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П'резъ ихтиманска Сръдня-Гора, ние~по
ех-ме пжтя за с. Поибрене. Отначало сиво
желта, п1;съ•rлива и слънчева, планината ни 

разкри отъ своя гребtнъ пазвит-1; на влага и 
п0лумракъ, въ коит0 тукъ-таме лъщяха свtт
литt. стъкълца на топлото априлско слънце. 
Къмъ югъ се разтла пµедъ насъ ихтиманс:1<O

то поле, препречено 0тъ Кара-баиръ, а къмъ 
северъ се пречупи ТЪ\_(МО подъ краката ни въ 

хиляди и хиляди гънки зе'леното наметало на 

nµолtтьта, което ставаше все по-тъмно и по
тъмно, колкото по-дълбоко се разтилаше надъ 
таинствениn пазви на планината. 

Нашиятъ пръснатъ строй се прибра вед
нага. Доскоро вторачени за сигурна стжпка 
върху ронливата стръмнина и подпирани, кой 
на случайно намърена връшинка, кой на ко
ленетt; си, сега ние стояхме прави единъ до 

друrъ съ изпъчени гърди и загледани въ тъм

ната пость на горския пжть. Зинала и сива 
предъ краката ни, тя потъваше въ дълбочи
ниТБ на шубрака тамъ, отдето почваха пър
витt измtрвания на окото ни, унесено по пър
вия накитъ на априлския день. Умората ни 
изчезна въ единъ миrь. Честиятъ и прекъс
натъ дъхъ на rжрдитt. ни спрi;. Отморени, тt, 
поемаха издълбоко наrрi;тия въздухъ, който 
проникваше въ тtхъ съ упоителния ароматъ 
на здравецъ и герrьовче. 

- Господа, да запt.емъ ! ... 
Мекия шепотъ на зората се понесе надъ 

насъ и ни съгря тъкмо предъ устието на 

пжп. Въодушевено и стройно ние подехме 
въ единъ гласъ ,,Хубава си моя горо". 

- Терца, терца ! обърна се Вълчо къмъ 
Заркатв. 

Той и нtколцина около него се опитаха 
да взематъ терца, но внесоха бъркотия въ• 
пt.енето .... 

- Стига, стига! .... Отново . .. . . До-си 
соль ... до! .. 
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Хубава си, моя ropo, 
Меришешъ на младость .. , 

Пt.сеньта се и~кара безпогрt.шно до 
r<paйJ; но и безпогрi5шно продължаваха своя 
съпровоцъ и трепетнитt. връхори на букитt.. 
Tt ни обграждаха отвредъ съ тържествено 
тихия звънъ на безбройниn си сребърни 
звънчета и ни подти1<ваха къмъ преrржд1<ИТЕ 
на Царицата Гора, винаги готова да види своя 
царств1::нъ избраникъ въ всtки нейнъ посе
титель. F. ние б-l;хме тъй пленени отъ нея и 
тъй близко чувствувахме упоителната нега на 
развъm;уваната и отъ нашия възторгъ пазва: 

f\ Мургашъ е още черна, 
Като черна врана ... 

Но де е тя, де е тая опечаленица, коя
со още носи черно при младостьта на гората 

и при бi;лата вi;нчална одежда на цъфналата 
слива,? ... Ние не я виждаме, па и не я ди
римъ, защото знаемъ, че нi;ма да ни види тя, 
захласната въ Балr<ана . . . Пъкъ той е тол· 
кова далечъ за нея и за насъ . .. Толкова 
гордъ ! Нека тя жалостно и печално гледа 
нататъкъ, насъ малко ни е еня: 

Който веднъжъ те погледне, 
Той въчно жалi;е, 
Че не може nодъ твоитi; 
Сънки да изтлi;е ... 

Тая строфа се повтаря д"а пжти и : 
. De саро а! fine " ... 

Който веднажъ те погле;:.не ... 
- Е, разбрахме де, - викна Rнrелъ и 

наивно-детс1<и процежр.а презъ смt.хъ: - кой~ 
то я погледне . .. но тя не ще ли да извtiхне? 

- Браво бе, F.нгеле, ти си билъ поетъ! 
- Въ гората е вс"Бr<и поетъ - не бой 

се, - отвръща F.нrелъ , пре,ъва се и по
литна .. . . 

Който веднажъ те погледне 
F.нгелъ да е, nакъ ще легне. 

Импровизациата на Панайотъ се понесе 
отъ уста въ уста по дългата редица жерави 

отъ софийското висше училище ... заизбухва 
прекжснаn посnедователенъ см-tхъ. С-вкашъ 



нъкой б-J;ше запалилъ ивица отъ мокри б21-
рутени купчинки. 

- Не С':! см-l;й, ами гледай на преде си: 
извади ми очитъ. 

Чакъ толкозъ .. . . 
- Чакъ толкозъ я ... . 

* 
Пои бре не. 
И то е играло значителна роля въ па

метнит-1; събития. Но вече е нощь, и ние пред
почитаме огъня върху кръчмарскитъ пейки 
пр.едъ славнитъ разкази за миналото. Нi;кой 
по-бодри седятъ около незапалената печка, 

която кръчмарьтъ още държи, за ВС"Бt<И слу
чай, и подраспитватъ. 

.Какъ не! - Дохождалъ е, дохождалъ. 
Кой, Бенковски ли нъма да ти дойде съ оня 
дорестъ конь, 1<ойто взема, десетьтъхъ часа 
за единъ. Хала бъше, майка му мечка. Пъкъ 
и той - войводата де, б-J;ше съ едни - ей 
такива мустаци, разтъртенъ. и . .. 

- Ти виждалъ ли си ro .. , 
- И тазъ хубава! Та нали азъ му дър-

жахъ коня rтредъ вратата, коrато бъше събралъ 
възстаницит-1; въ чер1<овния дворъ? Т акъвъ 
прихавъ бъша коньтъ, че съ дi;сния си пре
денъ кракъ изрови дупка, колкото да се 

с I<рие едно петь годишно дете .... 
Нъкой запитва: Ти на колко си години? 
- На трийсеть. 
- Отъ тоrава има двайсеть и петь. 

Вижда се, - вл-l;зълъ си въ дупната. 
Кръчмарьтъ става като ужиленъ, завър

тва се около буднитi; и отсича: 
- Ще си лi;rате ли или не ? Духвамъ 

ламбата •... 
Ние се смъемъ въ рж кавитъ на nрехвър

ленитъ върху главитi; си палта .. 

Сутриньта се покланиме въ черквата на 

малкото реликвий отъ онова време, и пое

маме. 

Другата група, тръгнала презъ Вакарелъ, 
ни спира къмъ изхода на селото съ викове 

отъ височината въ лi;во. 
O-хо! .. . 
Нъкакви 1<уклени човъчета размахватъ 

на широко ржце, криятъ се въ лещацит-1; и 
nакъ се показватъ, за да изразятъ своя жи

вотъ съ нестройнитъ си викове: 
O-хо ! .. . Ху 1 • • 
Селяни и селянки, оставили кжщната си 

работа, слаrатъ главитъ на плетовет-\; и ни 
гледатъ. 

- С-J;кашъ, набити на колове - шеп
не сн Панайот9, 

Предъ мене изпъI<ва цtлата картина на 

робството .. . . 
О, свобода. какво друго си ти, ако не 

ново робство, но робство на безгрижието, на 
веселия викъ и на засмtнитi; очи отъ добро
волно сложена глава върху сжщия тоя плетъ, 

на който преди двайсеть и петь години само 
е, може би, стърчала главата на нейния 
баща? 

Но иматъ си мъсто размислитъ тамъ, де
то теглото е изкупено съ подвигъ, и дето 

подвигътъ зове 1<ъмъ себе си всички, които 
знаятъ да го ценятъ ! ... 

Мечка. 
Мал1<а почивка. На сръдата на селото 

паметникъ за падналитъ отъ руско-турската 
война, Около паметника - дюкяни, а въ дю
кянитъ - търговци, които взиматъ нашит-\; 
петь стот11нки за 12 пари. Едничкото мъсто 
въ което студентс1<ИТЪ ни пари вървятъ 
повече. 

- Защо не е построенъ универс11тета 

тука ? . . . 
------ - ---- --- -

Планини, зеленина и води . .. . Прегаз
ваме Т ополница. Нейното име ни харесва. 
Харесватъ ни и водитъ и. 

Натапяме крака по двата бръrа. Вълчо 
се изправя ср-t;дъ водата съ запършени до ко
лене крачоли и чука камертона о кокалчето 

на лi;вия си показалецъ: ла . . . ла .. . си ... 
до . . . И, като се обърна на четири страни, 
просто внуши: до . .. ла .. . ре ... фа ... 

Единъ замахъ съ показалеца, и ние вси

чки поемаме като планинския ромолъ на Т опол
ница Пипкавата композиция: 

Стиrа вече да търпимъ, 
Народе мой, народе мой ... 

Още една репетиция подъ поли,-\; на 
последния хълмъ, и ние сме предъ Пана
гюрище ...• 

* 
Славата ни отишла преди насъ. Младе

и<итъ ни посрещатъ извънъ града, а no у ли
цит-1; ни приветс1вуватъ съ любопитни поrле
ди хубави панагюрки. 

- Студенит\; отъ София . . •. 
Но сега студенит-1; еж. топли отъ топлия 

приемъ на панаrюрци. 

Тък"'lо сръдъ града спира нашето стройно 
шествие . Заедно съ него спиратъ и герои•1нит-l; 
тонове на предишния :ма1<едонс1<и маршъ. Предъ 
нази еж първенцитъ на града, а предъ т-\;хъ 

леrендарниятъ попъ Грую съ сребърно 
левче на калимявката си. 

- Братя, момчета, деца 1 • • . 
Неrов~1ятъ С'rарчески rласъ едва достига 

до ушит\; съ безбройни трептения, които 
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nредоватъ на младиrk ни души порива на 
единъ чистъ възторrъ. Какво ни каза той, не 
помня. . Па и трtбваше ли да се пr-мни то, 
когато по-красноречиво отъ речьта му ни 

говореше неговата легендарна фиr.ура, съче
тала така майсторски кръста съ меча, мо
литвата съ позива за бунтъ, християнс1<ото 
смирение съ яростьта на лъва . .. . 

- Братя, момчета, деца ... . 
Но кой да слуша, когато нtщо бушува 

еъ rжрдиri; и напъва ушнитt тъnънчета 
отвжтре 7 

- - Ура 1 ••• Да живtе nonъ Г рую I ура. 
Десетина ржце поематъ rероятъ nonъ ... 

До насъ ЦИ!!ИЛна музина С1!1Ири .Шуми 
Марица •, а по-отстрани тържествено кънт.и 
черковната камбана. Цtлиятъ площадъ се лю
лtе отъ хора, между които процепваме ние, 
а съ насъ и сребърното лъвче на попъ Груя. 

Какво е казала майката на учителя Ман
чевъ, не зная. Но ние не мигнахме презъ цt
лата нощь. Па и нi;маше, каt<ъ да се заели 
въ една .шеринга" отъ налi;гали направо 
върху потона младежи, всtк1:1 отъ които зна
еше остроумие, а всtко остроумие - по е
динъ rърлестъ, необузданъ смi;хъ. Но все 
пакъ ние отидохме бодри на молебена, дето 
намъ, на студентиri;, бi;ше оставена опашката 

К.кщата ш1 Беm<овски Ф~т Г. ТраАчевъ 

Калимявката му се килва 1-!а страни, сi;кашъ 
за да се види по-добре левчето, а расото му 
се премята като трауренъ шлейфъ надъ нi;

котю глави. Приведени и тъмни, ri; усилватъ 
контраста между черното робство и възторга 
отъ свободнитt дни, видi;ли сега върху рж
цеri; на децата единъ отъ своиri; създатели .. . 

- Ура, да живi;е попъ Г рую .. . 
Pi той маха съ две ржце надъ насъ и 

може би, моли да ro спасимъ отъ изблика 
на нашето преклонение предъ него ... 
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На чело 6-\;ше князътъ, дошълъ рано сут
риньта, .и съ когото-кой знае защо - исках

ме да се • сбарабаримъ", на кто сполучливо 
бt.ше се изразилъ единъ отъ насъ. 

Но обидата ни мина сноро, когато въ 
жарко пладне запъплихме по стръмниниr\; на 
Оборище, (iподирени отъ едно невиждано до 
тогава множество въ Панагюрище. С~га ние 
бt.хме начело, а задъ насъ нi;нжде - кня -
зътъ на Бъr,rария. 

Припичаше жаркото пладне и омарата 



иrраеше nредъ очитt ни, като нишка отъ 
слънчеви паяджини, които се движеха лъка

тушно и низко надъ тревата. Отъ време -
на в;,еме тt се въздигаха малко на високо, 
но nакъ се спуснаха, за да nовдигнатъ зла

тенъ nрахъ около себе си отъ изровенитt си
пеи на хълмистата височинка. 

- Да n"hемъ 1 • • • 
- Ти лудъ ли си ? ... 
И съ исплезенъ вече езинъ всt1<и поема 

мълчаливо nредъ себе си, гжсто свилъ въ 
нанлонъ за да избtгне умората отъ настжnи· 
лата стръмнина. 

Па отnадналъ, току спрешъ, ужъ, да се 
насладишъ отъ гледката задъ тебе. Додето 

око стига мравунянъ от ь хора, срi;дъ него 
тукъ-тамъ пъстри чадъри на жени и табли на 
симитчии . .. . 

- Боза 1 ••• 
Бозаджията, който бърза да испревари 

вt:ични, е до тебе. Ти бърнвашъ въ джеба: 
- . Дай тука". . . па припнешъ разхладенъ 
да достигнешъ другаритt си и винашъ неу"
добри.елно отъ далечъ: "Не ти е студена бо
зата " . Подиръ туй слушашъ като презъ сънъ 
оправданията на бозаджията, който плакне 
чашата. Но тебе не ти е до оправдания : OLfИ• 
тi, ти еж сновани въ гжстия лесъ, който ка
то косми на плешлива глава обхваща голитt 
рътлини и се спуща въ гънката надолу. 

- Дали не ще е тамъ Оборище ? 
Не знамъ, 
- Казватъ, че е тамъ. 
- Кой знае . . . 
Но още не отминали този, ето и други. 

- Ей че- жега брей 1 • • • 1-1 си чисти 
врата съ гол-вма пъстра кръпа. Боза ли пи ? 
f\зъ не го познавамъ. Но той продължава. 
- Хубаво е, стига да не възнисне въ тази 
горещина . . . . Когато стиrнахме до горичка
та, ушит-в ми гръмнаха отъ пазарс~.итt ви· 
кове на разположенитi; подъ сtнна продава
чи. Надъ тая вавилиония отъ гласове се ви
сi;ше европейската мелодия на една армо
нина, която фъфлеше следъ всtки два тона. 

- Късметъ за момче I Хайде-е 1 •• 
Папаrалътъ навежда кривия си клюнъ 

и ·тегли ... 
• f\ късно вечерьта на 14 априлъ - пи· 

ше Захари Стояновъ - тръгва и Бенковски 
отъ Панагюрище за Меченската гора, заедно 
съ панагюрскитi; представители, в ь числото 
на които бtхъ и азъ. Съ насъ дойде и Бан
ския представитель свещенинъ Грую. Придру· 
жаваше ни и Крайчо войвода съ петь-шесть 
души юнаци, готови на вс·ичко•. 

* 

- Ето Оборище I Гледайте тамъ долу 
въ траnс1, дето свi;тятъ огньоветt, t<аза единъ 

отъ тримата водачи, конто се бt.ха с:пр½.11и 
на едно високо мtсто. 

Но нашиятъ пжть не бi;ше пжтя на Бен· 
ковски. Ние поехме по клисурата и по изтъп
кана п_жтека забързахме къмъ nазвитt на 
Балкана. Съ всi;ка стжпка рътлинитъ on 
дветъ ни страни ставаха все по-високи, по
гжсто се сплетоха около насъ и лtсковитi; 
шубръци, чийто листи, тъжни като чернозама 
усилваха мрака на ущелието и не допущаха 

спънчеви лжчи до водитi; на малката р-вчнца, 
въ която гизнъха_съtцвtта на стара медь окапа
литt отъ лани листи. Хладни тръпки полази
ха по гърба ми и вледениха още не изсъх
налит-в капки nотъ. f\зъ намътамъ тънкото 
си като фередже пардесю. 

- Облечи го, облечи. • . • 
Гледамъ старъ селянинъ току nодъ мене 

продължава своитt наставления и закопчва 
бозо-эата си абичка съ черни овчи кожи по 
кенара. - "Дрешка не е тежка• . 

- Ти откжде си бе, чичо? 
- f\зъ ли ? Не съмъ тъдявашенъ. И за 

да предотврати моит-в въпроси започна самъ : 
- Дойдохъ по работа, па рекохъ: чакай 

да видя това Оборище, дето бълrарин1tтъ 
nръвъ пжть показа, че и въ робия и въ сло
б:щия нашит-в събрания еж все едно. . Искамъ 
да кажа : сто вършатъ, единъ събаря. 

- Не те разбирамъ? 

- Че нали и тукъ нi;мъ българинъ ги 
издаде? f\ то да останеше на турцит-в, т-t; мо
жеха да научатъ какво се върши въ тоя 

джендемъ? 

И, наистина, Надъ нас1о се сключиха из

веднажъ ВИСИfi/'IТ"Б и деня замръкна безъ време. 
Листата мълчаливо висятъ надъ насъ не уз
нали, може 5и, още лъха на горсия в-t;трецъ, 
който н-tмаше отде да се промъкне до тi;хъ. 
Глуха и ленива бi;ше и рi;ката. Тя, сi;кашъ 
се пазеше да не издаде съ непотр"hбно бър
борене тайната на едно съзаклятие. 

Но още нtколко стжпки, и надъ нас. 
надвисна небето като синъ връшникъ съ нt
колко бi;ли облачета по него. Слънчевитt nжчи 
паднаха отвесно и се забиха въ мочура отъ 
двегt страни на рtката, покрита съ подбi;л~.. 
здравецъ и воденъ повлакъ . 

Оборище! 

Ние снехме шапки и набожно nрист;r;п
ваме къмъ груnия кам~ненъ кръстъ, издtлан„ 
отъ единъ пtсъчнинъ, поставенъ тъкмо тамъ, 
дето нi;нога е била дървената маса на засе
данието, направена no разпореждане на Волова 
.отъ доста гладки букови дъски". Самата 
площъ е една твърде малка гьнка отъ тази 

тайствена пазва на Сръдна-Гора. Тука пла· 
нината се спуска въ четири отвесни склона. 

единия отъ които се е теглилъ малко на страна 

колкото да даде nжть на рiiки'!ката. Склона-
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в~тt еж покрити съ високъ букак ь, който сега 
отеква въ многократно ехо възторженитъ ви
кове на поломническата младежъ. 

Молебе.нъ ... 
И нашиятъ импровизиранъ хоръ : 
За свобода ей часътъ удари вечъ. 

Върлъ душманъ да бi;га надалечъ 1 

Тържест~ото не може да остане въ тая 

хладна и усойна мi;стность. Ние се връщаме 
назадъ къмъ плешивитъ хрР.бети на плани
ната, дето ни чака панаирджийския rамъ, 
f\зъ се изпежавамъ и зяпамъ небето. И мисля 
кога Бойчо Липовски е съчиниль стихове за 
случая, които продава cera, печатани на 

хвърчащи листове ... 
Вечерьта, ro i:e знае: банкети, пиршеств!'I 

и np. за Боrъ да прости геройтi;. f\ ние, мла
дежьта, държимъ революционно събрание въ 
края на град.а, подъ председателството на Па
велъ Делирадевъ, който не е мислълъ тогава 
да напише своята хубава книга за Витоша . .. 

* 
На другия день покрай Буная и Братия 

въ Копривщица. Студенитъ, още нераз
зеленели върхове, които ни изненадаха съ 

сн-tгъ - следъ огнено пладне подъ тi;х ь, 
тънатъ въ мъгли и убиватъ желанието ни да 
с.е насладимъ отъ изглед111i; на равното тра
киi:;с~о пол~. Но затуй пъкъ приематъ, който 
ни указаха Копривщени 6-вше по-топълъ, от• 
колкото очаквахме. Обидени, че официалното 
праздненство е устроено въ Панагюр~,tще, а не 
BJ:> Копривщица, дето е пукнала първата пуш
ка за възстанието, тt излtха всичката си лю
бовь и всичката си гостоприем~а щецрость 
надъ насъ. Още, когато забеЛБ'}Ватъ нашата 
верига по височи~.1ит-в надъ града, тt с.ъби • 
р~тъ всички ци~ани музиканти и се отправятъ 

- жени и мжже, малки и rолi;ми - къмъ 
насъ. Доволни отъ нашето внимание тt.хнитi; 

първенци ни приве,ствуватъ съ пламенни речи. 
Трогнати отъ тt.хъ ние имъ отговаряме съ сж
щия пламъкъ въ душитt. и съ сжщия револю
ционенъ жаръ въ гжрдитi;. Съкашъ намъ пред
стоеше да обявимъ възстанието и да пове
демъ къмъ кървавъ подвигъ хората на теж

кия трудъ. 

- Ура, да живъе революцията! 
Циганитъ повдигатъ устата на зурлитъ 

си къмъ небето и цътпъ въздуха съ звуцитi; 
на • Вtтъръ ечи, балкан ь стене! • 

- Братя, добре дошли. Млади синове нс1 
България, дайте да ви целуна! 

И учительтъ Керековъ ни целува под
редъ. 

f\хъ, тоя милъ и възторженъ ч~въкъ, ко
гото още виждамъ съ н~говата стройна, кра
сива фигура и съ неизменния възторгъ на 
душата му. И двата деня прекарани въ Ко
привщица бъха такива, каквито той ги под
черта : дни на речи, на пъсни и на безконечни 
възторзи .• Урата· кънтеше и предъ кжщата 
на Каравеловъ и на Бенковски и на Каблеш
кова и .. . 

По луди отъ Луда-Яна, ние не остави~tме 
на мира мирното население на инакъ замрt
лия градъ .. . 

- Братя, вие ни събудихте, вие ни да

дохте животъ. . . 
А ние поели по стръмния пжть за Пир

допъ, се прощавахме нацъ Копривщица съ 
мноrобройнитъ си испращачи. Кереновъ ни 

целува отново. . . 

Хубава си моя горо, 
Меришешъ на младость. 

Събранитъ долу на площада 
литвено шапки. Снемаме шапки и 

Бр-атя, елате пакъ - вие 
дихте! . 

снематъ мо

ние! 
ни събу-

С. Чиливги-ровъ 

ТУРИЗЪМЪ, АРХЕОЛОГИЯ, РОДОЛЮБИЕ 

„П11анино, Пиринъ nланино 
Много си Пиринъ, хубава!'' 

Нар. ni.сенъ. 
.. Какви е момuи хранила, 
Хранила, хра1-1и и днеска 
Нашата земя хубава!" 

Ботевъ. 

Туристическата организация у насъ, а 
з9едно съ нея други гt спортни организации 
еж, които, водени отъ добри водачи, моrатъ 
де'! дадатъ отлични резултати. Туристическата 
организация, обаче, е една изъ тия наши ор

ганизации, която ще има да изиграе блъстяща 
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роля не само съ опознаванието на членоветi; 
си съ красивата българска природа. Успоред
но съ тази естествена задача, тя мълкомъ и 

неволно, неусетно ще запознае членоветъ си 
съ географията, архолоrията и историята на 
Бъщария. Въ своитъ зимни и лътн11 излети 
туристит-в. освенъ дето ще се насладятъ отъ 

хубос.титъ на родната земя, освен:ь дето ще 

заналятъ ми"шцитъ и нерви,\; си, освенъ дето 
ще оьоrатятъ въображението Ct,f , но и ще 
иматъ случай лично, непосредствено да видятъ 

и опознаятъ планинитъ, долинитъ и полетата; 
ще видимъ и узнаятъ точнитt. извори на ръ-



китt; ще научатъ много nбселища, заедно съ 
цtлиятъ имъ битъ; ще посетятъ много кре
пости (,калета"), (.градища"), църквици, мо
настарища, могили, друмища, проходи и мно

жество още исторически мtста. 
А паметници отъ родътъ на горнитt изо

билватъ въ наwата родина, поради истори
ческото ни минало. Туристътъ, който ще отиде 
въ плисковското поле, да види колосалната 

столица на Аспаруха - Плиска, нему изед
нъжъ ще се изправи в ь въображението неу
моримата старобългарска конница, волно дви
жуща се изъ тая ширъ и носеща молниеност

ни набtги срещу бълrарскитt врагове. Тукъ 
ще види той грамаднитt постройки на пър
вата столица, дето се е турило началото 11 

здравиrs основи на българската държата, коя
то, следъ преживяванието на толкова славни 

то на тия tтарини. iукъ туриtта ще nl>чe-pnи 
и друга ценна поука отн колосалната фигура 

на Крума, който, яхналъ на буе1-1ъ конь, ус
тремилъ погледъ къмъ югъ, къмъ Бi;ло море 
- нашата заветна мечта. А отивайки въ Пре
славъ туриститъ за да се налюбуватъ на кра
сивата му планина и живопистниятъ му про

ходъ, ще видятъ тукъ тжжнитi; остатъци отъ 
вжтрешнс1та крепость, ограждаща славнитi; 

палати и църкви на Симеона Велики, укра
сени съ злато, сребро и бронзъ ; ще видятъ 
въ една изъ пазвитi; на Преславската плани
на, въ местностьта • Патлейна •, знаменития 
монастиръ на св. Князъ Бориса, дето създа
теля на старобългарската и общославянс1<а 
книжнина, чрезъ дi;лата на свtтитъ братя 
Кирилъ и Методий и ученицитi; имъ Климентъ, 
Наумъ и f\нгелари - е живi;лъ и умрt.лъ; 

l 
1 

1 

ПресJiа11ския проходъ 

въкове, загина въ днитt на най-слабия 
български царь, игралото на византийската 
дипломация -Петърь. На североизтокъ отъ 
тукъ ще види високоиздигащата се Войвод
ска могила, задъ която се простира .Хисаря" 
и • Папазъ-теnе • , дето се гушатъ въ з~мята 
множество скжпи паметници. А южно отъ 
тукъ ще види грамаднитt мадарски скали, 
на една отъ които великиятъ ханъ Омортаrъ 
е изрt.залъ Мадарския конникъ-Крумъ страш
ни - н~гова непобъдимъ баща. Тукъ се виж
датъ разкопкитъ и дtлата на нашитt учени, 
1<оито положиха тоr· ·ова много за проучване-

тукъ ще видятъ историчес1<ата р. Т ича1 на 
която Омортагъ въ 821 г. построилъ rолtмъ 
мость, заедно съ крепостьта Т уча или Т уцонъ, 
дето миналото лt.то Шуменската инжинерна 
дружина - офицери и войници - подъ ко
мандата на г. подттолковникъ Петровъ, рабо
тиха и построиха съ една рtд1<а енергия, 

патриотизъмъ и неуморимость мостъ за лесно 

е безпрепаятствено посещение на старини 
и красиви мtстности. 

f\ко туриститt. отидатъ другаде изъ Пре
славска околия, напр. въ Казълnелитъ, Чер
нивръхъ, Янкова, Кълново, Смt.дово, Байрам-
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дере, Рншъ, Туш0внца, Върбнца, Осмаръ f рои• 
ца и др. - ще видятъ освенъ rолt.ми хубости 
на нашата природа, но и твърде интересни 

паметници изъ нашето минало. Историческитs 
проходи, .Вереrава. (Ришски), Сидера (Връб· 
нишки), ПреслаВС!(И, Страниженски, Е. Джу
майски и др. по-незначителни, освенъ че при· 

тежаватъ своитi; особени хубости, но и еж 
защитен_и съ редъ бележити крепости. Въ се· 
лата: Карлж, Чобандере, Нюрюклеръ, Страти· 
жа, Чекендинъ, Момино, - Е. Джумайско; въ 
селата: Кушлукьой, Хасанаки, Па□азларъ и 
др. О. пазарско; въ селата Водица, Г оронца, 
Брак_ница. Ковачевецъ, Крепча, Садина, Дри· 
ново, Джевизкалфа и др. - Половено, въ 
всички тия населища се нам иратъ богати м"Б· 
стности за сърдцето и умътъ на нашитi:; ту
ристи. Пр11родата съ хубоститt. си ще обла
городи нравип, чувствата, характера на на
шип туристи, ще породи родолюбиви стре 
межи и копнежи у последнитi:;, а старинит-1; 
и nаметницип ни, обогатявайки знанията на 

сжщит-!з, ще циментиратъ родо11юбивитt им1, 
чувства и ще ги наnравятъ добри и полезни 
гражда1--1и на. държавата ни. 

Вървейки изъ тоя пжть на дейность чле
новеп на тая организация, освенъ че ще nо

стигнатъ гореизброенитt, ц-\;ли, но ще станатъ 
отлични агитатори за пазене на старинитt., а, 
заедно съ това, ще изгубятъ значение много 
назидателнит-\; мисли на народния лоетъ Ва
зовъ1 изразени въ следн,пt. му стихове. 

.f\хъ, ний живъемъ в' тебе кат' чужденци 1 
И твоя дивенъ викъ ни не стръска, ни 

привлича. 

Рогача въ nланинит-\; по-много те обича, 
По-харно те nознаватъ 1<рилатитt. птици, 
Но ний не видимъ нищо, намъ нищо не ни 

трt.бва, 
Доволно е, че даватъ покривката и хлъба, 
И ние в' тебъ, майко, ще умремъ чужденци! " 

Йор. С. Гос11о;цивовъ. 

ИЗЪ ЩУБАЙСI<ИТ'I> АЛПИ 
Преэъ Лангенталъ и Нюрнбергскат11 хижа къмъ Бехера. 

Отъ Венделщаинъ, Херцогщандъ и Шаф
берrъ, прочути изrледни пунктове на Бавар
скитъ планини и Салцкамергутъ, азъ не вед
нажъ бt.хъ съзерцавалъ вълшебния свt.тъ на 
Тиролскитi:; f\лпи и не веднажъ бtхъ кроилъ 
да се запжтя къмъ тt.хъ. И когато презъ из
теклото л-\;то жетзницата отъ Виена ме по
несе на западъ. азъ бt.хъ вече решилъ да 
да изпълня своята отдавнашна мечта. Искахъ 
да се изкача на Голt.мия Глокнеръ (Gross
glockner), най·високиятъ връхъ въ Т иролъ. За 
тая цt.ль спрt.хъ въ Zell am See, но извънред
но лошото време ме принуди да продължа 

пжтя си къмъ Инсбрукъ. Тукъ можехъ да си 
позволя едно забавяне отъ З - 4 дена и ре
шихъ да потегля къмъ Щубайталъ, та до где
т.о стиrна. Отъ Инсбрукъ електрическата же
л½.зница ме заведе до Фулпмесъ. Тукъ мt.т· 
нахъ раницата на гърба си и пt.шкомъ поехъ 
пжтя изъ долината къмъ Раналтъ. последното 
нг~селено м'tсто при южния и край. До тамъ 
трt.бваше да ходя най-малко 20 клм. Къмъ 
обi;дъ небето се силно заоблачи, мъrли,--l; 
обвиха скалиститt. венци, които ограждатъ 
долината отъ изтокъ и запаr,ъ и въ Ра
налтъ азъ стигяахъ късно :с,ледъ об½.дъ подъ 
силенъ дъждъ. Оказа се, че селището, кое
то очаквахъ да намt.ря , се състои само отъ 
една гостилница съ нi;колко легла за прено
щуване. 

Планъ за по.:1-1ататъшното си пжrгуване 
нi:;махъ. Отъ пжтеводната си книга и малката 
карта, която бi;х. си купилъ 91,, Инсбрукъ 
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знаехъ, че отъ Раналтъ Щубайската долина 
се разклонява - Лангенталъ на юrъ, къмъ 
Нюрнбергската хижа, и Мутербергталъ на 
югозападъ-къмъ Дрезденската. Докато по
чивахъ дъждътъ бt. отслабналъ и азъ ре
шихъ, че нt.ма защо да оставамъ повече тамъ. 

Десетина минути надъ Раналтъ пжтьтъ се 
дi;лt.ше. Тъкмо при разклонението зърнахъ 
трима младежи, които поеха дълбокия про
ломъ на Мутербергталъ. f\зъ се насочихъ къмъ 
другата посока. Защо? - може би защото въ 
пжтеводната си книга б·Ьхъ прочелъ възтор· 
жени думи за Грюбелфернера, който се спу
щалъ надъ Ланrенталъ, защото знаехъ освенъ 
това, че нt.где ту1<ъ ще надникна къмъ тi;с
ното гърло, изъ което с е хвърля Лангенбах
скиятъ водопадъ, а може би защото искахъ да 
се чувствамъ самъ срtдъ дивото могжщество 
на природата. Гръмътъ на потока ме придру
жаваше въ уморителното лжкатушене изъ 

стръмнината, . но тtсното устие, изъ което той 
с~ провираше, както и самия водопадъ, не 

видi:;хъ. Пречеше ми гжстата гора, а измокре

нитi:; бу-:,ени въ нея не ми позволяваха да се 

отбия далечъ отъ пжтя. Следъ едночасово не
nрекжснато възхождане стръмнината се свър• 

ши: бi;хъ предъ изхода на Лангенталъ. 
Преr,.ъ мене се простираше широка, по

стлана съ сочна ливада долина, к,оято посте

пенно възхождаше къмъ югъ. Въ дъното и, 
4 - 5 километра отъ мt.стото, гдето стояхъ, 
задъ една висока тераса, се мi;ркаше въ мъг
литi; бi:;лияn. фонъ на вt.чнитt. снt.гове. В-ь 



11-!:.во и дtсно, високо. надъ горитt, се издига
ха всръдъ снъжни прtспи шеметни с1<али, 
чиито назжбени форми се губt.ха въ надвис
налата мъгла. Бистриятъ nотокъ лънив:) се 
виеше между буйната растителность на лива
дитt. и въ късния следобt..r,енъ часъ ника
къвъ звукъ не трепваше всредъ тиш~ната, съ 

което бt. обвитъ тоя вълшебенъ 1<ж тъ. Чо
вt.къ получваше усъщането, че се намира въ 
нt.какъвъ необятенъ храмъ или че е nопад
налъ въ мъстото, гдето халитt., денонощно 
лудуващи горе изъ планината, уморени се nри

биратъ на почивка. 
Следъ единъ часъ, азъ бt.хъ при южния 

край на долината, и nоехъ ,вената пжтека, коя
то, на широки кривулици виеше по стръмния 

хълбокъ на високага тераса. Растителностьта 
нагоре ставзше все nо-ръдка, почвата отстжп
ваше мt.сто на камънацитt.. Задъ единъ 
завой видъхъ приседнали до пжтеката двама 

млади тиролци. Опрt.ни на камънитъ, до тъхъ 
стояха две самарчета, прилични на тия, съ 
които у насъ зидаритt. изкачватъ тухли по 
строещиrв се сгради. На самаритъ бt.ха при
вързани по две бурета съ бира, пр~дназна
чена горе за хижата. Отъ Фулпмесъ и Ной
щифтъ провизиитъ се превозвали до Раналrъ 
съ обикновени коли, отъ тамъ J.,O една коли

ба въ Ленгенталъ съ двуколка, а отъ тукъ на
горъ - на rръбъ до самата хижа. Редовно всt
ки день презъ л-l;тнитt месеци. ко1 ато хижа
та е отворена, тия двама хора пъплt.ли къмъ 
нея съ товаръ по 50 - 60 кrр. Когато тъ ми 
разказваха това, въ мене се събуди единъ не
приятенъ сr-юменъ. - Презъ едно хубаво лt.тно 
утро азъ задъханъ изпъвахъ стр ьмнинитt къмъ 
заледената пещера надъ Халщадъ въ Салцка
мергутъ. Пжтеката бt изсt.чена въ скалитъ, на 
много мt.ста по нея бt.ха направени дървени 
стжпала, а къмъ страниrв, гдето зt.еха пропа
сти, бt.ха препръчени дървета. Когато следъ 
двучасово лжтуване отъ Обертраунъ, азъ бt.хъ 
близу до хижата, намираща се подъ самата 
пещеря, видt.хъ на пжтя една жена, тя бt. 
седнала да почине и на гърбътъ и бъ при
вързано сжщо такова самарче, натоварено съ 

провизии за хижата. Тя навt.рно не бt. по
стара отъ 30 години, но страшно бt. човtкъ 
да я погледне. По бtлото и, но изсъхнало и 
набръчкано като осланенъ, листъ, лице не ли

чеше да има капка кръвъ. Нtкога хубавитt. 
и сини очи блуждаеха съ безж изненъ с I ък
ленъ погледъ, хлътналитъ i1 гжрди хриптъха 
Нощемъ човt.къ би я взелъ за нt.какво при
видение или за самата смъртъ, дебнеща изъ 
тия мъста своитъ жертви. Била вдовица, из
просила да и възложатъ изнасянето на про

визии за хижата : плащали и по З лв. на ки
лограмъ и тъй прехра1-1вала триr.t. си деца. 
Презъ лt.тото, когато хижата била отворена, 

идвала всt.ки день. Сега носtла по-вече 9tЪ 
40 1шлограма и за ' да стигне отъ Обертраунъ 
до тукъ и били нуждни четири часа. Когато 
спедъ нt.колко минути бt.хъ въ хижата, тамъ 
едно охолно общество отъ здрави и силни 
мжже и же·ни жадно закусваше. Знаеха' ли 
тия хора че ядатъ плътьта на та·я, която, з а 
да нахрани децата си, пъnлt.ше въ тоя мо
менrъ при.гърбена къмъ тt.хъ 7 
Отминалъ носачитъ, азъ продължихъ нaropt.. 

Вече се здрачаваше, когато стръмниятъ склонъ 
се свъ;,ши и се озовахъ предъ една нова 

по-висока долина, изъ която не виждаiъ нищо 
друго освенъ скали, снъгъ и мъгла. Пжте
ката, грижливо подградена и изравнена, кри

вулi:iше сега между грамади свлечени отъ 
стихиитt. ржбести и изострени каменни бло
кове, подъ 1<0ито шумъше вода. Въ лъво, отъ 
най-низ1<ата частъ на дола, достигаше екотътъ 

на ръката. Следъ още двадесетина минути 
труденъ ходъ предъ мене се изпречи Нюрн
берrската хижа (2297 м.), грамадна триетажна 
сграда, издигаща се всрt.дъ разломени скали 
и снъжни пръспи върху западния склонъ на 

долината (обр. 1). 
Дветt. низки затоплени зали въ партера, 

служещи за почивка и ресторантъ, бъха из
пълнени съ туристи отъ двата пола и раз

лични възрасти. Насt.дали около маситt., тt 
всички изглеждаха твърде уморени. Хранt.ха 
се и малко говорt.ха. Топла и изобилна храна 
въ такива мt.ста никога не липсва и ценитt. 
не еж високи, а на чистотата тукъ би зави
дt.ла и най-добрата гостилница въ нашата 

столица. Въ жгъла, гдtто намt.рихъ свободно 
мъсто, бt. полумра1<ъ. И дветt зали се освът
ляваха съ петролъ; карбитнитt. лампи, които 
висt.ха отъ тавана, кой знае защо, не ·горt.ха. 
По обложенитt съ дъски стени, бt.ха нак.а
чени картини: изгледи отъ Нюрнберrъ, чиято 
туристическа секция е издигнала хижата, 

портрети на заслужили на туризма дейци, 
карти на околностъта, различни опжтвания, 

правилникъ за реда въ хижата. Струва ми се 
че вид-tхъ дори и разписъ за ценитt. на хра
ната и напиткитt. : наемателитt. на алпийсi<итt. 
хижи еж длъжни най-коректно да изпълня• . 
ватъ задълженията, поети предъ туристичес-

1<итt. секции. Въ партера се намираше от
дt.лна стая и за планинскитt. водачи. Това 
еж селени отъ околнитt. мt.ста и изъ f\лпитt. 
тt. образуватъ цt.ло съсловие. По~ечето отъ 
тt.хъ · еж започнали кариерата си като носачи. 
Тtхното звание е официално и, за да го по
лучатъ, тt. трt.бва да минатъ специаленъ нt.
колко мtсеченъ теоритиченъ курсъ, устрой
ванъ отъ мtстнитi; тур11стически секции, като 
издържатъ следъ това и предвидения изпитъ. 

Отъ планинския водачъ, освенъ познаването 
планискитt. пжтеки, се изисква да знае да 
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Чете топографскитi:. карти, да има знания 
по практическата метеорологиS!, медицина и 

т. н. Преди войната, когато се живtеше по
охолно, туристит-\; наемаха водачитt си отъ 
селищата изъ долинитt. Сега самит-\; водачи 
обикновено идватъ въ хижитt, за да бждатъ 
на разположение на тия , 1<оито се нуждаятъ 

отъ услугит-t имъ. 

Оча.кваше ме една малка неприятность: 
всички стаи съ отдълни легла били заети, 
могло да се намtри мi=;сто за нощуване само 
на тавана. - Нима тъй много туристи имало 
тая вечерь тукъ? - Да, много били и пове
чето отъ тtхъ отдавна се били прибрали. За
платих ь таксата за пренощуване и изл-взохъ 

вънъ. По тъмното небе не се виждаше нито 
една звезда, мъглата изглеждаше да е при

хлупила низко цълата долина и само околнитi; 
пръспи се открояваха въ мрака. Студената 
вла,·а проникваше презъ дрехитt ми, а заедно 
съ нея като че въ душата се промъкваше нъ

какво тжпо чувство на самотность и мразъ. 

Потърсихъ м-встото, гдето тръбваше да 
nренощувамъ. - Сжщински таванъ. Н"Бколко 
широки одров~ се редъха край ст-sнит-в, като 
леrлала по тъхъ бъха оградени съ по една 
дъска. Всъко легло се състоеше отъ единъ 
сламеникъ, една сжщо тъй напълнена съ сла

ма възглавница и едно одъяло за покривка. 
Значи - ще се трепери. Повечето отъ леглата 
бъха заети, хората по тъхъ вече хъркаха. Само 
край ~дна стен-а, около слабо мъждtещо фе
нерче още се cyertxa нъколко ctf-'1<11. На пао
тивоположн.:.та страна имаше нъколко сво
бодни мt.ста и азъ мътнахъ раницата си на 
ецно отъ тъхъ. Сега разбрахъ, защо наоколо 
нt.ма никой: върху покрива надъ главата ми 
зъеше створенъ прозорецъ. - Хе, добри хора, 
азъ ще ви попрtча д·а гълтате прt.сенъ въз
духъ nрезъ тая нощь. Днесъ сте го имали въ 
изобилие, а ще го имате и утрt.. Лека нощь ! 

Когато сутриньта слъзахъ долу, тамъ бt 
nреоълено. Хората мълчеливо се ст-\;гаха за 
пжть. Водачитt чакаха съ неизбъжнитъ осу
кани около плещитъ имъ дълги вжжета. Тия, 
които вече бъха готови, безшумно излизаха 
на групи и потъваха вънъ въ мъглата, която сега 

се стелtше изъ цълата долина и не позво
ляваше да се види на десеть крачки rтредъ 

хижата. Следъ половина часъ тя се опраздни. 
Какво тр-l;бваше да правя сега? Въ ту

ристическата ми книга б-вха посочени раз
лични излети, които могатъ да се предnри

ематъ отъ тукъ, но изборътъ ми б-в ограни
<~енъ поради кжсото време, съ което раз□о

лагахъ. Разгърнахъ и малката си карта, но 
тя далечъ не бt въ състояние да ме опжти. 
Посоката презъ скалиститi; гребени nокрай 
Ветершпице и отъ тамъ презъ Г шницталъ и 
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и съ бренерската желi;зница обратно за Инс
брукъ не ми се виждаше разумна. При над
висналата мъгла азъ можехъ да се заблудя 
изъ скали I t, Освенъ това моето горещо же
лание б-1; да видя глетчери, а такива тамъ 
н-!;маше. Да потегля на югозападъ къмъ Вил
деръ Фрайгеръ. гдето 61; истинското царство 
на снi;говетt 7 За това обаче азъ тр-!;бваше . 
отъ тамъ да се 13Ърна обратно no сжшия пжть. 
Въ противенъ случай необходимо 61; да по
търся за следнята нощь друга, по-висока хижа. 

Това обаче не 61; тъй лесно. f\зъ нtмахъ снос
на карта и никакъвъ комnасъ. Тамъ горе 
вср-!;дъ мъглит-!; и сн-!;жнитъ пространства, мо
жахъ да се объркамъ и да не зная накжде 
да се обърна. f\ при това азъ н-!;махъ на раз
положение по-вече отъ единъ день: най-късно 

утр-!; вечерь тр-!;бваше да бжда въ Инсбрукъ. 
Оставаше ми и третя посока - за Дрезден
ската хижа - презъ н-!;колко гребен11 и под
ножието на фернера Сулцнауеръ. Наистина, 
на картата ми тоя пжть не бi; означенъ, а 
въ книгата ми за него се казваше, че е въз

моженъ само съ водачъ и то за опитни ту

ристи, но тия думи бtха за менъ безъ съдър
жание: въ живота си до сега не съмъ срi;

щалъ непроходими пжтища. Ще се опитамъ 
и сега : не успtя ли, ще се върна. 

Вънъ една табела сочеше пжтя за Дрез
денската хижа и азъ се отправихъ по него. 

Мъглата се разстилаше плътна и неподвижна. 
Можехъ да виждамъ само посрi;дствено предъ 
с-: бе си, но чулъ б-вхъ тая сутринь еди11ъ 
отъ водачитв да говори, че днесъ r огло да 

се очаква хубаво време. Изкачвахъ се по н-!;
какъвъ извънредно стръменъ и, както изглеж

даше, объ?натъ къмъ югъ склонъ. засипанъ 
съ разломе1-и камъни, срtдъ които на много 
м·l;ста по т-\;сната пжтека бъха изградени стж
пала. Върв-!;хъ много дълго. Струваше ми се, 
че завивамъ все повече къмъ западъ. Не виж
дахч по пжтя си вече никакви знакове и поч

нахъ да се дос-!;щамъ, че навt.рно съмъ по
гръшилъ посоката. Слънцето вече проник
ваше презъ мъглата и самата тя като че ли 
се разр-вдяваше, За единъ моментъ тя се раз
дра и азъ видtхъ въ л-!;во засн-!;жена бездна, 
отвждъ която стърчаха черни скали. Г дi; съмъ? 
Зав-всата отъ мъгла отново се склопи. Вече 
върв-!;хъ покрай подножието на н-вкаква отвес
на стена, която се издигаше въ д-!;сно отъ мене. 
Върхътъ и не виждахъ, но надъ главата ми 
по нея висъха напукани и разкъртени J<амъ
наци. Обзе ме нt.какво неприятно чувство и 
забързахъ да отмина това опасно мъсто. Скло
нътъ ставаще все по-стръменъ и изкачването 

все по-трудно. Пжтека вече нtмаше и азъ, 
вече доста уморенъ, трt.бваше да се катер9. 
предпазливо по натрошени сиви п-!;съчни бло

кове. Изведнажъ далечъ задъ мене се 



чу страшенъ трt.съкъ, като че планината се 

събаряше. Грохотъrь продължи много секун

ди, ековетt. го разнасяха, докато замрi; въ 

далечината. Какво ли бi; то ? 
ВървJьлъ бi;хъ по-вече отъ три часа безъ 

да зная, где се намирамъ. Най-сетнi:; стръм

нината се свърши. Стигналъ бi;хъ на равно би

ло, върху покрита съ рi;дка трi;ва полянка, ма

лъкъ оазисъ срt.дъ тая камениста пустиня. 

Мъглата бi; се свл'Б1<ла къмъ низинитt., слън

цето грi:;еше отъ чистото небе, но тамъ отъ 

северъ се задаваха тежки и тъмни облаци. 

Изъ тревата се подаваха синитt. чашки на 

безстръката игл),1ка. Тя и още едно непознато 

менъ по име цвi;те, чиито извънредно малt<И 

нежнорозови цвi;тчета сбити едно до друго, 

образуваха цi;ли ту-

_ r ,. 

ето го, той е предъ насъ. И туристътъ ми по

сочи на снi;жния гръбъ, къмъ който ние при

ближавахме. но чийто връхъ още не можехме 

да видимъ. - Вие тамъ ли отивате 7 - Да. 

- f\ следъ това ? - Ще се спусю къмъ хи

жата на Бехера, гдето ще пренощувамъ. И 

той ми разтвори едина голi;ма топографска 

карта, гдето бi;ха нанесени и най-незначи

телнитt. върхове, гребени и снi;жни полета. 

- f\ отъ тамъ? - Отъ тамъ презъ Юбел
фернеръ, Вилд~ръ Пфафъ и Сулцнауерфенеръ 

за хижата Францъ Зенъ, гдето ще остана 
следнята нощь. и сле,.... ъ два дни ще слi;за въ 

Ецталъ. 
f\зъ се спрi;хъ въ колебание. - F\ 11е 

може ли отъ тукъ да се слi;зе къмъ Дрез-

фи, бtхъ тукъ еднич
китt. представители 
на алпийската цвi;т

на флора. Изглеж
даше, че се намирамъ 

н'hгде твърде високо, 
но отъ великолеп

ния пейсажъ, който 

отъ тука навi;рно се 

раз1<риваше, не мо

жехъ да видя нищо. 

Наоколо подъ мене 
се разстилаше без

бр'hжно rr.ope отъ мъ
гла. Изъ него тамъ 

въ лi:;во се подаваха 
нi;какви мрачни ска 

лии:само напредъ би
лото бавно се изди

гаше. Непосрi;дстве
но задъ полянката 

почваше отново ши

роко пространство 

отъ разрушени ска-

06р. 1. Нюрвбергската хижа 2297 м. в. 

ли, а далечъ задъ него~свi:;тt.ше \ивица отъ 

б-tлъ снi;гъ. 

f\зъ продължихъ пжтя си къмъ него. 

Изми1iалъ по-вече отъ километъръ, забел-в

захъ изъ камънацитi:; да се мi;рка човi;ш

ка фигура. Навt.рно нi;кой туристъ, тръг

налъ самъ като мене. Следъ нi;колко ми

нути го застигнахъ: младъ човъкъ съ пикелъ 

въ ржка и съ тежка раница, на която бi;ха 

пр;1въ:,зани жеm;за съ остри шипове: Eiseisen, 

коитv туриститi:; прикрi;пятъ на краката си при 

двюиението по ледоветi;. 

- Тоя ли е пжтьтъ за Дрезненската хи
жа 7 - За нея ли 7 Той лежи часове далечъ 

на северъ отъ насъ. - Тогава? Може би чер

нитв скалисти върхове, които тамъ въ лi;во се 

подаватъ изъ мъглитi;, еж отъ групата на Вил

деръ Фрайгеръ? - О. не! Това еж Огненитt. 

камъни, Feuersteine. - F\ Вилдеръ Фрайгеръ -

денёкm -~а? Не. И за това, ако не 
искате да се връщате назадъ, ще трt.бва еж

що да слt.зете въ Бехера и утре да продъл

жите пжтя си. Много ли далечъ е още до 

тоя Б~херъ? - До върха ни остава навt.рно 

цi;лъ часъ, а отъ тамъ долу до хижата вi;р
вамъ да се стига за 30 минути. Утре обаче 

до дрезденската хижа ще трtбва да пжту

вате най-малко половинъ день. - F\ бихъ ли 
могълъ самъ да налучкамъ пжтя 7 - До гор

нището на Сулцнаурфернеръ ние можемъ да 

вървимъ заедно, а отъ тамъ може би ще на

мtрите н-вкоя група, къмъ която бихте се 

присъединили. И той ми посочи на картата 

си нъколко широки св-втло::ини петна, което 

значеше, че цt.лиятъ тоя пжть водt.ше презъ 

снt.гъ и ледове. - Не е ли нуждно за едно 

такова пжтуване чов-вкъ да бжде по-специал

но nриготвенъ 7 запитахъ колебливо азъ. Той 
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м~ погледна съ снисходителна усмивка. - - Да, 
вие не изглеждате снареденъ за таI<ава екс

курзия, но тукъ и съ най-добре приготвс!

нитt могатъ да се случатъ много нtща. 
Стана мI1 срамно за гдето тъй дълго бtхъ 

го разпиталъ. Всtко лtто изъ тия планини 
десетки млади хора ставатъ жертва на своя 

стремежъ къмъ високото и трудно п~стижи

мото, но това не спира стотици и хиляди дру

ги, които ида гъ сл~дъ тtхъ, все по-бодри и 
смtли, обичащи живота и за това дръзко nре
дизви~<Ващи смъртьта. 

- Вие ще ми позволите да тръгна съ 
васъ, нали ? подехъ отново азъ. - Ще ми 
бжде драго да пжтуваме заедно, отговори той 
но ви::, изглежда, че вървите твърде бърже, 

а азъ предпочитамъ да се не изморявамъ. -
Добр~. Ще! ходя по бавно. И ние тръгнахме 
единъ до друг ь. 

Следъ половинъ часъ скалистиятъ те
ренъ се свърши и, отминали една падина, ние 

тръгнахме вече по ослtпително бtлъ снtгъ. 
Това бt rорнята часть на Г рюбелфернеръ. 
Сnжтникътъ ми извади голtми очила съ 
цвtтни стъкла и ги прихлупи на очитt си. -
Поне очила нtмате ли 7 запита той. - Не 1 
Бtхъ си свалилъ каскета и вървtхъ гологлаъ. 
- Недtйте, предупреди ме той, слънцето е 
много силно пъкъ и снtгътъ отразява лжчитt. 
Какви ли работи, човt.1<ъ не учи тукъ, помис
лихъ, и изеднажъ се досtтихъ н-\:;що. - Вие 
чухте ли преди малко страшния трtсъкъ тамъ 

задъ насъ? Отъ какво можеше да бжде той? 
- Скали, 1<оито се събарятъ, Стихиитt ги 
напукватъ, водата, която се стича отъ снt

говетt., разширява пукнатинитt., измива и от
влича дребнитt частици, що ги кр·l;пятъ, раз
ломенитi; грамади губятъ опора и политатъ 
надолу, като увличатъ и стотици други. F\зъ 
си спомнихъ за камънацит-\:;, 1<оито тамъ долу 
бtхъ вvдtлъ да висятъ надъ главата ми и 
нtкакви тръпки като че пробi;rаха по тt
лото ми. 

Съ името .фернеръ" тукъ наричатъ rо
лtмитi; снtжни пространства изъ планината. 
Снtгътъ на много мi;ста е засипалъ цъли до
лини и дебелината му не рtдко достига сто
тици метри. Човъкъ върви по равно поле или 
rладъкъ склонъ, безъ да чувствува, че подъ 
него лежи цtла запълнена съ сн·l;гъ бездна. 
Отъ собствената си тежина снъrътъ тъй много 
се е набилъ, че се е превърналъ въ 1<орава 
плътна маса. Въ топлитi; лътни дни водата, 
образувана отъ топението на горнитt слоеве, 
прониква надолу и споява още по силно снi;ж

ната материя. Колкото долината по-низко се 
спуща, тол~<ова топението е по силно и сн-в

гътъ на фернера постепено се превръща въ 
ледъ. Тъй се образуватъ ледницитt, които 
подаватъ езицит-\:; си изъ долнитt части на 
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алnийскитi; долини. Поради наклонитt, коитб 
еж запълнили и поради собствената си те

жина, тия снъжни и ледни пространства се 
свличатъ бавно и незабел-l;зано надолу. При 
движението си и препятствията, които плът

ната маса трi;бва да преодолi;е, въ нея се 
образуватъ пукнатини, обикновено напр-l;чни 
на посо1<ата на движението. Това еж страш
нитt .шпалти" , които често пжти з-\:;ятъ на 
дълбочина до самата основа на ледника или 
фернс!ра. Ti; се отварятъ и разширяватъ или 
се затварят ь съобразно съ свличането и хлът
ването в ъ тtхъ е най-страшното, което може 
да сполети туриста. Страшни еж не широкитt 
нъколко метра бездни: т-l;хъ той може да 
види и заобиколи. Нев-\:;рна rибель н:>сятъ 
малкитi; пукнатини, които виелицитt засип
ватъ съ тънка снъжна поI<ривка и туристътъ 
може да се оrромоляса въ тtхъ прt!ди да ги 

е забел-l;залъ. Въ много ръдки щасrливи слу
чаи, ако пукнатината не е особено дълбока 

и при падането не си е разбилъ черепа, той 

може да 6.жде измъкнатъ съ дългитъ и здрави 
вжжета, които пс чти всички тукашни туристи 

носятъ съ себе си. Разбира се, тръбва н-\:;кой 
да е видi;лъ или ус-l;тилъ, гдi; е падналъ. 
Въ противенъ случнй той е осжденъ да за
мръзне или умре отъ изтощение и rладъ. 

Заради това именно туриститt тукъ рi;дко 
странствуватъ сами. Обикновено Сё движатъ 
на групи, най-малко по двама души. Едно 
цълго вжже ги nрlfвързва подъ мишцитi; и 
единъ за другъ и тъй вървятъ тi; по на н-\:;

коnко крачни разстояние. F\ко единъ отъ тtхъ 
се събори въ нt.коя пукнатина и друrари,i; 
му на време усntятъ да се задържатъ и опж
натъ вжжето, моrатъ да му дадатъ възмож

ность да се задържи и да го извлекатъ. Мо
же, разбира се - и това се е случвало не 
еднажъ - пропадналиятъ да повлече следъ 

себе си и свойтъ другари. 

F\зъ слушахъ всичко това, крачехъ по 
коравия снtгъ и, естествено, чувството, което 
ме обхващаше, не 6-\:; особено приятно, Между 
това небето 6-\:; отново потъмн-\:;ло, мъглитt 
запъплаха нагоре и отъ северъ изеднажъ за

духа силенъ вi;търъ, които носi;ше облаци 
сн-\:;гъ. Ние 6-\:;хме на нi;колко минути отъ са
мия върхъ, върху южния му склонъ. Не да
лечъ на западъ предъ насъ, задъ единъ ска

листъ венецъ, отъ който надъ снtга се по

даваха само редица разядени камънаци, се 

спушаше отвесна стена. Дълбоко гтодъ нея 
се разстилаше широI<а свtжна котловина, по 
окрайнит-\:; на която презъ мъглата едва се 
забелtзваха нtка1<ви тъмни силуетв. Въ лi;во, 
на юrъ, на нъколко крачки отъ насъ, зtеше 
страшна бездна. Въ жrъла между двата от
сi;чени склона се спущаше изв .,,нредно стръм
но къмъ югозападъ остъръ скалистъ гръб-



накъ, чиито камънаци свършааха далечъ тамъ 

вср-!щъ тъмнi;ещата снi;жна пелена съ н-Ь
какъвъ остъръ кжжелъ. 

Сложихме раницитi;, облъкохме дебели
тi; ·си палта. Другарьтъ ми съ ржка простр-1,
на-по посока па скалитt, промълви н-1:.що, 
което поради силния вtтъръ не можахъ да 
чуя. Въ тоя моментъ ни настигна една група 
отъ шестима туристи. Т t сжщо сложиха ра
ницитi; си и д01<ато ние, обърнали гръбъ на, 
в-1:.търа, се взирахме въ потъмнtлия пейсажъ 
който се разстилаше предъ насъ, се запжти
ха нагоре къмъ върха. Намирахме се на са
мата гранична линия, про1<арана следъ вой

ната между Австрия и Италия. На югъ бt 
италиянска земя. Далечъ тамъ, гдето свър
шваха сн-1:.говетt, се мъркаше нъкаква широ
ка долина. Низко и въ дъсно отъ насъ, въ 
дъното на хоризонта, ми се стори да виждамъ 

нi;какво широко свtтлосиньо петно. Може 
би нъкое огъ ломбард-
скитъ езера ?-Не може 
да бжде : навърно кжтъ 
безоблачно небе. 

Групата туристи вече 
слизаха отъ върха. Мо
ятъ спжтникъ ме по· 

гледна въпросително : 

r 

я видъли на изкl'.lчвене ? Далечъ ли отъ нея 
бъхме минали, или пъкъ, забулили лица по
ради сръщния в1;тьръ, бъхме я прекрачили 
безъ да я забелъжимъ? 

Когато дойдохме при мtстото, гдето бъх
ме оставили раницитъ си, настигналитi; ни 
туристи вече бъха се приготвили да т .>ъгватъ. 
На двъ групи по трима души тъ се бъха на
вързали на вжжетата си. - На долу къмъ 
Бехерс1<ата хижа ли? осведоми се другарьтъ 
ми. - Да, а вие? - Сжщо. - Двама ли са
мо ? И безъ вжжета? - Да, отвърна н1;какъ 
стъснено моятъ спжтникъ. Другиятъ го по
гледна съ нi;какво очудване. - Heil I Това е 
поздравътъ, съ който се посрtщатъ и изпра
щатъ туриститъ изъ тия мъста. гдето неща
сп ето и смъртьта дебнатъ човъка на вс-!;ка 
1<рачка. Heil въ едно и сжщо врем~ значи 
здраве, спасение и благополучие. Могатъ ли 
хората ту1<ъ да си пожелаватъ нi;що по-друго ? 

Да се качим~ ли и ние 
,.а него?- Разбира се, 
макаръ че снtжната 
виелица се навдигаше 

съ все по-голtма сила 
ОТ!<ЪМЪ северъ, МЪГЛИ· 

тt вече ни обвиваха и 
нъмаше никаква въро
ятность отъ тамъ да ви

димъ н-J;що. Съ вдиг
ната яка и нахлупенъ 

1<аскетъ азъ се запж

тихъ на горе, мжчейки 
се да с1<рия лицето си 

отъ шибането на заледе
нитi; снъжинки. Следъ 
десеть минути б-вхъ вър
ху челото на Вилдеръ 
Фрайгеръ, на 34~6 м. 

Обр 3. Кжжелътъ _ua Бехерn съ хижата върху него. 

височина. Не виждахъ нищо: като че бtхъ по
тъналъ въ нtка къвъ сивъ хаосъ, сръдъ 1<ой
то виелицата разнасяше вълма снt.гъ. Напо
рътъ на вtтъра бt, тъй силенъ, че не може
ше да се стои. Съ бързи крачки се спуснахъ 
обратно по склона, другарьтъ ми тичаше следъ 
мене. Изеднажъ предъ 1<ра1<ата ми се мърна 
тъмн~ пукнатина. Безъ да се спра и движимъ 
само отъ инерцията, азъ я прескочихъ, като 

едва сварихъ да предупредя спжтника си. И 
ча«ъ когато тя остана отзаде ми, вече за 

втори пжтъ изъ тия м1;ста, ми се стори, че 
мравки полазиха по гърба ми. Какъ не бtхме 

И той се нареди последенъ въ върволицата 
на другаритi; си, първиятъ отъ 1<оито съ 
превити колtне б-1; nочналъ вече да се спуща 
по изостренит-1; камънаци надолу къмъ безд
ната. - Какъ, по тоя ли главоломенъ гръб
накъ ще тръбва да слизаме ? запитахъ азъ 
спжтнина си. - Както виждате, друга възмож
ность нtма. Пъкъ, струва ми се, че всичко то
ва въ действителность не е тъй страшно, как:rо 
отъ тука и на пръвъ погледъ ни <;е струва. И 
недейте мисли, че тия прехвалени вжжета мо
гатъ богъ знае колко да nомогнатъ. Подхлъзне 
ли се единъ, вижъ че и другит-1:. се повлекли 
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следъ него. Виждате ли, тамъ е Бехерс1<ата хижа 
(Becherhi.itte,) гдето ще пренощуваме. f\зъ се 
взрi;хъ по-внимателно: низко тамъ долу, вър
ху върха на кжжела, открояващъ се въ бi;лия 
фонъ на снi;говеп, едва се забелi;зваха предъ 
замрежения отъ виелицата въздухъ очърта

нията на постройка, 1<ацнала като муха върху 
черната скала, (Обр. 2) 

f\зъ потеглихъ надолу, придържайки се 
съ ржце о камънацип, разчитайки едничко 
на подкованитi; си обуща и на желi;зния 
връхъ на бастона си. Сnжтни1<ътъ ми идi;ше 
на десетина крач1<И следъ мене. Пжте1<а нi;
маше, трi;бваше да се авличамъ или преска

чамъ отъ камъкъ на камъкъ. Преди да на
правя крачка необходимо бi; да опитвамъ до
бре мt,стото, на което щi;хъ да стжnя и да 
търся нi;кой рж.батъ камъкъ, на който да се 
заловя. Въ дi;сно скалата се спущаше отвес
но до двадесетина метра, но въ лъва дъното 
на бездната не се виждаше. По едно време 

Обр. 3. Бехерската хижа (Becherhiitte) 3173 м. в. 

гребенътъ се стi;сни извънредно много и на 
разстояние 5-6 крачки върху наведената ска
ла нi;маше нищо, о което можехъ да се за

ловя. Бездната въ лi;во се раз1<ри съ всичката 
си страхота и азъ почувствувахъ, че главата 

ми се върти и че 1<раката ми треператъ. За да се 
не съборя, бърже седнахъ и, зацепилъ ржце 
въ гладкия камъкъ, затвори.хъ очи. - Ха, 
ето що значило предупреждението, което често 

бt.хъ срещалъ въ пжтеводната си книга, че 

известни мi;ста и посоки Ci'I- достжпни само 
за Schwindelfreie {. на ноито не се вие свi;тъ ")1 
~;;пер ~ата ми мина, азъ седнал-ь пропълзi;хъ 
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страшното мi;сто. Отъ тукъ нататъкъ вече 
бi; по-леко. Гребенътъ непрекжснато се по
нижаваше и следъ нtколко минути при единъ 

просi;къ се изравни съ снi;жния склонъ въ 
дtсно. Ние облекчени тръrнахме надолу по 
гладкия снi;гъ. Вi;търътъ духаше задъ гърба 
ни съ сжщата сила, както горе на върха. раз

мяташе снi;женъ прахъ и вече не ни позво
ляваше да виждаме по-далечъ отъ десетъ 

крачки nредъ себе си. По едно време наср-в
ща ни изскочиха изъ виелицата двама души : 

единъ тиролецъ просто влачеше н-kколко 
крачки следъ ~ебе си вързанъ съ вжже единъ 

доста възрастенъ и снаженъ човi;къ. Въ умо
рената и заnъхтена фигура на последния и 
въ плахия му nогледъ имаше толкова мно

го комизъмъ, че азъ едва се сдържахъ да 

се не изсмi;я. Не 61;хъ виждалъ да водятъ 
вързанъ човi;къ, но тъй можеше да бжде 
вързано и водено само едно подплашено жи

вотно. Значи нi;ма защо да се срамувамъ отъ 

себе си : изъ тия мъста 
имало хора много по

неопитни отъ мене. 

Втора шпалта I Единъ 
скокъ, и тя бi; отми
ната. Но зашо още не 
можехъ да побi;дя не· 
приятното остро чув

ство, което предизви1<· 

ваха въ мене тия тъмни 

пропасти? Пъкъ изгле
жда, че азъ твърде 

много зяпамъ: забелi;з
вамъ ги едва тогазъ, 

когато вече съмъ се 

надвесилъ надъ пхъ. 
Скоро бi;хме при са

мото подножие на ска

лата, върху ноято се 

намираше Becherhi.itte 
(Обр. 3) Нагоре къмъ 
нея водtше една тtсна 
пжтена. На много м-s
ста изъ нея бъха наре-

дени[стжпала отъ намъни, а въ л-sво къмъ 
бездната тя бi; оградена съ жел-kзни колове 
съ протегнато между гl;хъ дебело телено вж
же. Кои луди глави еж избрали това м-sсто 
за построй ~<а? И какви циклопи- еж изнасяли 
тукъ материалит-s за градежа ? 

{Следва) 

П. Мутвфчиевъ 
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на за вс-tкиrо - струва само 25 лева, nр~щварително 
nлатени. За поржчки отъ 10 и по-вече екземпляра се 
прави 01ст.жпка 10¼ . 

Поржчкитi; се нзпълняватъ с:амо следъ предва
рително внесена сума и се отправятъ до: 

Български Народевъ Морски Сговоръ 

Книжовно-просвtтенъ отдtлъ - Варна. 

ВЕСТИ И БЕЛ't>ЖКИ 

Смърьта ва Маллорп и Ирвипъ па Моптъ 
верестъ. f\нrлийс'!ата експедиция за Монтеверестъ, 
която свърши съ загубата на двамс1 нейни членове, 
е още въ nаметьта на всички . Едва преди година ви
дъхме филма, който ни представи така очарователно 
опита за изкачването на най-високата планина въ 
свtта. Съ затаенъ цъхъ следi;хме преодоляването на 
гигантски глетчери, 1. идi;хме двамата, rолi;ми нолкото 
r,rtавичката на топлийка игла, да се изкачватъ и че
тохме, че тt не еж се .върнали вече въ лагера. Чо
въшки кракъ не се осмtли оттогава да тръгне ната
тъкъ, и близо до въроятностьта е, че двамата изчез
fl'!ЛИ еж достигнали върха. Тъ не се върнаха, не мо
жаха да съобщатъ за ycni.xa на смълот 1 имъ пред
приятие и така остава Монтеверестъ все още неnо
бедимъ. 

Блестящето свидетелство на човtщни усилия, 
дадено ни пластично отъ фотографията, се доrтълва 
cera съ думи. Книrа.,.а върку еl(СПедицията за Монтъ 
еерестъ е излi;зла. Скоро ще бжде преведена на вси
чки култу~,ни езиuи и всъки ще може да чете въоду
шевенитi; описания, а сжщо и извънредно интереснитi; 
технически отдi;ли. Тайната на nnанннския колосъ 
действа най треnетно тамъ, кждето двамата най
смtли мжже Маллори и Ирвинъ пор чатъ на друга
ритi; си да ги чанатъ и 1-ta ужасенитi; участници долу 
става ясно, че тi; еж загинали, въ недостигаеми ви
сочини. Мръ Оделъ ги е вицtлъ за nоследенъ пжть 
на една височина около 2'00:J стжпки, сжщиятъ мо
ментъ приблизително, когато ги виждаме ние, на пnат
ното rолi;ми нолкото игличкч, Тъй като снемането на 
филма е продължило, докаrо обйектива ги загубва. 
Мръ Оделъ описва последния моментъ: 

,,Високо надъ подножието н:1 една ледена пира• 
чида, отнждето водtха последнитi; крачки за върха 

азъ вид'kхъ една малка точна, коятu се приближава
ше къмъ най-високата скала. Една втора я следваше. 
После nървата се покатери нагоре по доста стръм
ната скала. Вннмател1-10 следъхъ тая драмтическа сце
на. Внезапно премина облакъ и азъ не мога да твър
д11 съ nоложителность, дали втората точка настигна 

пъовата .... Rзъ можахъ да наблюдавамъ, че тъ се 
движехе бързо. като че ли иснаха ;i.a наваксатъ за
губеното време .... Т1; се движиха известно време по 
сравнително не ~,нога труденъ пжть'. 

Оть тоя часъ не в1щъхъ вече двамата англича
ни. Останали:ri; участници бъха лростнали шатри въ 
подножието на ГЛР,тчеt>а. Порано отъ другата сутринь 
тi; не очакваха двамата, понеже т'k~бъха вземали по• 
ходна nалатI<а на рамо и провизии за два дена. Но 
въ лагера на 0•1а1<ващит'k нощьта 11ремина беэъ сънь, 
пълна съ тъ~1ни предчувствия. Оделъ оnисва впечат
лението на другиятъ преди-обtдъ: 

,,На следното утро търсихмР. съ даленогледни'f-\; 
тржби нtкжце надъ ~,асъ прострена палати.а . Угово
рено бъше тi; да се изI<ачватъ по тази с.трана, коя:rо 
бъwе отворена за nогледитi; нн. Действитеmtо от
крихме въ високото снt.жно поле ед ,а сива точна. 
Това бъ• тъхната палатка. Но колко и да гледахме, 
~,ищо не се движеше предъ нея. Ние не открихме ни 
най-малко движение, значи тi; не бtха почнаm1 да 
слизатъ". 

Става пладне, възбуждението въ долния лагеръ 
расте. Гор~ не се подвюоtва нищо. Тогава Оделъ ре
шава, да тръгне и ги търси, Той се изкачва нагоре, 
додето сили и условията nозволяватъ. Но оrъ далеч
нитъ ледени стълбове и диви канари не се чу отго
воръ на наwитъ викове, които редкиятъ въздухъ от
насяше до самия върхъ. Внезапна промъна на време
то попречи на спасителната експедиция и за да не 

станемъ всички жертва, трtбваше за жалость да пре
доставимъ другаритi; на собствената имъ~ участь. 8-1;
роятно тi; не бtха вече живи, иначе биха чули вино
ветi; ни и щъха да се понажатъ предъ палатката си. 

Сnоредъ пресметанията на ос:таналитi; оставаха 
на nочиналиn изкачвачи отъ точната кждето бъха 
забелез1:1нн за последенъ nжть до върха, само около 
800 стжnки (стжnка - 30 см) и понеже жгжла на пла
нинския иаклонъ е 45° или по малко, оставаше имъ 
всично около 1500 стжпки . Тъ тр'kбва, да еж стигнали 
върха въ три часа подиръ обtд,,. Най rолi;мата опа
сность на такава ледена висота и въ такава беЗ!=ЪР· 
дечна самота, пише единъ номnетентен1- сътрудникъ 

въ Дейли меилъ е съньтъ. Tt може би еж били из
ненадани отъ нощьта и победени отъ този неопрео
долиNъ неприятель. 

,На такава шеметна висота и при такъвъ студъ 
сънътъ е nочти сигурна смърть" пише сжщо'7Мръ 
Оделъ въ своята книга. 

Уговорено бъwе, двамата изrубени щомъ стиг
натъ върха и nочиатъ слизането, да дадатъ сиrналъ 

Нинаква свtтлина не 1;1ид'kхме. Но това още не е до-
1<азателство, че nакъ не еж стигнали върха, понеже 

Otlenъ прави това пре11Положение: ,може да еж из
rvбили или повредили фенеритt 11 носенитi; ракети•. 
Но мон<емъ да бждемъ убi;дени, че единъ день ще 
откриемъ следитi; на двамата смtnи, канта бидоха на
м'kрени следитi; на загиналата енсnедиция за южния 
полюсъ иа Снотъ. 

f\но смъртьта е изненадаР..а Маллори и Ирвинъ 
с:ледъ достигане т1;хната целъ, то ще се намери сетне 
на върха на Монтеверестъ доказателство за великия 
имъ подвигъ. Че великанската планина ще бжде за
владена ецинъ день. лежи вънъ отъ всi;ко съмнение 
Мо1ке би следнята енспедицня ще ни донесе това до• 
назателство. Що се отнася до откриването на южния 
полюсъ, едва по i<ъсно бъше намеренъ писмото, 
на загиналия, което HQcewfl разбулването. 

Превоцъ С. В, 
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ДРУЖЕСТВЕНЪ ЖИВОТЪ 

Хижа ~Царевецъu въ гр. В. Търново. В. Тър
иомскиятъ клонъ „ Трапезица" отъ Б. Т. Д. ра:?nолага 
съ СТО безупречно чисти и удобни легла, които дава 
за пренощуване на учители, ученици, студенти, тури

сти. членове на обществени културни и спортни орга
низации и въобще Jia всички лиuа, които посещаватъ 
града и околностьта му съ научна цъль или за разни 
конференции, събори, конгреси и np. съ еж.щата ц·l;ль. 

Понеже въ минапото спалнитi. при хижата еж 
посещавани много, то за да се запазятъ леr ла за ек
скурэиантитi; н за да не ставатъ недоразумения, не

обходимо е директоритt. на учебнитt. заведения или 
водачитi; на групитt да пишатъ предварително за кои 
дати да се запазятъ ·легла, като отбележатъ колко 
жени и кол1<0 мжже има въ групата. 

Разrлежо.ането на всич1<и старини и бележител
ности почва винаги отъ мtстностьта, на която е по
строена хижата. Това освобождава екскурзиянтитi. 
отъ излишенъ nжть. Спизанет.:~ може да бж.де на га-

. рит-\; Търново ипи Трапезица. f\1<0 нtма нужда от ь 
· превозни средства, по-удобна е 'гара Трапезица. 

Въ салона на хижата нма уреденъ ресторантъ 

Навсtкжде е прокарано електрическо осветление. Во
дм има достатъчно. 

Танситt за пренощуване еж : 
311 учащи се .отъ първоначапни и средни учебни 

, заведения по 8 лев ~. а за вс.ички останали по 12 . " лева. 

За телеграми: Т.уристичес1<0 Дружество Трапе-
эиц'i1. Тел~фонъ No б9. ' ' 

' ! • 

Областна ср-1,ща въ Сливепъ. На 27 и 28 
м-11ртъ т. r. Сливенския клонъ. • Българка'' е уредилъ 
и изнесълъ етли•Iно срtща между юго-источнит-\; нло-

. новеl на която еж · присжтстеували туристи отъ Ст. 
Загора, Ямболъ. Карнобатъ и Бургасъ Въ сжоота 
ве'!ерьта е била устроена голtма· турнС'Тичесяа вечерь, 
масово·· посетена ' отъ Сливенс1<ото· гражданство, на 
която пЬкраи другит-\; номера е имало сказка отъ д\?}:~ 
жествения чле·нъ Илиевъ върху туризма ' и гол"hма 
томбола. На лруг11я день е станало откриване на фt
ща та съ ,рефератъ: Срtщит-\; и тi;vното значение. че
тенъ от'ь члена на Ц-то и-во Ив. Бойковски. Слецъ 
станалитi; раэисkвания по реферата и даденитi; 'обяс
не~1ия отъ' nредставитеJJ11 на Цен. н-во по маркиров-

' 

катz, задграии·rнитt изп-\;ти, залесяването, з3купуваи~ 
на диапозтиви и фиш,и, хижесrроението и др. решиnо 
се е да се уреди е.J.ИНЪ петдневенъ излетъ - среща 

между nрисжтствуващитt; клонове изъ Котленския 
балканъ, презъ които al:(o мqже ца се , осно ~:е к1Iонъ 

въ !<отелъ, и да се устрой преэъ май нова областна 
срtща въ f\йтосъ или Бургасъ. Освенъ това в1:зnо
жено е било 1-111 Бургаския клонъ „Странджаи да про
учи въпроса за уредбата на Т)ристичес:ка морска ко
лония предимно въ Гйозикенъ, а ако това е невъзмож

но - въ Месемврия, кждето клона има вече отпус
нато мi!ст.J за цtльта. 

Подиръ другарската гощавка е биnа направена 
мал'<а разходка изъ близна,а околность, следъ която 
всички rости, възхитени отъ добрия приемъ и изпра• 
тени отъ Сливенци еж напуснали града, пожелавайки 
си втора подобна срtща 

Габроскнятъ клояъ Узана отъ Б: Т. Д. е 
броилъ въ края на изтеклата година 71 члена, отъ 
конто б9 мжже и 2 дами. Развилит-\; се nреэъ годината 
политич ~сю1 и обществени събития не позволяваха 
една rio усилена дейность. на клон_а. Въпреки това еж 
би 1и ·направени нtко11ко ·изпета ·до манастиръ1ъ „Св. 
Никола", Бузлуджа, Узана, Малуша, Кад':lмлиi~, Корито 
и np. Клонъ~ взелъ живо учасrие на _срешата въ гр. 

Трявна на 14 августь м . г. 
Въ желанието и да уреди единъ паркъ и съгра

ди свой домъ клонътъ е успелъ да изцейсrвува отъ 
общинат8 нейното разрешение и съд~ikrвие З8 това. 
която му е отnуr.нала за I1ель1а мi;стностьта Пьова 

·полпна. Тая леле.яна отъ дълги години -мечта на Га
бровци стжпва въ пжтя на своето реа .,и~иране. 

Клонътъ е уредипъ съ съгласието и съдейс11ие10 
на бившето манастирско настоятелство въ Габров
сюттr, .1rанаст11ръ ециа туристическа с1щ,,~ня съ петь 
пълюl легла (съ тюфлеци и одеала), които еж на раз
nоложеии_е ~а всички турис!и· 

Прославсхяятъ клопъ Хорски долъ е пр1о1елъ 
въ края на изтекла1а година 25 •rneнa, отъ I<оито 15 

. мж.же и 1D жени. Сжщиятъ е устроилъ nрезъ годи
ната 12 излета отъ които 9 еднодневю, и З двудневни 

'. посетени всичко отъ 157 излетннка или средно всеки 
излетъ ,отъ 13 души. Освенъ това Н1Iонътъ е уредилъ 
три беседи и е им1щ:ь две общи събрания. Условията 
за работи еж били презъ изтеклата година неблаго
приятни, 

...... ·········--;······················· .................. : ............... _ ..................................................................... ~--· 
· Б Ъ Л Г АР СКИ ТУРИСТЪ 

МЕСЕЧНО . ИЛЮСТРОВАНО_ СПИСF\НИЕ ЗА ТУРИЗЪМЪ И РОДИНОЗНF\НИЕ 

, ОРГRНЪ HR БЪJJГRРСК.ОТО ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО 

· Продължава се подписката за XVIII (1926) годишнина (10 книжни, я11уари 
-декември} . .R.бонамента на списанието за членове на· Бълr. Туристи
ческо Дружество и Юношеския Туристически Съюзъ остава 60 лева го~ 
дишно; за нечленове 80 лв. За чужбина абонамента е 100 лева. Презъ 
годината ще се да,п.атъ по възможность премии - художествени снимки 

отъ красиви бълrt-.рски мi;стности . Списанието е препоржчано nтъ Мини
стерството на Нар. Просвi;та съ окр. № 1792 отъ 27 януарий 1922 rод. 

Всичко, що се отнася до списанието, да се изпраща до : 

Редакцията на БЪЛГRРСКИ ТУРИСТЪ. 
СофиSJ, ул . • Солунъ•, 23. 

Редокторъ: Ив. Велкпвъ п. № 49-926 Печатница ,Бр. Мипадинови• - Софиii 
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