1 f, А. ---·--~ 



,.. 

Охрндъ фот. r. rрайчев-.. 

ЦF\РЬ СF\МУИЛЪ Hf\ ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО 

Вижъ uаря древни надъ водитt лунни 

съ взоръ отъ ужасъ вкамененъ 

и взоръ у вечностьта плененъ, 

когото нt.ма нивга да целуне 

ут-Ьхата на нови день, 
утt.хата следъ кървавитt. буни. 

Брадата му - трева пустинно плаха, 
въ гърди - замръзналъ rнtвъ набранъ, 

nонесалъ тежъкъ ятаганъ, 

ногото нtма нивга да размах,3 

възъ вихъра 1-1а родна брань. 

Спатъ въ безднитt зарити СJ<ЖПИ тайни 

спи въ бездниm най-старата печаль ; 
ридай ли свирка на овчарь -
вълнитt въ своя ношенъ nжть потайни 
кому разказватъ свойта жалъ, 

кому разказватъ свойтt святи тайни? .. . 

ОхрИАЪ 1915 г. 
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Вълни шумятъ, вълнитt еж извили 
ржце и кжправи чела -
дали тt скжnата зора 

дочули, горки шеnнатъ - "Самуиле! " 
преrръшатъ хладната скала 

и плачътъ въ хладната скала : 

о ... Самуиле ... Самуиле ! ... 

f\ той зарянъ на времето въ тъмиm 

все rърси, потъналъ въ спомена жестокъ -
и хладенъ r леда на възтокъ : 
въвъ гори съсъ вечни ледове покрити 

прииждатъ ослt.пени 

въ измtната пленени 

войски - безуменъ, разлюлянъ потокъ. 

Но горди день коrа тъми подгони , 
ликуващъ въ кървави пожарь -
тогазъ надъ скжттия ханжаръ 

сълзи, подобно капки кръвь, студени рони 
безмълвенъ каменниятъ uарь. 

Ботьо Савовъ 



ГРf\ДR Hf\ Сf\МУИЛf\ 
Споменъ отъ Велииото време 

Воинство оть пилигрими 6-1; нашата вой
ска, когато мина Бабуна и слезе въ долината 
на старитъ български царе - Прилепъ и Би
толя, а отъ тамъ, презъ Ресенъ и Преспа, въ 
светиятъ Охридъ. 

* 

Преспа! Езерото е бледосиньо, почти без
цвtтно, състарено сtкашъ отъ в-l;ковна скръбь. 
Къмъ ср-l;дапi черн-l;ятъ две островчета, 1<ж
дето бедна зеленина кичи сиви канари и руи

ни, като повъхнала китка надъ сирашки гробъ. 
И бръrоветt. еж пустинни: никаква буйна ра
стителность, никакви китни селища не съжи

вяватъ картината. Само под
плашена птица ще изхврък

не изъ шубракитt., или черъ 
лебедъ ще полети да се скрие 
въ rжститt. тръстики, 

- Преспа ! Т жжна столи
ца I колко скжпъ за тебъ е 
билъ великия царь, че скръбь
та ти преживi;ва вi;коветъ и 
глуха самотностъ още пази 

свиднитt. спомени!... Дали и 
сега свещенна самота те за

криля, или чуждн стжпки ве

че смущаватъ нашиятъ Иеру
салимъ? 

* 
Не ще забравя 0Iасътъ ко

гато първенъ зърнахъ Охрида. 

симо и мило лъха отъ развалинитt., шепти на 
роденъ езикъ и дълбоко вълнува българско
то сърдце. Една самотна разходка между цар
ственитt. реликви - и мъртвото въз1<ръсва: 
душата вижда какъ стенитt. израстватъ, 01<0-
вани съ желi;зо порти затварятъ входоветt., а 
на кулитt. заставатъ стражи ... Въ н"Бкой отъ 
т-взи чертози е била тронната зала на Саму
ила. Тукъ Великиятъ съветъ на болярит-\; е 
решилъ война. И нi;коя ранна сутринь око
ванитъ двери се отворили: самъ царьтъ и бл-J:;
скави воеводи се спуснали надолу по тази 

стръмна пжтека да поведатъ храбро воинство 

къмъ Солунъ. f\ отъ високит-1; I<ули просъл-
зени женски очи еж гледали 

1<акъ сребърнитt. шлемове се 
отдалечаватъ, отдалечаватъ ... 
Т укъ съ ликуване еж произ
насяни славни имена на бой 
и победи: Ихтиманъ, Солунъ, 
Пелопонезъ. Но тукъ е шъп
нато съ ужасъ и друго име, 

страшно, зло 1<обно име - 6·1;
ласица .. . 

На1<р.ай селцето Косель, 
край друма се издига гигант
ски вt.ковенъ 1<естенъ. Заста
не ли ПЖТНИl<ЪТЪ подъ него 

и напрегне взоръ - вижда въ 

далечината голi;мо блt.доси
нъо петно: Охридското езеро. 

Профш,ът-ь на Самуипа 

Престари черкови - даро
хранилници на молитви и съл

зи, святи паметници на из

чезнало величи.е - rоворятъ 

на всi;ка душа, иоято се от
варя да rи чуе . Предъ тозъ 
олтарь, на тази бt.ла плоча, 
Самуилъ е коленичилъ преди 
да трътне въ бой съ българо
убиеца Василии и може би 
е търселъ въ погледа на Спа
сителя напжтствие или зла 

прокоба. Може би ... - И но
витt. воини, ДОШЛИ въ своя 

домъ следъ вt.ковна раздъла, 
подrъватъ кол1,но за молитва 
и чувстватъ какъ любовьта * 

Б_i; л-\;тна привечерь когато влt.зохме въ 
rрада. 

Езерото тихо плиска край улицата и шу
моли между камънитt. по бръrа. Рибари при
стиrатъ на широки чунове, изтърсватъ кошо

ве едра пъстърва и продаватъ. По-нататъкъ 
- малко източно кафененце: подъ сънната на 
петвt.ковенъ платанъ, отъ чийто хралупатъ дъ
неръ тече канелка изворна вода. f\ надъ гра
да, разгънала дълrи каменни криле, вt.рно бди 
старинната крепость на Самуила. Бръшляни 
еж оплели дебелитi:; зидове, въ пукнатинит-\; 
растатъ диви цв-\;тя и храсти, за пустение ца
рува надъ царския замъ1<ъ. Но нt.що неуга-

имъ къмъ родината добива религиозна, мис
тична rлжбина. 

. .. Чаровно е~еро отъ тъмносиня 
и 1<ули срутени отъ дълги в·sкове, 
и нощемъ сънката на Самуила 
ту1<ъ броди по светит-15 бръrове. 

свила 

О rрадъ свещенъ! Следъ тот<ова копнен~1е 
пакъ виждашъ своu победни знамена: 
тt,, сжщитъ еж н-l;вrа що си в1,ялъ 
въ стариннитt и горди времена. 

з 





ПЕЩЕРJ\Т.F\ ,,TЪ/v\HJ\TJ\ ДУПНJ\" ПРИ Н.F\РЛУКОВО 

Землището на с. Карлуково (Луковишко) 
има типиченъ карстовъ характеръ. Искаме ли 
да видимъ играта на атмосфернитt сили съ 
варовититt. скали, трt.бва непременно да по
сетимъ този край. Многобройнитt. въртопи и 
пещери, капризнитt. скални образования {пи
рамиди, щрати, котли и пр.) заковаватъ вни
манието на туриста и му говорятъ мълчеливо 

за въковната и непрестанна борба между во
дата и скалитъ, която въ по-ранниrв времена 
(въ края на третичната и началото на четвър
тината епоха) е била по-силна. Тази борба, 
или да наречемъ игра на водата съ скалит-\;, 
продължава и днесъ, макаръ за нашето 01<0 
да остава незабелъзана. Тя ще nродължава 
още хилядолt.тия и ми-
лиони години, тя нъма 
да престане ни1<ога, а 

само се пренася отъ 

едно мt.сто на друго. 
Нtкои ·отъ много

бройнит-Js пещери при
вличатъ внимание съ 

величавость и красота. 

Най-голt.мо впечатле
ние прави пещерата 

.Проходна" съ двата 
грамадни сводообразни 
входа: .Долн1-1rt·и.Гор
ниrв порти •. Тя лежи 
почти на сръдата на 
пжтя между селото и 

гарата. Влизате въ пе
щерата презъ „Долнит-J:; 
порти •, движете се 

nрезъ грамаденъ ту

нелъ, чийто стени еж 
обагрени съ най-разно
цвt.тни бои и 01<ичени 
съ великолепни скални 

форми. Стигате до .Гор-

135 м., следъ това едвамъ пълзишкомъ може 
човt.къ да се промъкне на още 15-20 м. на
вжтре. Подътъ по цълото nротежение е nо-
1<ритъ съ жълто червена рохкава глина, а са

мо на известни м-sста глината отстжпва мt.сто 
на дребенъ чакълъ или едри камъне и бло
иове. Най-голъма влажность пещерата има на 
това мъсто, гдето тя извива отъ Ю. 3. нъмъ 
Ю. И. Презъ най-сухитt. години на това мi;
сто 1<апи постоянно вода, образуваща малки 
и голt.ми локвички, чиято вода, споредъ ду
митt на м-Jsстното население,~.е:благодатъ за 
овчаритt, които презъ л-Jsтото .п ~сатъ добита
на си по безводното 1<арстово плато. Оть тйя 
локвички т1; се снабдяватъ съ вода, защото 

ниrв порти" и веднага Пещерата Тъмната дупка 
отъ дt.сна страна ще 

фот. r. Тра\lчев-.. 

Jабелt.жите входъ на 
друга пещера, наречена. Темната дуп1<а"съ коя
то накратко ще се запознаемъ тукъ. Входътъ на 
тази пещера остава почти закритъ за окото, 

защото предъ него стои грамаденъ насипъ .отъ 

пръсть, изваждана отъ пещерата още въ тур

ско време и използувана за добиване на си
литра или както м-tстното население нарича 
.биле". Тази силитра била употрtбявана за 
приготвяне на барутъ. 

Отъ входа пещерата върви къмъ Ю. 3., 
а следъ 45 м. завива къмъ Ю. И. и тази по
сока държи до 105 м., следъ което завива 
к11м1о С. И. Леко проходима е пещерата до 

такава, като изключимъ близкото блато, кое
то се размърсява отъ добитъка, друга не мо
же да ~се намери. Цt.лото село се продовол
ствува съ вода само отъ единъ кладенецъ. За 
изворна вода и дума не може да става. 

Първото нtщо, което ще прикове ваше
то внимание когато посетите карлуковското 

плато, то е силно разеденитt, и напукани ска

.ли. По тisхъ еж образувани всевъзможни дуп· 
ки, 1<оито се промъкватъ дълбо1<0 въ терена. 

Падналата вода, било въ форма на дъждъ или 
,снisгъ, не се задържа въ горнитt пластове, а 
веднага прониква въ тия дупки и пукнатини 
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И се изrубва дълбоко въ скалип. Поради f6-
ва землището на селото страда отъ безводие. 

Водата, която прониква въ варовнитt. зем
ни пластове, върши грамадна работа: отъ една 
страна руши, отъ друга зида. Тази работа тя 
е вършила презъ миналитt. геологически епо
хи, върши я и днесъ. Наситена отчасти отъ ат
мосферата, отчасти отъ горнитt. пластове на 
почвата съ вжглеливъ двуокисъ, водата пес

но разтвар~ варо9ититt. с1<али: На този про
цесъ се дължи образуването на пещеритt., вър
топитt., пропаститt., които тъй изобилно сре
щаме около с. Карлуково. f\ко тази вода, коя
то въ земнитt. пластове е разтворила ка1ще-

. вия карбонатъ и която водс:1 на обикновенъ 
езикъ наричаме „твърда вода", изтече на от
крито, освобождава часть отъ вжглевия дву-
01<исъ (СО2), а заедно съ него се отдi;ля и съ
ответно количество калциевъ 1<арбонатъ (Са 
СО8). Последниятъ образува най-разнообразни 
форми. Този родъ работа на подпочвената вода 

. • . .. 
... i. :, 

лонадитt. еж вечъ съединени помежду си, на 
други мi;ста въ скоро време ще се съединятъ; 
тъй като процеса на нарасването имъ въ де
белина продължава и днесъ. Следъ колона
дитt., привпичатъ внимание • коритата", обра
зувани въ съседство съ първип. Tt. лежатъ 
върху обща основа (сталаrмитова кора), дебе
ла около 20 см. Стенитt. имъ, въ повечето слу
чаи вълнообразни нагънати, иматъ височина 
20--30 см. Тi;зи корита презъ по-влажнитi; ме
сеци на годината еж пълни съ вода и овча

ритi; дохождатъ да пиятъ отъ тi;хъ. Не да
лечъ задъ групата отъ 1<олонитt. имаме друrъ 
видъ варовито образувание, което въ спелео
логията наричатъ .Драперии". Предъ послед
нитi; еж образувани сжщо н-вколко корита. Въ 
самия почвенъ насипъ на много м-вста твър
дата вода е образувала .хралупи~ и .ге6ди·, 
покрити отъ вжтре съ ситни калцитни криста

ли. Намираме за излишно подробно да опис
ваме тъзи пещерни образувания, тъй като на 

туриститi;, които nосещаватъ пеще
ритi;, еж добре известни. На крат
ко ще се спра върху друго едно 

обстоятелство, което, прави пеще
рата още по-интересна . r. ~;•:..: · t ·.-~. ,i 

.; ! . ., ., - • . i .. .,_. -
Въ една отъ страницитt. на спи

санието, когато говорихъ изобщо 
за пещеритi;, между другото 1<а

захъ, че послещттt еж интересни 
не само, като седалища на разни 

хидра-химични процеси, но и за то

ва, че тt. представятъ най-старото 
жилище на човъка. Презъ ония да
лечни епохи, когато той се е нами 
ралъ въ много низка степень на 

1<ултурно развитие, когато още не е 

у~1еяпъ да строи жилища, стотици 

хилядолi;тия е билъ принуденъ да 
Планъ на пещерата Тъмната дупка 

имаме случай най-добре да видимъ въ пеще
рата Темната дупка. Казахме, че 1<ъмъ 45 м. 
отъ входа последната има най-гол-вма вт:нн
ность. Тази влага се дължи на подпочвената 
вода, 1<0ято презъ пукнатинитt. на скалитt. гиро
ни1<ва до тавана на пещерата, а отъ тамъ съл

зи по стенитt., или капи направо върху пода 
и образува на много м·l=;ста отдt.лни сталак
тити и сталагмити, които обаче, споредъ не
значителнитt. си размt.ри, не представляватъ 
особенъ интересъ. На първо мt.сто заслужа
ватъ внимание • колонадитt.", образувани при 
45 м. (Обр. на стр. 7). Т t.хниятъ произходъ 
е следния: Капещата отъ тавана вода е обра
зувала първона·чално сталактити (на тавана) 
и сталагмити (на пода). Еднит-в и друrитt. по
степено нарасвали, съединяватъ се помежду 

си, и почватъ по-нататъкъ да нарасватъ на 

дебелина. На известни мъста нt.колко отъ но-
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дири подслонъ въ пещеритi;, които 
ставатъ свидетели на неговото жал

ко сжществуванl-fе. Въ дебелитi; и дълбоки 
пещерни насипи еж запазени следи отъ не

говия животъ. Т i;зи следи най-красноречиво 
говорятъ за неговия начинъ на животъ, - за 

неrовитi; нужди, дори ако щете - за него

витi; радости и скърби. 
Много отъ проуненитi; до сега у насъ пе

щери еж дали изобиленъ материялъ за живо

та на нашия прадi;дъ презъ младата 1'аменна 
еrюха, която епоха обхваща нi;колко отъ по
следнитi; хилядопътия преди Христа Пещера
та • Тъмната дупка" е първа отъ пещеритt., 
въ която се откриватъ останки отъ 

старата 1'аменна епаха, не само у насъ, 

но и на ц1;лия Балкански п-овъ. Страни
цитt. на списанието не позволяватъ обстой
но да се спирамъ по тоя въпросъ. Това ще 
направя въ нi;колко общи черти. За да уста
новимъ ж ивi;лъ ли е човt.къ въ пещерата, и 



ако е живяnъ, коrа е било това почнахме раз
копаването на насипа 1подъ колонадитв ~и око
ло твхъ. Поводъ за това ни дадоха н'tколко 
ЖИВQТИНСКИ l<ОСТИ, които се показваха въ на

сипа. Още първия день ние успъхме да изва
димъ rолt.мъ брой ЖИВОТИНСl<И l<ОСТИ и кре
менни орждия. Работата около колонадитв про
дължи нъколко дни, следъ което започнахме 
разкопка и на друrи мъста, за да установимъ 
коя частъ оть пещерата е била обитавана. Въ 
дилувиалната глина почти навредъ се срещатъ 

кости и ор.ждия, които най-убедително гово
рятъ, че човъкъ е обитавалъ цtлата пещера 
въ_□родължение на нъколко хилядолът"1я. Ка1<
ви еж тъзи кости, които се намериха въ пе
щерата, какъ еж попаднали тамъ и на ка1<ви 

животни принадлежатъ? Събраниятъ матери
алъ сега се проучва, 

но това, което за сега 

можа съ- положител

ность да се каже е 

следното. 

Презъ това време, 
ког·ато човъкъ е обита
валъ пещерата, главно

то му занаятие е било 
лова. По платото той е 
убивалъ разни живот

ни, които еж му доста

вя ли месоза храна, ко

жи за облекло, пости
лки и завивки и кости 

за приготвяне. на орж

дия. 

Понеже този човъкъ 
не е познавалъ още ме

талитъ, оржжия, необ
ходими за ловъ и за

щита си приготовля

валъ отъ огненъ 1<ре

мы<ъ lFlint), какъвто 
въ околнитъ скали въ 

r ..... 

ки .(кости и зжби) отъ диви коне, които то
гава еж пасли на грамадни стада по платото 

и еж служили изключително за ловъ (храна). 
Този видъ конь, който се явява въ нъколко 
раси, къмъ края на дилувиалната епоха поч

ти изчезва, а на негово мъсто по-късно до
хожда днешния конь, чието опитомяване ста

ва едва презр металната, по точно казано, 

презъ бронзовата епоха (2000 пр. Хр.). Наредъ 
съ остан1<итъ отъ конь се намериха и такива 
отъ диво магаре (Equus asinus), ноето значи
телно се различава отъ сегашното. 

По-нататъкъ се намериха 1<ости отъ туръ 
(Bos primigenius) - прадiщъ на днешния едъръ 
рогатъ добитъкъ - който въ Европа изчезва 
едва въ историческитв времена. Убиванъ е 
сжщо северния еленъ (Cervus tагапdеs),iкойто 

видъ на ядки, се среща В;v..треwностьта на пещерата фот. Г. Тра!lчев-.. 

въ голtмо количество. 
Отъ разни метариали той е приготовля

валъ върхове за стрели и копия. Съ това оба
че не се изчерпва инвентара на оржжията и 

орждията. Всъки камъкъ, който би му попад
налъ при нужда, той е използувалъ сжщо за 
оржжие. Убитото ~ивотно е трtбвало да бж
де одрано и разпрано. За тази цель той се 
нуждаелъ отъ ножове. Такива еж били сжщо 
правени отъ кремъкъ. Одраната кожа, пред
назначена за облекло, е тръбвало да бжде из
чистена отъ съединителната тъканъ. За тази 
цель той си е приготвилъ стъргалки отъ кре
мъкъ. За разни други нужди той е употрtбя
валъ пилички, свръдели, стъргачи и пр. - вси

чки правени сжщо отъ кре'мъкъ. 

Въ най-голi;мо изобилие се намериха остан-

сега живtе въ полярнитв страни, а нi;кога се 
е въдилъ въ rолtми количества въ срtдна 
Европа. Срещатъ се останки отъ козирогъ, ма
мутъ (Elephas primigenius), носороrъ (Rhinoce
ros sp.) и др, Отъ плътояднитt животни пре
дисторичниятъ човt1<ъ на Т емната дупка е у
бивалъ пещерния вълкъ (Caпis lupus), пещер
на хиена (Нуепа spelaea) и пещерната мечка 
(Ursus spelaea), която е била най-rолъмия врагъ 
на човъ1<а. Тя е достигалаа на дължина по
вече отъ 3 м. Само лобътъ и е билъ 01<оло 
55 см. дълъrъ. Съ ед1;а речь била е повече 
отъ два пжти по-голъма отъ днешната сива 
мечка. Хиената, както и пещерната мечка из
чезватъ ощ~ презъ траенето на дилувиалната 

епоха и по този начинъ тi;хнитв останки ста-
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nатъ харакtерни за пластовет-\; на тази епоха. 
Възъ основа на nалеонтологическия ма

териалъ и характера на кременитt. орждия, 
находкитt. отъ нашата пещера ще трt,бва да 
ги отнесемъ къмъ началото на младата палео

литна епоха. Вt,роятно живота въ нея е про
дължилъ до края на тази епоха. Въ такъвъ 
случай ние имаме работа съ останки отъ чо
въшката култура отъ 400,000 гад .. до 15,000 г. 

пр. Христа. Мроучвi!нията въ тази nещера, на1<
то и въ другитt. пещери около Карлуково ще 
продължатъ и затова ще имаме случай въ по
rолi;ми подробности да запознаемъ читатели
тt, на • Туристъ • съ живота на нашия прадi:;дъ 
въ първитt, моменти отъ неговото сжществу
ване върху земята. 

Р. Попоа-ь 

Н/\ БЕРНИН/\ 
отъ Максъ Rндересъ 

О, хижа Чирва I На тебе, знакътъ на 
Бернина, поднасямъ днесъ моятъ пръвъ при
ветъ, преди още слънцето да затрепти надъ 

планинип и докато планинскитъ великани 
наоI<оло еж още студени и сиви като остри 

сi;нчести очертания въ сръднощното небе. То 
е обвито съ черъ вуалъ. Но това не пречи, 
слънцето с1<0ро ще се справи съ него. Малко 
следъ напускането на хижата нощната сън

ливос,ъ ни напуска, понеже пжтыъ завладя

ва всецъло вниманието ни. Фенерчето съ мж-
1<а пробива тъмнината. Ние наближаваме ле
дниI<а, 1<ойто се nровлача въ седловината меж
ду Пицъ Мортерачъ и Бианко. Ледникътъ по 
едно време се изгубва съ нъколко дива ско-
1<а къмъ Чирва, а после се промъква на го
ре I<ъr-1ъ планинскитt, стени на Бернина. При 
това слабо нощно освt.тление, ледникътъ всt,
ва страхъ и на човi;къ се иска да бъга да
лечъ отъ него. R небето изглежда така тъж
но въ тоя моментъ. И мисля си азъ за връ
щането, едно смъртно предчуствие потиска 

сърцето ми .. . 
Ht,1<0ЛI<O звi;здички блt,щукатъ по тъм

ното небе. Ние крачимъ по тайнствения лед
ниI<ъ, но ето спираме се предъ една страшно 

стръмно ледена стена, предъ насъ се открива 

грамадна цъпнатина въ леда. Свt.тлинката на 
фенерчето трепти фантастично между ледени
тi; кули, но 0I<ото не забетзва онова зелено
синьо чу до на цвътоветt., което то може да 
види дене. 

Виделината изчезва мигновено. Ние се 
намираме въ страшна дълбока пропасть, въ 
единъ лабиринтъ отъ стени, пукнатини, бло
кове и др. Отваряме си пжть ту нагоре, ту 
надолу съ звънливитt удари на пиI<ела. Из
пълзяваме по едно мостче, отъ тамъ се кате

римъ на горе. Съ единъ скокъ минаваме една 
пукнатина, следъ това продължаваме да вър

вимъ като въ нi;кое подземие. С1<0ро движе
нието става невъзможно. Ние се принуждава
ме да се върнемъ почти до самото начало. 

Въ лъва намираме нi;какви скали, катеримъ 
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се по тъхъ и излизаме отгоре. Тукъ вече нi.
ма толкова пукнатини, ние ги заобикаляме 
най-после, когато напрежението намалява, за
белезваме, че деньтъ е отдавна настжnилъ. 
У потръбихме цt.ли два часа за да минемъ тоя 
ледникъ. 

Почивам.э си малко, съвещаваме се, гле
даме времето. Дигаме се и продължаваме пж
тя си по гладката вече повръхность на лед

ника. На мt.ста вървимъ леко, на мi;ста става 
тол1<ова стръмно, че тръбва съ ржце да се 
заляваме за леда. Тони nръвъ стиrа до nро
пастыа. Ние, останалитt двама съ пикелитt 
си продължаваме да се катеримъ по стръм

нината. Следъ 4 часа и половина ние пока
захме главитt си на хребета. Каква промi;на 
въ гледката! Точно предъ насъ блестятъ съ
вършено ясно въ златночервеното утринно 

слънце. Белависта и Палю, като шесть пла
нинс1<и феи въ бi;ли одежди и златни коро
ни. Спираме за моментъ за да съзерцаваме и 
се любуваме на хубавата гледка, преди да 
продължимъ изкачването на скалистата часть 

отъ хребета на Бианка. 
Времето е отлично, цt.лот-о царство Бер

тина се разтила подъ чистото и синьо небе 
и тамъ къмъ Берглъ и по-далечъ къмъ сър
цето на Швейцария маневриратъ отдълни об
лаци. Една необятна rлед1<а: долу въ долини
тt - облаци, отгоре - облаци, между тi;хъ 
отъ лъва и дъсно на Балдино,розовочервенъ 
венецъ отъ планини - бернскитt и валиски
тъ великани. Дълго време мина въ съзерца
ние, удивление и мечтание. 

Намираме се на .:449 м. височина. Пред
стои ни сега възкачването на Бианка, пжтьтъ 
е скалистъ и доста мжченъ. Ще има зоръ, ка
терене. Това 1:;1е ме плаши. Върху скалата се 
чувствувамъ по сигурно отколкото върху леда. 

Безспорно изкачването по скали е едно отъ 
най-труднитъ. Човtкъ тръбва да се привикне 
първо къмъ страшната стръмнина, но още по

вече къмъ .отвеснитt стени отъ дветt. страни. 
И по нататъкъ пжтьтъ не е ле~енъ. Към-ь 



върха ние трtбва да стжnваме no жглести, 
плоски камъни. Една такава каменна плос
кость не толкова стръмна, но за това пы<ъ 

покрита съ рохкавъ и хлъзгавъ снt.гъ, се из
пречва на пжтя ни. Вървейки усещамъ по едно 
време, че въжето се ослабва въ ржката ми и 
азъ заставамъ на едно мъсто и чакамъ. Това 
състояние изтощава повече нервитъ, отколко
то напряжението при катереното. Подъ кра
ката ми долу лежи диво разкжсания ледникъ 

и ми се струва че ако се отпусна ще долетя 

долу невредимъ. Най-сетне вжжето се опжва 
и азъ nотеrлихъ нагоре. Хлъзгането, пълзе
нето, влаченето ·съвсемъ не еж приятна рабо
та, но всичко това, минава безинцидентно. 
Снъга почва да се топи и образува ручеи. 
Това не ни смущава, ние минава.ме презъ тtхъ. 
Поледени блокове, ниши и снtжни ивици. 
Стигаме до ската на Б~1анко, дето скали и 
cн-Jsrъ се допиратъ. Раз
стоянието, което бъхме 
изминали нt.ма въ възду 
шна линия повече отъ 

500 метра, за изминаване
то на което ние употрt.
бихме цъли четири часа, 

а сме само въ началото 

на нашия обектъ. Назадъ 
не бtше м1-1слимо да се 
върнемъ. Погледътъ ни 
боязливо се отправя къмъ 

върха на Бианко, 1<ойто 
се издига висо1<0 въ не

бесата. Сърцето ми тупти 
силно, нъщо шепти въ 
гърдиrt. ми: Бианко, Би
анко. Картината е съвсемъ 
друга отъ онзидешната на 

Пицъ Розегъ. При това 
хубаво време, азъ вър
вамъ, че и сега нашето 

изкочване ще се увънчае 
съ успt.хъ. Отъ мъстото 
гдето се намираме предъ 

насъ се I откроява очарователна гледка къмъ 
Палю, Белависта, Зупо, Мортерачъ и нашиятъ 
Розегъ, който показва къмъ насъ страшно ,стръм 

нота си дъсно крило. Поrледътъ ми следъ това 
отново се покачва по бt.лия Вианко, на горе 
къмъ пирамидата на Бернина. Една rt.cнa 
снъжна стръмнина, а отъ дветt. страни 1<оло
сална дълбочина. 1100 метра е дълга тя и 600 
метра висока. Само дано снъrътъ да е дъл
бокъ. Ние си почиваме доста, излъгнати на 
стоплениrt. отъ слънцето камъни. Предъ въо
бражениет ми като че ли изпъква легендата 

за строгия планински царь. 

Пирамидата на върха е затулена въ мъг

ла. Погледни великодушно надолу, ти Берни
на, к-..м-.. тия, които очакват~. твоето елаго-

воление въ к~:;аката ти I Само на тебе да се 
покоряватъ тt. еж готови. Ти не имъ обръ
щашъ внимание, издигашъ се високо и мечта

ешъ за далечното. На кжде се носятъ твоитt 
мисла1, до1<ато тритt. човъчета, като черни мал
ки точки лазятъ по твоята нощна одежда? И 
тъкмо защото ти виждашъ това, изпращашъ 
на твоиrt. съседи, кълбета отъ мъгла, за да 
не могатъ да видятъ посещението ти. Защо 
се появи изведнажъ тоя гигантски бълъ ву
алъ? Дали мислишъ, че ние сме се нагледали 

достатъчно на 1<расоти? Показателътъ се 
освобождава отъ мъглата, стои самотенъ и 

високъ всръдъ мълчаливата бt.лота и мечтае. 
Мечтай си ти така спокойно, докато ние тъ 
стиrнемъ. Ние се стъrаме за~нова 'атака . Най
долната часть минаваме съ две 1' дължини на 
вжжето. Следъ това гребен~тъ става по-ши
ро1<0, като корито. Бързо 1<рачимъ •ние презъ 

Бернина (4055 м.) 

това мъсто. Скоро масивът ь се ::изостря отно
во и става и отъ дветъ страни стръменъ. Ръ
бътъ е толкова стръм·енъ, че ние •не можемъ 

да ст.жпваме по него, а тръбва да се откло
няваме по-малко. На южния скатъ сн'i;гътъ е 
по-мекъ, тъй че не може да образува лавини. 
Щъхме да изберемъ по него да вървимъ, по

неже въ по-мекия снi;гъ се чувствува подобра 
опора, Но отъ друга страна се опасяваме отъ 
хлъзгане. Затова предпочетохме северния 
скатъ. Тони върви 12 метра предъ насъ, пра
ви сигурни стжпки въ леда, а ние чакаме. 

Тони осигурява моето напредване; а подиръ 
мене следва Ото. Колко пжти това се пов
таря, не мога да кажа. 

Но и това дълго разстояние има с11оя край. 
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Ние еъздъхваме облекчително. Спираме на 
една площадка, гдето има м"Бсто за една 
кратка почивка. Но какво стана? Искахме да 
видимъ отново показателя, но - не го виждаме. 

Т ърсимъ върха на Бианка, за който азъ пре
ди малко си мечтаехъ, че ще го стигнемъ за 

четвъртъ часъ. Не го виждамъ вече. Поглеж
дамъ на долу по ската, който токущо наблюда
вахме въ хубавата слънчева св"Бтлина и не виж
дамъ нищо. Само една сива празнота. Мъгла! 
Мъгла по Бианка I Но скоро в"Бтърътъ ни да
де отново възможность да го зърнемъ. От
правяме още единъ последенъ погледъ къмъ 

хижата Чирва, къмъ долината и толкова. Пла
нинскиятъ духъ се събужда. Ние тр"Ббва да 
стиrнемъ до показателя. Стоимъ продължи
телно време въ сн"Бrа, обаче не можемъ да 
чакаме повече. Тръгваме. Скатътъ става по
лекъ, ние въ мъглата не го виждаме. По едно 
време движението става невъзможно. Отъ две
Т"Б страни се спуска наклонъ. Това ще да е 
Пицъ Бианко. Обзема ни радость. Казваме 
си, най-после стигнахме на Бианко. Сега ка
кво остава? Изкачването до по1<азателя. Това 
ми се вижда играчка. Едно дружно „дето се 
издигатъ планинитt" прозвучава въ мъглата. 

На самия връхъ ние не оставяме дълго. 
Мъглата се разнася отъ вtтъра и студена ка
то ледъ тя ни състи около ушитt, тъй че ние 
предпочитаме да се затулииъ малко на заветъ. 

Т рtбва да минемъ презъ прореза, който съ
вършенно забравихме и по чийто адресъ сега 
злословимъ. Т укъ обаче ни спира единъ пръс
тенъ отъ надвесени преспи. Единъ едничъ~<ъ 
• пжть" води 1<ъмъ тебе нагоре, о, показатель 
на Бернина, и то какъвъ! Ти го дори скри, 
за да не го виждаме, за да не тръпнемъ отъ 

страхъ. С1<алиТ"Б еж безразборно пресечени 
съ пропасти и скалистиятъ скатъ се издига 

нагоре съ сво.иТ"Б кули и преспи върху безд
ниТ"Б отл"Бво и отдъсно. Ние не виждаrг.е ни
що надолу. Като хвърлимъ камысь, чуваме 
неговия отзвукъ едва следъ н"Бколко минути. 
И ето че тримата чов"Бка се осмъляватъ да 
минатъ презъ тая порта. Единъ каменливъ 
си.пей, едно изгубвание на равновесие и 6-\:;лъ 
и студенъ ще бжде rробътъ тамъ долу ней
де далеко. 

Ние още тръбва да вървимъ, нашата цель 
е напредъ. Почувствувахъ внезапно лекъ ударъ 
по главата, като отъ снrвжна топка, сжще
времено забеm;захъ слабо свtткане. f\~a, то
ва е мълния. И струва ми се, че ц"Блата 'ми 
коса бива изтръгната отъ главата. Човt.къ е 
изложенъ по върховеТ"Б на мълнията. Единъ 
rто-.силенъ rръмотевеченъ ударъ и съ насъ е 

свършено. Бързо ние слагаме пикелиТ"Б подъ 
една скала, а сами □рисi;даме. Не е толкова 
опасно, гръмотевицата трещи на далеко. Само 
че като си покажемъ главиri; надъ ската усе-
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щаме н"Бкакво щипане върху кожата, като 
отъ електрически вълни. f\ !<ато се държимъ 
за скалиri;, ржцеТ"Б ни треперятъ. 

Колкото и да еж. непривътливи и отблъс
кващи скалит"Б вср"Бдъ мъглата, по Т"БХЪ тр"Бб
ва да се катеримъ. Щъше да бжде едно ве
село и приятно катерене, като по нашитъ ро
дни планини, ако проклетото време бъше друго 
ако ние можахме да виждаме, ако не б"Бха се 
появили тия свt.ткавици, ако вътърътъ не сви
реше съ такава сила и ако не б"Бхме така из
мръзнали. Скала по скала щ"Бхме да минава
ме. . • Но ето, че нататъкъ не върви, ние се 
разколебаваме. Единъ грамаденъ Rаменъ блокъ 
ни се изпречва, задъ него една отвесна стена, 

която ние само предполагаме, а не виждаме, 

следъ това новъ сн"Бженъ скатъ страхотно 
стръманъ и мжченъ. Непосредственно следъ 
него една поснt.жена скалиста стена и наново 
единъ сн·l:.женъ скатъ. Да се мине напредъ е не
възможно. Една страшно красива планинска 
гледка само, че да не бъше само тя нашия 
• пжть". Какво да сторимъ? Т укъ да останемъ? 
Да замръзнемъ? Да се хвърлимъ въ пропастьта7 
Назадъ е невъзможно да се върнемъ, напредъ 
сжщо. И тримата потреперваме. Времето се 
влошава. Ние седимъ здраво за1<репени на 
ската на една височина отъ 4000 метра, изло
жени на с-rихиитъ. И тримата мълчимъ, гле
даме, мислимъ. Мъглитt. се раздt.лятъ за мо
ментъ. Лредъ насъ се открива една бездна и 
дълбока, безкрайно дълбо1<а. Г ледамъ нагоре 
единъ кръстъ и четири дъски - показателя. 

Но толкс.ва далечъ ми се вижда. Възможно 
ли е? И тамъ тръбва ние да стиrнемъ ! Ле
дени зрънца прелитатъ оть облацитъ. Мъгла • 
та ни обгръща. Мъглата взема форма, азъ 
съзирамъ една фигура. Втренчвамъ погледа 
си и виждамъ какъ се образува една рж.ка, 
глава, какъ цълата фигура се издига надъ 
ската гордо и тържествено надъ самия по

казателъ на Бернина. Продължавамъ да сле
дя фигурата, тя се обръща на единъ човtкъ. 
Виждамъ го много добре. Това нъщо кара 
сърцето ми да затупти по-силно, не отъ страхъ, 

а отъ радость. Радость въ моментъ на най
голt.ма опастность. f\зъ вече чувствувамъ, че 
побъдата е наша. 

Една голtма радость и победно чувсnю 
обзема ц"Блото ми сжщество. Тя ми посоч11 
пж.тя нъмъ живота и щастието. Метъръ по 
метръ се катеримъ и се плъзгаме нагоре. Сж
щинскиятъ прорезъ и върховиятъ масивъ не 

ще еж лесни за изчезване. Едно свир.ене на
ближава към~;, насъ, става се по ръзко, по
силно. Ние разбираме, че това е снъжна бу
ря. Вурно трещи въ ушитъ ни нt.що, това е 
сигналната стрелка на показателя на Берни
на; сега тя си отмъщава. Ние не отстж.пваме, 
цt.лото тt.ло, всt.ки мускулъ, всt.ки нервъ е 



nодъ налt.гането на жаждата къмъ животъ, 
ние тръбва да се изкачимъ. Спирки вече не 
правимъ, движимъ се само 1;апредъ. Нераз
дълно държимъ въ едната ржка пикела, а съ 
другата опитваме мокрип скали. Здраво.кон
вулсивно се притис1<а ,!:;лото 1<ъмъ скалата, 
съ по страшна сила бушува бурята. Като мал
ки снарядчета падатъ върху насъ леденитъ 
зърна. Презъ замръзналитi; си очила азъ виж
дамъ само сиви и бi;ли ивици. Оглушителни
ятъ шуr,1ъ на вt.търа обладава моитt. чувства, 
реве, бушува и не ме сстава свободенъ. И 
при все това азъ з~1ая , че само още нt.1{ОЛ1<О 
минути 11 съ замръзналитt. си пръсти не ще 
мога да се държа повече за Сt<алитt. . Но ми
съльта за моя любимъ в1<жщи - дале1<0, да
ле1<0 таr"IЪ долу - гори като ис1<ра въ мене. 

Нуждата прелита надъ nропасти,15, следъ то
ва се разбива въ нищо, за да се породи на
ново. И все по бурно и 
по бурно става около 
насъ. Така може само да 
си отмж щава единъ пла

нински духъ. Ние се ка
теримъ безспирно. Все 
сжщата ис1<рица е, която 

ме движи наnредъ. Ние 
не обръщаме внимание на 
около си. Предъ насъ е 
само по1<азательrъ на 

Бернина, всичко друго е 
изличено за моментъ отъ 

мисъльта ни. ГребЕ:на ! 
остъръ 1<ато ножъ. Тони, 
пазейки равновt.сне се 
движи ту полуседналъ, ту 

полуnравъ. Ние двамата 
се закрепваме добре. Той 
се залавя за скалистата 

стена и се покачва спо

койно горе. Следъ него 
ида азъ. Въ такива мо
менти, човi;къ добива смt.
лость за всичко, безъ да П 11 р~~нъ rъзей 
мисли. Ето ни въ подно-
жието на самия върхъ. f\зъ се над·l:,вахъ 
да стихне бурята, но ето че сега съмъ 
обзетъ отъ гнъвъ за дето човt.шката воля е 
безсилна да разпръсне бурята, че силата на 
човъка спрt.мо природата е смt.шна. Въ rнt.
ва си, въ надеждата си, въ всичко, чувству

вамъ само едно: буря ! 
Т оrава - очудвамъ се, че се намирамъ 

още на страшния скатъ, въ мене настжпва 

едно пробуждане. f\зъ дигамъ глава, понеже 
се движt.хъ дълго време наведенъ, поглеж
дамъ за моментъ презъ виелицата виждамъ 

другаритt. си като живи ледени фигури, съ
вършенно бt.ли, съ замръзнали вкоравени 
дрехи. Самъ азъ съмъ се обърналъ на живъ 

ледъ. Палтото ми е кораво като дъска. Нъма 
гънка, която да не е изпълнена съ ледъ. Тол
I<ова гювече трt.бва да се катеримъ, а не да 
мислимъ, за да не се в1<оченимъ окончателно. 

Върху покрититt. съ снt.гъ скали шиповетt. 
на ноткитt. се залавятъ съ с1<риnтене, за
държай1<и, колебливото, подпирано отъ пике
ла тъло. И просто за не вt.рване, предъ 
насъ само на 10 метра се изд11rа тихо и стро
го показательтъ на Берни.на ! По тi;сния гре
бенъ 1;ие се прсвличаме нагоре, виждаме една 
1<аменна грамада и възджхваме. Съ две ржце 
ние го обгръщаме и го притискаме крепко 
къмъ себе си. То е само дърво - но то е 
показательтъ на Бернина ! Ние не чувствува
ме пове0tе бурята. Само едяо чувство, непо
знато до тогава. раздвижи цt.лото ми сжщество. 

Бt.ше 6 часа вечерьта. Ние се катерихме 
цt.ли 17 часа. 

фот Нолчаrов-.. 

На върха престояхм~ едва петь минути. 
Бурята продължава съ вой да се нахвърля 
върху ни. Тя ни пречи просто да дишаме и 
t<ато 01е ли иска да ни прогони отъ върха въ 

бездната. Разкрачени, съ забитъ ПИJ<елъ въ 
сн-J;га . ние се боримъ срещу силния неприя
тель. Всt.ка стжпка е цt.лъ подвигъ. Не виж
даме на д'олу 1<~де стжпваме. Чувствуваме 
само, 01е се намираме на с1<алистия скатъ, 

t<ойто бавно се спус1<а въ дълбочината. Другъ 
единъ скатъ се спуска малко вдt.сно надолу, 
а между тt.хъ се спускатъ снt.жни преспи. 
Ние не сме сгрешили: това е южния скатъ и 
долу въ самия му край се издига италиянска
та хижа nМарко и Роза". Единъ часъ е до-
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статъченъ за слизане. Да, но ако нt.маше мъ
гла. Все пакъ съ надежда въ гърди ние се 
спускаме на долу. Не мислимъ какво може 
да ни донесе всъка последующа минута, жи

в-вемъ съ момента. Не чувствувайки опастнос
ностьта, ние се спускаме бързо на долу, и па
дайки увисваме на вжжето. Въжето ни отвра
щава, то е станало кораво като дебелъ тель 
и се закача за всt.ки камъкъ. Дрехитl, ни за
мръзнали, твърди като желъзо. Обаче всичко 
това не ни смущава, само надолу да вървимъ. 

Пикелътъ ни предпазва отъ прекатурване. 
Намираме удобенъ спусъка на долу въ сн-вrа, 
но скоро го загубваме, за да го от1<риемъ 
пакъ. Другарьтъ ми вика нъщо. Вt.търътъ из
тръгва безформено думитi; отъ устата и ги 
пръска неразбрано надалечъ. Мълчаливи, пре
вити въ бушуващата буря, търсейки въздухъ, 
съ почти затворени очи, поради валежа на 

градушката, ние стжпваме тежко надолу ..• 
Скататъ става по-полегатъ, обръща се въ ра
нище. Ние не знаемъ на кжде вървимъ, на
предъ или назадъ. Вървимъ бе-зъ планъ. Усt.
щаме една малка дупка подъ краката си, 

следъ малко друга, трета. Още не сме изгу
били пжтя. Само него да не изгубимъ, бъше 
сега нашето стремление, изгубимъ ли го -
това значи нашата смърть .• Загинали въ снi;ж
на буря" ще пише въ вестника. 

Хижата .Марко и Роза· не се вижда. Но 
това нi;ма защо да ни безпокои. Ние сме по 
следата. f\зъ усi;щамъ какъ дирята описва 
една голi;ма джга налi;во. На лъво е изтокъ. На 
изтокъ се намира мортерач1<ия ледни1<ъ, тъй 

че дирята води къмъ Бовалъ. Спусъкътъ е 
стръменъ. Ние се свличаме просто. Една пук
натина въ ледника отваря черната си уста. 

По натъй нова пукнатина, ту1<ъ една ледена 
стена, тамъ пропасть. Бу?ята продължава да 
свирепствува, но съ по-мат<а сила. Ние в-t
роятно сме вече доста низко, тъй че вt.търъ 
не иде презъ с1<ата. Става тихо. Спокойно 
започватъ да падатъ снъжни парцали въ мъ
глата. Дано снъгътъ само не изл:,~чи слабата 
диря отъ пжтя ни и нощьта не ни изпревари . 

Съ още по-бързи крачки ние летимъ на до
лу. Вяло влачимъ вжжето подире си, облада
ни само отъ една мисълъ: Бовалъ. Все по
мекъ става снtrътъ, ние потъваме въ него .. . 
Изведнажъ виждаме една скала, а малко по 
надолу - ледникъ, н-вколко крачки още и 
мъглата ни оставя. Свободни I Бурята, мъгла
та, сн-вrътъ всичко премина. Ние сме далече 
отъ ада. 

Бернина иска да сключи съ насъ миръ. 
Долината се открива, кржгозорътъ се разши
рява. Т амъ, задъ Лангуардъ, една черна сън
ка, тукъ долу Мортерачкия ледникъ. Съ ка
кво блаженно чувство продължаваме да вър
вимъ, м.жчно може човt.къ да си представи. 
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Ние се плъзгаме по последнитъ ледени навis
си на долу и когато стжпваме на ледника, 

вече е съвършенно тъмно. Тукъ чувствуваме 
rолъмата умора и ни се иска просто да лег
немъ на земята. Нервитt. презъ цълия день 
еж били въ такова напрежение. Ние се мък
немъ полузаспали по ледника, почиваме си 

за моментъ и просто не можимъ да се дви

жимъ вече. /-\зъ спя правъ, опрянъ на пикела. 
Напредъ, папредъ I Хижата не е далечъ . • 

Ето и хижата Бовалъ. Ние веднага лt.rа
ме, така както бtхме дошли. Едва си махна
хме раницигв и коткит-в. Въ полудремка азъ 
чувамъ само какъ нощниятъ вtтъръ известно 
време продължава да свири ло дъсченитъ 
стени една мелодия на купнежъ и избавление. 

* * "' 

Изъ Dje f\lpen 

ДРУЖЕСТВБНЪ ЖИВОТЪ 

XIX нзвънреденъ съборъ на Българското тури
стическо дружество въ гр. Търново (съкратени nро
то,шли). - На б декември 1925 год. въ туристическия 
домъ на Царевецъ край Търно110 заседава XIX извън
рденъ съборъ на Б. Т. Д. Той бi; отI<ритъ въ 10 ч· 
сутрнньта съ нвколко приветствени думи отъ предсе
дтеия на Централното настоятелство г. Ил. f\нтоновъ. 
и привt.тствуванъ сърдечно отъ председателя на В. 
Търновския клонъ Трапе зиц а r. Ц. Гергановъ, 
Съборътъ почет~ съ ставане на крака паметьта на 
1ра•Iично загиналия членъ на соф. кпонъ проф. д-ръ 
Крумъ Дрончиловъ и на всички ,цр ужествени членове, 
починани отъ миналия съборъ /\О сега. Прочетоха се 
поздравители тенеграми отъ Министра на просвt.тата 
и Н'51<ои дружествени клонове и членове, и се реши 
да се благодари на М,1нистра на просвi;тата и се 
поздрави Славянското дрvжество съ 25 годишния му 
юбилей. Избра се комисия за резоr~юциитi; по дне.в
ния редъ въ съставъ Ц. Гергановъ (Търново), Д. Стоя
новъ (Видинъ), В. Радучевъ (Хасково), х. Радоновъ 
(Ямболъ) и Ив. Раевъ \София - Ц. Н.). 

Понеже съборътъ е извънреденъ и ше 1-1ма пове
че характеръ на кокфэренци~, която ше вземе реше
ния само по въпроса за славянск1-1я туристJ,1чесRИ съ

юзъ, дето е желателно еднодушие, за да не се губи 
време, изостаи1-1 се 1-1ровi;рката на пълномощията и 
редовностьта на клоноветt., и се rтрист жпи направо 
къмъ дневния редъ. r. И л. f\ н тон о в ъ прочете своя 
рефератъ върху идеята за образуване на Съюзъ на 
славянскит't туистически орган1-1зации (който ще 
дадемъ изцt,ло въ следията книжка). Следъ това 
делегатътъ на дружеството на славянската тури

стическа среща въ Висока Татра г. П. П -1; е в ъ 
и3ложи на кратко работата на срещата, нейната цель 
и раэискванията по учредяването на Съюза на сла
вянски,!; тур1-1стически дружества, началата. които еж 
лечнали въ основата на тая пър.ва междуславянска 

организация, I<ато н:~блеrна на сърдеч11ата эадушев
ность и пълното единод}'шие, които еж в11адi;яли на 
ерещата презъ всичкото време. Особено задоволство 
еж изказаr~и инициатооиrl; на срещата, чехи и поляци 
за явяването на българския делеrатъ, като еж под
чертали, че въ новия съюзъ всички славянски дър

жави ще се поставятъ на равна нога. Следъ това r, 
Пi;ев1, прочете и самия 



У с т11еъ 

на Съюза на славянскитi; турис:тическ11 дружества. 

-15 1. - Цельта на съюза е да улеснява чрезъ 
взаимно подпомагане туристичесl(ата дейность въ сла
вянскит-t планини, и то : 

а) чрезъ взаимно предлагане (доставяне) облаги 
за членоветi; и ан"Злоrичното уреждане на тия облага; 

б) чрезъ редовна размяна на nубликациит-t ; 
в) чрезъ взаимно съобщаване на методитi; З'l 

работа и орrанизационата дейность, както н на съг
лашенията, сключва~Iе съ други дружества, членове 
1-1ли не на съюза. 

r) чрезъ установяване на общи начала и ан:~ло
r1-1чна уредба по въпросит-t 33 защита на природата и 
на етиоrрафски характерни особености, както н от
иосно усилията за nрндобнва►1е изгодн за свонт-t чле• 
нове, полагане rрнжи за младеж, та н пр.: 

д) чрезъ взаимна ттропаганда въ своит-t стра
ни (за която цел-, всtко дружество трi;бва д'I по
държа спецналенъ отделъ въ орrана си) и чрезъ 
обща пропаганда въ чужбива: 

е) чрезъ събори и други общи предприятия, осо
бено чрезъ подпомагане на пжтуваннята. 

~ 2. - Съюзенитl; дружества ззпазватъ своята 
пълн'I самостоятелность, и компетенция на съюза се 
ограничава C'IMO върху работи и 1tачина11ия, признати 
единодушн,., за общи. 

Основ"Зтел~,и членове на съюза С:11\: Българското 
туристическо дружество въ София, Чехословашкчятъ 
туристически клубъ (Кlub Cesko~'oYersyk("h turi~lu) въ 
Прага, Полското татрзнско дружество (Pol~kie Towвг
zvstwo Tatrzansk,e) въ Краковъ и Словенското пла
нинско дружество (S/o:;.eгsko P:anintko dп.:§tvo) въ 
Любляна. 

& З. - За редовни членове ~,огатъ да бждатъ 
приети и дрги дружества, които практикуват,. туризма 
- включително и научни иследвания и защитг~ н,s 
природни и народностни паметIiици - въ славянс1<итъ 
планини и Н"Мгtтъ главното си седалище въ нъкоя отъ 
славянскит-t държави. Предлон<ението за приемане въ 
съюза трi;бва да изхожда отъ основателния членъ на 
държавата, въ която има главното си седалище дру
жеството, което иска да бжде прието. За това г ласу
ватъ само основателнит-1; •~ленове, т. е. (докато не 
бждатъ застжпенн други държави) Б. Т. Д., К. С. S. 
Т., Р. Т. Т. и S. Р. D. н за да бжде nриетъ единъ новъ 
члекъ, е необходимо тl;хното съгласие. Ако държават11, 
въ която дружеството, което иска да бжде прието, 
има rлавиото си седалище, още не е застжпена въ 
съюза, предложението може да бжде IaIanpaвeIiO отъ 
който н да е отъ основателнитъ членове. 

За да се членува въ съюза н~ е достатъ•111а 
една чисто книжовна или спортна дейность, а трi;бва 
да се проявява дейность н въ строене и подържане lia 
nлаIiински х~.,жн и прокарване н белъзане на n.".тища. 

Съ единодущI-IO съгласие на ос~юватеш1итъ чле
нове по особени съобращения могатъ да бждатъ при
ети за извънредни членове на съюза дружества, коН"Тn 
не отrоварятъ на всички горе-изброени условия. Из
вънредI,~и членове не могатъ да fiждатъ nредставеои 
въ съвета ~,а съюза. 

~ '-· - Съветътъ на съюза се установsrва за •Iе• 
тирн години н то така, че всъка държава да има трима 
nредставители. По начало това еж nредставители на 
основателнитl; членове, но всъки основателенъ членъ 
може да остжrtи отъ свонт-t гласове н на друrо дру
жество отъ своята държава, което е прието за редо
ве~,ъ членъ на съюза. Докато това не стане, nри
етитt за редовни членове други дру1Кества отъ една 
вече представена въ съвета държава нматъ само съ
вещателенъ r ласъ. 

Съветътъ решава съ обсолютно болшинство, ос
венъ за приемането на нови членове (§ З). 

Съ11етътъ иэбнра c11oit nредеедатель и секретар~. 
за срокъ една гражданска година, н двамата отъ една 
и Cll\щa държава. СедаЛН"Щето на дружеството, ЧИН"ТО 
представнтель бжде нзбранъ за nредседатель, ще 
бжде и седалище на съюза. Канцеларията на това 
дружество ще слуlf(н и за канцелария на съюза и 
това дружество носи обикновенитt. разноски на съюз
ната канцецарня. Другитl; разноски ще се ра.зп-редt.
лятъ между всички заинтересовани. Седалището на 
съюза се мt.стн сnоредъ съглашеинето. 

,S 5. - Съобщенията на Сnвета се nравятъ пие 
мено. Вс-tко ттредложенне тр-tбва да изхожда отъ цен• 
тралното настоятелство на едно отъ съюзннтl; дру
жества. Представнтельтъ на това дружество го пред
на председателя на съвета. Този ro npenpaщa иа чле
ветъ и иска отговора имъ. Съветътъ има редовно съ
брание веднъжъ въ годината: освенъ тов'l nредседа
телыъ го свиква , когато се окаже нужда или когато, 
една държавз го желае. 

§ б. - Всt.ко дружество, което желае да напусне 
с-ьюэа, тръбва да съобщи това ед11нъ месецъ преди 
нэтичаtiе на годината. За разтуряне на съюза решава 
абсо11ютното мнозинство H'l основателннтl; членове. 

Въ свръзка съ учредяването на Съюза на сла
вянските тvристическн дружеств;~ съборътъ има na се 
произнесе по три въпроса : 

1. да одобри nрисъеnнняването на Българското 
тvристическо поужество к1-мъ съюза, като приеме 
основннтъ поrоження на у:тава му; 

2. да избере трн~1а nреnставнтели за съвета (ра
дата) на съюза : и 

З. да опобри Ilрецнтъ за участието на тия пред 
ставнтели на съборнтl; и ралата, !lато оnобрн н нв
nрзвеннтl; по нзпращ;~нето на цружествення nрате
ннкъ на срещата въ Висока Татра разходи. 

По първия въпросъ : 
г. арх. Г. Коз а D о в ъ ITъp1◄0Ro) nоздрав11 11а 

възтор►кено учоеn11ването на Слав11нс1<ия туристиче
ски съю:н, и намира vстава мv добре обмис:ленъ и 
редактнрамъ, само ду~Iата Rсоснация да се замi.ни 
съ с:лавянскн. 

r. Д. С т о я но в ъ (Видин,,) намира сжщо. че 
уставата на съIоза е много добре напра~,енъ. но ми
слv, че ще тряба да се нзrе1ботн едннъ правнлникъ 
з;~ практическата дейность на съюзе1 (уреждане из
лети, посрещане и развожnане на гости н пр.). 

r. Ил. Б ъ о д II р о в ъ /Плевенъ) желае д11 се об
яс-нятъ въnроситi; съ гласуването въ съвета на съ
юза и отстжnвnнето на гласове на др}ГИ дружества. 

г. П i; е в ъ обяснява. че се е приела дvмата Асо
циация, понеже не се е намерила с11авянсна nv~1a, ко
ято да отrоввР" точно на това понятие. Относно nрак
тичесIаIт11 работа въ съюза мисли, че ще е nоудобно 
да се vрежпа тя съ правилниI<ъ, тъй нато 1-fe може 
всичко да се nредвнцн и vреди въ т\;сннтъ рамки на 
еnинъ nравилнчк-... Въ ВС'БНН случе1й това ще е ед~ъ 
випъ домашни работа отъ отлелнитt. цружества, чле
нове на съюза. Относно гласуваµето въ съвета, всt.
ка държава ще има трима представители съ по едннъ 
r ласъ: на засеца~Iията на съвета обаче може да п-рн
сжтствува само единr, който все пакъ ще има три 
rласа - за държавата, която преnсrавлява, понеже 
се nреополага. че всички преnставители на една 
дър~кава ще бждатъ единодушни. Ако отъ еднз и CII\• 
държава се приема за редовенъ членъ на съюзв 
ново дружество, то получава rласъ само ако членътъ 
основатеnь отъ сжщата държава му остжпн отъ 
своите три гласа единъ, защото колкото и отделни 
дружества да има'-отъ една н• сжща държава членове 
на съюзе, тя не може да има~повече отъ три гласа 
Rно ттредставителитi; на дружества отъ една н сжша 
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държавв ие еж единодушни при гласуването, по 
въ

проси эв които е необходимо единодушие въ съвета 

(радата), се зима nодъ внимание само гласа на чле

на-основателъ отъ тая държава. 

Следъ тия обяснения съборътъ прие единодушно 

съ акламации присъединето на Българското Туристи

ческо дружество къмъ Сжюза на славянскитi; тури

стически дружества и одоб;,и приетия на уредител

ната среща уставъ. 

По третия въпросъ: 

Съборътъ одобри единодушно направенитi. по 

изпращането на предс,авителя на дружеството
 на учре

дителната среща въ Висока Татра разноск11 10.000 лв. 

По въпроса за одобрение на Iщедита за участие на 

дружествени представите11и въ ицнии съборъ на съве

та, който да се оформи после въ б.,. джета за идната 

година, г. И л. Бърда ров ъ намира, че ще бжде до

статъчно да се предвиди I1редитъ за единъ пр
атеникъ, 

тъй като той ще има съгласно устава nакъ три гла

са, като се прадвиждатъ ежегодно и cyl'I.И за фондъ. 

за посрещане на събора презъ 1929 rод. въ София. 

Председательтъ на Ц. Н. г. R н то но в ъ обясни, че е 
да се гласува по-rолi;мъ кредитъ, не ще рече, че ща 

се изпратятъ непременно три~,а пратеника, а
 толкова, 

колкото позволява чергата на дружество
то, като се 

държи с.-мi;тка за отц-\;лянето на единъ фондъ за :~о

срещането на събора въ София. Следъ кратки рази

сквания, въ които се изказаха и г. г. Г. Козаровъ (Тър

ново), l<ар~иввновъ (Плевенъ), Ни1<оловъ (Свищовъ), 

Стояновъ (Видинъ), Ив. Раевъ (София), Гергановъ (Тър

ново) съборътъ одобри кредитъ отъ 30,000 лв. за уча

стие въ идния съборъ на съвета на Съюза. 

Следъ това съборътъ избра съ явно гласуване за 

представители на Б. Т. Д. въ съвета на Съюза на 

славянскитi. туристически дружества: председательтъ 

на Ц. Н. (по длъжность), г. арх, Г. Козаровъ и г. Ив. 

Раевъ, а за тi.хни замi;еtници r. г. Н. Галчовъ, Ил. 

Бърдаровъ и П. Пi;евъ. 

Въ следобедното си заседание съборътъ конфери

ра върху останалитt въпроси отъ дневния редъ, По 

въпроса за туристическитi; лагери се изясни, 

че това ще трi;бва да бжцатъ импровизирани лi;тови

ща за възрастни туристи, уреждани на подходящи 

планински или морски мi;ста отъ съсеnни клонове,на 

които да моrатъ да участвуватъ желаещи чле
нове отъ 

всички членове на дружеството. Л-l;товни11и r-s сами 

ще иматъ грижата да си донесатъ дрехи, завивки, 

платнища, а нлонътъ уредникъ ще трtбва да уреди 

превозътъ и продоволствието. както и излетуването 

отъ лагери, маркиране на м-\;стностьта и събиране ма

териали за пжтеводитель. За постоянни лагери първо

начално не ще ("е мисли, обаче такива могатъ да се 

развиятъ постепенно чреэъ постройка било на дъсче

нi; бараки, било на оби1<новенни землянки отъ самитi;
 

летовници. Клоноветi., които биха моr11и да уред11тъ 

преэъ идното лi;то такива лагери, да съобщаrъ за то

ва до края на м. марть на Ц. Н. за да се разгласи и 

събератъ л-sтовници, отъ броя на които въобще ше 

зависи състоването на лагера 

По въпроса за хижестроенет о се изтъкнаха 

nринципнитi; положения на новопроеr<тирання nравил

никъ. Безъ да се иска обединяването на всич;<и фон

дове-хижи при отдi;лннтi. клонове, които ще останатъ 

да си сжществуватъ самостоятелно и за
 напредъ, це

ли се създаването на единъ хижестроителенъ фондъ 

при Ц. Н„ отъ средствата на който да се подпомага 

хижестроенето на клоноветi; по предваритилно изра

ботена и одобрява11а отъ събора стро„тел~ii' програма 

и подъ ржководството и надзоDв на спЕ:
циаленъ хиже

строителенъ ко~1итетъ при Ц. Н. Това основно положе

ние се възприе отъ 1<nоновит!; пратенци, I<ато въ ра

зискванията се подчерта, че отъ клоновеrо не може да 

се очакsатъ и не бива да се искатъ никакви приноси 
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э11 хижестроителння фондъ при Ц Н„ че тi; трi;6ва 

да се оставатъ свободни въ хижестроителна'Га си дей

ность и че отъ фонда ще трi;бва да се подпомагатъ 

не само хижитi., но и туристнческитi. домове. 1 lодроб

ниятъ правилникъ да се изработи и изпрати за проуч

ване отъ клоновет-t; и сложи на дневенъ редъ въ ид

ния съборъ. Въ свръзка съ тоя въпросъ се изказа по

желание, да се направятъ енергични постжпки предъ 

държавата за по-ефикасна nомощь. 

Размениха се ~tисли по-нататъкъ по разпростране

нието на т у р и с т и ч е с к а т а л и т е р а т у р
 в и дру

жественитi. издания, I<ато се иэтък;.~а необходимостьта 

отъ по-енергична работа въ това отношение, за да 

може постепенно да се създаде и по-солидна
 и поле

зна литература по всич~<и интересуващи ни
 въпроси 

въ областьта на родния туризъмъ. Препоржча се по

нататъкъ на клоноветi; да обърнатъ внимi.'ние за съз

даване и заси11ване на нзвънчленскитi; приходни из

точници. Наблеч~1а се сжщо на необходимостьта отъ 

уреждан~то на срещи, каквито до идния съборъ да се
 

уредятъ въ следнитi. градове : 

1. в ъ Ш умен ъ между клоноветi. отъ Шуменъ 

Русе, Варна, Разградъ, Попово, Преславъ, Провадия ; 

2. в ъ В р а ц а между клоноветi. отъ Враца, Ви

динъ, Никополъ, Ловечъ, Плi;венъ; 

3. в ъ Търнов о между клоноветi; отъ Гор. Opi.• 

ховица. Търново, Елена. Дрi;ноЕо, Габрово, Трtвнв; 

4. о ъ С ли 1:$ е н ъ между 1<1юнове1i; отъ Сливе1iъ, 

Ямбо11ъ, Бурrзсъ, Ст. З11rора, l{азанлжкъ, Карнобатъ, 

Rйтосъ. 

5. е 1, П л о в д и е ъ между кnоноветi. отъ Плов

дивъ, Стани~1а1<В, Карлово, Бi;лово, Дол. баня, Харман

ли, Ха-:::ково, Търново-Сейменъ, Свиленrрадъ, Еrри Дере. 

б. в ъ Ду п н и ца между клоноветi. от ь Дупница, 

Софи9, Перни1<ъ, Радомиръ, Кюстендилъ, Самоновъ, 

Разпоrъ, Княжево 

Въ заключе~Iие съборътъ прие единодушно при• 

готвената отъ комисията обща резолюция по разнитi; 

въпроси на дневния редъ, както следва: 

XIX извънреденъ съборъ, на Българското Тури

стическо дружество еъ гр. Т·ьрново, на който бi;ха 

представени чрезъ редовни делегати 21 дружествеIIи 

клона и къмъ решенията на който телеграфи

чески се бi;ха присъеди~Iили и повечето отъ останаnитt
 

непредставени по разни причини клонове,
 преди всичко 

одобри решението на Ц. Н на дружеството за свик

еането на този съборъ. Следъ това разгледа опредi;

ления дневенъ редъ. 

Първиятъ и най-важниятъ въпросъ, който въ 

сжщность наложи свикването на този съборъ, 61; въ

nросътъ за влизането на нашето дру,кество въ Съюза
 

(.всоциsщията") на славянскитt туристически друже

ства - съюзъ, формално и rто прииципъ вече основанъ 

при срi;щата на представителитi; на 4-тi. славянски 

туристичесI<и дружества (Чехо-Слова1<ия, Полша, С110-

виния и 61,лгария) презъ ~,. септември т. г. въ Висо

нитt Татри (Чехия и Полша). На този въпросъ бi; по

светенъ и рефератътъ, прrчетенъ отъ председателя на 

дружеството г, Илия F\нто~1овъ. Въ този рефератъ 

съборътъ чу ~а опититi;, правени въ миналото, ,i:.a се 

основе uодобенъ съюзъ; чу за всичкитi; изго,пи, конто 

такъвъ ецинъ съюзъ дава на цi;лото ни дружество, 

като такова, и на всi;ки отдtленъ неrовъ членъ: чу 

за прицобивкитi;, които нашиятъ народъ и нашата 

държава ще иматъ отъ общославянс11ото туристическо 

обединение. Принциnътъ на равенството.- леrналъ въ 

основата на този съюзъ, е най-важното отъ формално 

гледище. 

Ето защо всички делегати на събора съ съчув~ 

ствие. ~динодушие и ентусиазъмъ посрtщатъ факти

чеt'<И основания вече съюзъ, Tt сжщо така еж 



проникнати отъ nрииципа ,чреэъ вза.имио опозиавl!Jlе 

къмъ взаимно с:ближеиие", ето защо напълно одобря
ватъ всичко сторено no този въnросъ отъ страна на 
Централното настоятелство и обещаввтъ пълна подкре
па на радетелитt; за осжществяване на тази ипея и 
пращатъ братски поздравъ на инициаторитt - славян
ски туристи. 

Съ пълно единодушие и съ анламаuия съборътъ 
приема докладвания отъ члена на Ц. Н. д-ръ П. Пt.евъ 
,Уставъ на Славs.нския Туристически Съюзъ• и то тъй, 
както е иэработенъ този уста!!ъ на срt.щата въ Ви
сокит-1; Татри. Обаче за да бжде по-ясно практическото 
мv приложение съборътъ моли Ц. Н. на най-близ1<ия 
редовенъ съборъ да пред,:тави едно по-обстойно из
ложение подъ фор~1ата било на правилникъ, било на 
програма. 

За да даде и единъ реаленъ изразъ на своето 
единодушие по въпроса, Съборътъ съ пълно едногла
сие одобрява наnравенит-1; разходи (около 10,000 лв) по 
изпрашането на делегатъ отъ страна на Б. Т. Д на 

срt.щата на славянснит-1; туристи rmезъ м. септември 
т. г. Сжщо така одобрява и предложението на Центр. 
Настоятелство да се предвиди въ ежегоnния бюджеn 
на дружеството, начиная отъ идната 1926 г., едно раз
ходно перо отъ ЗО,000 лева, съ което да се посрещатъ 
разходитt. по делегиране въ славянскит-1; страни на 
българскит-1; членове оть Съвета на Съюза. Задължава 
обаче настоялелството на дружеството да отдt;ля и 
събира ос,атъцитt. отъ това перо въ единъ ,фондъ 
за славянски туристичоски срещи въ България•. 

Най-сетне, Съборътъ възлага: 1) на председа
теля на дружеството d'office, 2) на дружествения по
четенъ членъ арх. Г. Козаровъ и З) на сегашния 
nодnредседателъ на дрvжеството Ив. Раевъ да вле

затъ като представители на Б. Т. Д. въ предвидения 

отъ устава ,Съветъ на Славянския Туристически 
Съюзъ• за периода .отъ първитt. 4 години, а за т-l;хни 
подгласници опред'hля сегашния членъ отъ Ц. Н. д-ръ 

П. Пtевъ и дружественит-1; членове г. г. Н. Галчевъ и 
И. Бърдаровъ. 

Като втора точка отъ дневния ред"!: Съборътъ 
изслуша предложението на U. Н. за уредба на тури
стически лагери. Съборътъ, като приема по принципъ 
предложението, замолва Самоковския, Софиl!ския, Кар
ловския и Пловаивския клонове .па nредставятъ до 
1. IV. 1925 r. проекти за начинитt, по които би могло 
да се реализира това добро и отъ полза за практи
ческия туризъмъ дi.ло. 

Съ съжаление Съборътъ изслуша съобщението 
на r. председателя за съвсемъ неенергичното пласи

ране на туристическата литерарура и на касиера на 

дружеството за лошото финансово положение на дру
жествената каса. Въ развилит-1; се оживени дебати 
още веднажъ се подчерта, какво грамадно значение 
има за културно-просвt.тната дейность на др-то попу
ляризирането и пръскането въ по-голt.мо количество 
туристска литература, и какво още по-грамадно зна

чение има редовното уреждане на смt.;кит-1; на. кло
новет-1; съ Ц. Н. Съборътъ апелира за последенъ пжть 
къмъ всички клонове да прояватъ maximum енергия 
въ тази насока. За неизnравнит-1; клонове на идущия 
редовенъ съборъ ще се nоискатъ nо-ефинасни санкции, 
напр. глоби по примt.ра на глобитt. за закъснtли да
нъци къмъ държавното съкровище. 

Докладътъ на члена отъ Ц. Н. r. Хаджиевъ върху 
,Проекто-правилникъ за хижестроежа• поради напред

·налото време бt. разгледанъ само въ основнит-1; негови 
положения. Изтъкна се, че предвиденитt въ проекта 
.Хижестроителенъ комитетъ при Ц. н.• и ,Хижестро
ителенъ фондъ• по начало еж желателни като nо-до
бъръ и nо-nравиленъ регулаторъ на хижестроителната 
дейность на дружеството. И планинскит-1; ХИЖii и ту-

ристическитt; домове еж от,, голi~мо значение за 
дружествения животъ и за туризъма въобще. Обаче 
отъ друга страна трt.бва да се държи см'kтка и зr. 
последицитt. uтъ ограничението на частната инициатива 
въ тази область, а т-1; еж ясни за всt.ки запознатъ съ 
туризъма. Ето заwо въ резултатъ съборътъ, като 
благодари на комисията по съставяне на този проекто
nравилникъ, задължава Ц. Н. да го отпечати и раз
прати на клоновет-1; за проучаване, та въ следния 
редовенъ съборъ да fiжде по-подробно разискванъ и 
приетъ. 

На край съборътъ се занима и съ въпрс,са за 
подобрение на материалнит-1; средства на дружеството 
въобщЕ. и на 1тоноветt по отдt.лно, на тtзи матери
ални сzредства, безъ J<оито е невъзможно да се пости
гнатъ какви да е видими реални резултати отъ инакъ 

пълната съ ентусиазъмъ дейность на дружественит-1; 
клонове и членове. Ето защ0 Съб0рътъ горещо преnо
ржчва на всички клонове да насочатъ вниманието си 

къмъ възможнитt. иэвънчленски приходи - споредъ 
мi;стни,t. условия - да засилятъ фондовет-1; си и по 
такъвъ начинъ да моrътъ да си създадатъ условия 

за по-продуктивна и въ по-голt.мъ мащабъ дейность 

r
lnoдn) В. Радучевъ 

• И. Бърдаровъ 

Комисия по резолюцията • П. Стояновъ 
• И. Рвевъ 
„ х. Радоновъ 
„ Ц. Гергановъ 

Следъ приемане на резолюцията председательтъ 
r. f\нтоновъ поблагодари на nратеницитt за извърше• 
ната работа и обяви събори за закритъ. 

Харманли. - По инициативата на Харманлий
ския клонъ Р о .ц о п и се е състояла втора другарска 
среща на южно бълrарскитt. дружес1вени кл:>Нове на 
6 септември м. r. при Меричлерския изворъ. Присжт
ствували еж излетници освенъ о,ъ Харманлийския 

нлонъ още и отъ клоновитt. въ Стара Загора и Тър• 
ново Сейменъ. Цельта на срещата е би •1а покрай пре
карването на единъ приятенъ день въ природата и 

опозIiаването и сближаването на члеtюветъ отъ юж
нобългарскитt; клонове. Срещата е би-ла извънредно 
добре посетена. Повече отъ 130 души еж прекарали 
единъ rтриятенъ день въ эадушевность и другарско 
общуване срtцъ rтриродата. 

l<арловскнятъ клонъ следъ привършване на хи
жата лодъ Юмрукчалъ е nочналъ белt.зането на rтж
тищата и пжтекитt. въ района му. Набелi;зани еж ве• 
че: пжтищата: 

J. - Карлово- Малката рi;ка (спасителния домъ) 
- Бi;литt, брi;гове - Хижата - Дюзчалъ - Юмрук
ча лъ; 

2. Карлово - Червенитt. брt.гове - вр. Кочмаръ 
- Дюзчалъ - Юмрунъ-чалъ ; 

З. - Карлово - Малката рt.ка - вр. Купена 
Троянския мънастиръ. 

Белi;зането ще бжде nродължеI-ю, и до идното 
лiпо, когато ще се освети хижата, клонътъ се надi;
ва да привъ.рши набелt.званеяо на всички по важни 
пл.µ.жнски rтжтеки въ района му. Освенъ това клонътъ 
е решилъ да започне залесяванеяо на района около 

хижата, като за цt.льта приготовлява особенъ rтлаtIъ. 

t Христо Колевъ, членъ на Габровския клонъ 
У за 1-1 а отъ Б. Т. Д., чиновникъ при гарата, се е по
мннал,-. на 16 юлий т. г. Миръ и спокойствие на духа 
~1у, който дълго още ще броди красивит-1; добри на 
родния Б·алканъ 1 
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КНИЖНИНR 

,D.111111нl! nърва nомощь nрн нещастенъ сnу

чаА. - отъ Д-ръ П. Момчил о в ъ. Въ тая спрет

нат11 м11лка книжка, изnадена отъ върхо
вния комитетъ 

на българскитt младежи разузнавачи (скаути), се 
nа

ветъ елементарнитt ПDавипа за даване пърза п
омощь 

при нещастенъ случай. Тази помоt11ь трtбва да седа

де н а в р е м е и съ известно у м 1J н и е. Не се иска 

тукъ гол1;ма наука, съвети или упреци. Бъ
рзо и лов

ко действие ПDИ пъ .пно хnадноt<ръвие еж залоrъ за 

успtwното ограничаване на последицитt н11 ецинъ не

щастенъ случъй, каквито странствуващия т
уристъ ~,о

же na очаква на всt1<а крачка. За това обаче е необ

ходимо да се энаятъ въ общ1.1 черти причинитt, nри

энацитt и характера на поврецата и nърви
тt стжпки 

за нейното изправяне, лекуване. Всичко това ни дава 

въ сбита, но ясна форма горната малка 1н1ижка. въ 

която по t<Daй общитt правила и практически наnжт

вания се разrлежп.атъ nо-поnробно и около 30 випа 

нещастни с:лvчац. и ние я преnоржча
ме горещо на на

шитt чпенове. Всtки тvристъ бц тоtбвало да я има , 

да я проучц и да я носи въ раницата си . Цi;иата и е 

само 5 лева. 

Пиоинъ въ снимки. - Членоветt на Ямболски11 

клонъ Кабиле огь Б. Т Ц. r. r . К. х. Радоновъ и Ив. 

Колчаговъ еж имали хубавата ицеsа да nоцбератъ и 

изца nатъ въ ецно 11nбумче характерни сним
1<и-и1гледи 

on. Пиоинъ. Това еж 24 бисеоа изъ еnна отъ най

хvбавитt nо11Рвйнини на родината, които съ ц-:-стойн

ство ще красятъ масата на всiши българин,.; и
 л~оби

тель н11 природата и ние я препоръч
аме на внимание

то н11 всички наши членове. Цtн◄ата и е само 25 лева 

и се доставsа отъ издателитt и (К. х. Рациновъ, учи

тель, rp. Ямбоnъ, ул. Вазовъ 10) 

Витоша отъ П. Де n и р а 'J. е в ъ. - Готова е и 

скоро ще излезе отъ печатъ кат
о първи номер-~-, отъ 

туристическата библиотека на Софийския 1<лон1-
, R л е-

1< о К о н стан ти но в ъ отъ Б. Т. Д. IО-1иrата В и то

ш а отъ нашиsа ревностенъ член
ъ и туристъ, дъпrоrо

диwенъ прецсеnатель на Софийс1<ия 1<лонъ г. П. Д е.-

1' и ра д е в ъ. Книгата ще бжде отъ около 15 копи съ 

много диаграми, снимки и 1<арти и ще бжrtе
 нещо nър· 

во по рода си въ нашата тvристическа и географске 

литература . Не прецплатилитt до 15 февруари т. г. 

книгата се отстжпва за 40 лв . 

ВЕСТИ И БЕЛ~ЖКИ 

Предаването за основаването н11 rp. /'l\arclano• 

pol is.•) - Готътъ Иорданесъ по произходъ аланъ, който 

е живtлъ въ срtдата на VI в. сл. Хр., е издалъ преэ-ь 

5°1 r. две, написани на късенъ и лошъ латински езикъ, 

достv.гнали до насъ съчинения върху истори11та на 

го1итt и тая на римлянитt.. Въ първото отъ тtхъ подъ 

надсловъ ,Произходъ и дела на гетитt• (de orlgine 

actibusq ue Getarum 1
, издадено най-добре отъ Th. 

Mommsen. Berlin 1882), като описва събитията, станали 

по нашитъ мt.ста, ни предава въ свръзка съ тtхъ 

приведеното по долv предание эа
 основаването на rp. 

Marcianopolis (дн. ДевненскиТБ извори). Иорданесъ е 

билъ роденъ и живt.лъ или въ гр. Tomi (дн. Кюстен

джа) ипи въ гр. Marcianopolis, който е би.nъ главниять 

rрадъ на тогавашн11та область Moesia lnferlor. Затова 

е бt~лъ дofipe эапоэнатъ съ rеографюста на северна 

България преэъ време на великото преселение на 

нароnитt и прел.ста вя слецоватеnно единъ отъ на.й• 

важнитt източниuи за таsа епоха. 

.93. Понеже споменахме Marcianopolis, нека 

съобщимъ на1<рат1<0 нtщо за негоното положени
е. Този 

граnъ е построенъ r,тъ императоръ ТDоянъ, както 

раэправятъ поради следната причина. Една слуrинsа 

на сестра му Марциана, като се миела на рtката 

ПотаNосъ•, 1<оято има извънрецно бистр11 и вкусна 

вода и извира вср1щъ града, и~пvснала случ
айно злат

ния с;,;о;цъ. който носила съ себе си, 1югато искала 
да 

почерпи воца, въ дълбочината, накJ':tдето го теrл~а 

тяжестьтв на метала. Дълго следъ това той иэnлу

валъ изъ дълбинит•\;, Това е бил;; наистина нi!що не

обикновено: единъ nразенъ сждъ да потъне и 

вецна)КЪ потъналъ да го изх&ър11ятъ вълнитt и
 сnедъ 

това да пл ува. Когато Троянъ vзналъ съ очудване 

за това, помислилъ. че въ извора има н-вкакво
 боже

ство и основалъ градъ, който нарекълъ по
 името на 

своята сестра Марuиянополъ • . 
Добре е туриститt въ своитt излети по тия мt

• 

ста , да се осве,цо~ятъ дали още не сжществува подобно 

предание въ околното население. 

В. Бешевлневъ 

") Внжъ nр1ецхож,ц~щн• брои 11а Бъn. Тур, ст,. 136 м с". 

1) Иордrн1ес,. no обн•11iА А~ тоr11в1шннт"k чсторноrрафи 

ТОЖА ~CT8RB21 готи С"Ь rети 

2) lloтaнon. е rр-..цка дума и 3начи рiока. 
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