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Фот: С. ·Костовъ 

НОЩЬ НАДЪ МАДАРА. 

Обадиха се тихи щурци. Зашепна топлата 
трева, зашетаха св-l;тулки въ клонака край 
малкитt. мадарски воденички. Нейде отъ си
нята мрачина се роди. една звезда и пое надъ 

Дунавската равнина. Подире и пръпнаха други 
две, като помамени пилета. По-силно зап-l;ха 
щурцитt, тревата и листата трепнаха и огр-в 
ги месечината. 

Надъ високитt. скали се търкулна месе
чината и очудено спрt до крайчеца на единъ 
камъкъ. Загледа се надоду къмъ ожънатитt 
нивя, които засребриха. Наведе се презъ ка
мъка да види разровенит-1; малки черновки, 
които помни отъ хиляда години. Помилва съ 
свiплата си душа разрушенит-l; стени, натър
калянитt. надгробни камъни. Погали старината. 

Топло. 
И забърза надъ Мадарската крепость, 

кждето малки клончета се люшкатъ тихо на

тежали отъ спящи птици. 

Въ душата си месечината носи една въч
ность. Трит-!; помамени звезди идатъ насамъ, 
порятъ небето и ще спрятъ недъ главитъ ни, 
като три кандила, които еж горъли въ най
първата наша черковка.~~~.,.р,-· ~ 

Кжде е прошепната най-първата молитва? 
Край насъ ходи незнайното. 
Голt.мо очудено око! Когато преди хи

ляда години се показваше надъ оня сжщия 

камъкъ, кждето си спрtло сега, ти огръ . аше 
крепостыа и лъщ-l;ха силно щитовет-l;jна:. на
лt.галитi; 1<рай огъня войници. Помнишъ ли 
тt.хнитв нощни разговори ! Разкажи какво си 
хортуваха ония здрави полудиви мжже на на-

130 

шия роденъ езикъ ! - За чернитi; коне, които 
пасъха на поляната, за мечоветi; захвърлени 
на трi;вата ли, за незнайната прародина, н-l;кжде 
въ степит-1;, ноято тi; носi;ха въ ~душата си 
кат0 най-свидна приназка! 

Разкажи една □риназка : 
Нал-l;гани на туй свi;то мi;сто ние, ще 

слушаме; щурцит-\5 ще свирятъ и горе кло
нитi; ще се люшкатъ натежали съ птици: 
Като птици да се завърнатъ годинитi; отъ 
вi;чностьта. 

Помнишъ ли онзи великъ майсторъ, кой~ 
то издълба 1<онника върху скалата. Помнишъ 
ли чука и дарената отъ Бога ржна ! Той бъ 
ше младъ момъкъ съ черна коса на кичори, 

паднали надъ челото му и две загадачни очи, 
въ ноито гори пламъка на гол-\;мото творче
ство. Той н-\5маше никого на свi;та. И никой 
не го знаеше отъ кжде е дошелъ. 

Надвечерь отъ крепостьта съ !!целва на 
рамо слизаше една синеока робиня, спираше 
се въ подножието и го гледаше съ дълбока 
обичь. Тогава намъка омекваше, чука зап-1;
ваше въ ржката му и високо отъ небето се 
спущаше единъ черъ орелъ. 

ь5;дойда есень. Наоколо, узрi;ха градинит-\5, 
стърнищата станаха мното жълти и плода 

подъ ржката на майстора узрi;. Една вечерь 
той слi;зе отъ скалата, прибра въ една ме
шинена торба ·чука и длетото и тръгна надолу. 
Когато[~отмина въ полето, той се обърна на
задъ, погледна крепостыа, чу какъ тупти едно 

влюб ;но младо сърдце и пое съ наведена 
глава. 



С:жщата в2черь отъ престолния градъ 

дойде царя и смаянъ впи очи въ издъбания 

Конникъ. 
- Да позлатите ржката на майстора !

викна царя на своя великъ боилъ. 

Великия боилъ бутна коня си къмъ 

страж итi; и ги попита : 
- Кжде е майстора 7· 
Засвириха poroee, скочиха войницитi;. 

Не го найдоха никжде. Тогава царя
 проводи 

най-вi;рнитi; си хора да го настигнатъ по 

дългия друмъ. Но голtмия майсторъ 
страш

но самотенъ и далеченъ о
тъ земното, върве-

ше по стърнищата и пi;еше. Както пi;ятъ 

щурцитi;. 
Погълна ro вi;чностьта. 
Нея нощь, когато креnостьта заспа,

 мал

ката синеока робиня изл-взе по скалитi;,
 сед · 

на на единъ камъкъ, бi;ла като самодиеа и 

заплака. И ти, месечина, се огледа в
ъ блес

налитi; сълзи по бузитъ и. 

Тая нощь надъ Мадара нi;ма никой да 

разказва приказка. Когато угасне месечината 

ще останатъ само звездитi; 11 светото мъл

чание. 

А. Каралийчевъ 

* 
ПОЛУВРАГЪ 

Изговаря се обикновено съ твърдо 
r на 

края. Но етимологически не може 
да произ

лиза отъ „ враrъ ", защото, ако произлизаше 

отъ този коренъ, щi;ше да бжде цъл
ъ, а не 

половина врагъ, какъвто българина н
е позна

ва презъ всичкото време на
 историческия си 

животъ: неговитiз врагове еж бивали
 винаги 

пълни, затова и той самъ е враждувалъ на

пълно съ близки и далечни. Следователно, 

народътъ не може да при
пише само на поло

вина едно свое качество на единъ връхъ, 

който се виши къмъ облацитt и се
 бори не

престана съ буритi;, и то тъй, че тi;хнитi; 

ледени закани се чувствуват
ъ дори и презъ 

юлски следобi;дъ. И ако искате да не 
ви nро

нижатъ тi; заради н , го презъ сърцето, длъж

ни сте, 62здруго, да си закопчи,е връхната 

дреха. Инакъ ще трi;бва да се смъкн
ете на 

долу като ония селски двуколки, к
оито Най

денъ Геровъ нарича въ речника си
 „влакъ", 

и на които селянитi; свличатъ дървета отъ 

височинитi;. И по-скоро името на вър
ха трi;

бва да диримъ тука, отколкото другаде, за

щото нашия българинъ е гол-вмъ любитель 

на тоя спортъ - да свлича дървета отъ планин

скитъ върхов2, до дето ги оголи съвсемъ и 

открие широки пжтища на сипеит-в, които 

хората на науката наричатъ ерозии
 или нi;що 

подобно. Но тоя „влакъ" на дървета не ще 

е билъ пъленъ, макаръ върха да е голъ, 

защото манастирската управа, която го вла

дi;е, вече не позволя :а, кому бжде, да влече 

дървета за топливо и за про
данъ. 

И ето, къмъ тоя Полуврагъ, чиято ети
мо

логия не можахъ да открия, се повлъкохме 

ние случайнитi; гости на манастиря „ св. Спасъ ". 

Най-наnредъ търчаха децата, после стжпваха 

здраво на краката си женит-в, а на
й на края 

се кандилкахме ние, нtколко подуе
нски граж

дани и азъ. Видно мi;сто помежду ни
 заема

ше nомощникъ кмета на пето района кмет-

ство въ София Салчо Черневъ, който се 

решилъ да благоустрои столицата от
ъ тука, де

то доброволно отбива всi;ко лi;то трудо
вата си 

повиность, заразилъ съ приме
ра си и останали

тt лi;тувачи въ манастиря. Така еж изник

нали много алеи, пейки и пжтища, по
 единъ 

отъ които се стремимъ къмъ най-високия 

връхъ на Лозенъ-планина. 

Бай Салчо е добъръ nознавачъ и на 
то

понимията. И той охотно ми наименов
а всi;ки 

кжтъ, който ми привлi;че погледа. По-често 

обаче, ме спира самъ. 

-Чакай, чакай . . Тука въ дtсно, долин

ната, се казва Гъркиня. 

И добре прави. Унесенъ въ хубоститi; 

на природа~ а, която се чупи на всi;ка стжл

ка въ разноцвi;тни плоскости - ту сиви, ту 

червени, ту наситено зелени, като швейцар

скитt. ливади по картинитt. за реклама, азъ 

понt.кога забравямъ да запитамъ за отд-вл

нит-в части на тази прелестна картина. Око

то ми така се мжчи да прибере въ душата 

не впечатленията, а настроенията, които 

буди тя, че азъ просто изгубвамъ чувството 

за отд½.лното, за частното. Но, все пакъ, до

бре е да се запамяти и наименован
ието като 

елементъ за възпоминание, к
ато мнемоничес

ко средство. И ето, сега, когато чета името 

Гъркиня, предъ моя духовенъ взоръ отново 

изпъква образа на една м~лка, зелена
 долин

ка при Бt.лия Кръстъ. f\зъ виждамъ 
и нера

вния трижгълникъ наблизо, изровенитi
:; стени 

на който крещат'ь съ своя червенъ цвt.тъ. 

Неговитi; поли nъкъ носi.ли името Желt.

зарникъ. Дали тамъ нъкога не се е вадt.ло 

желi;зо, това никой не ми каза. За вс-вки 

случай, името все ще означава н-вщ
о. Въ дъ

ното на трижгълника е Срi:;дна-кория, а въ 

лi;во отъ нея се намира Паунова м
огила. 

- Писа ли 7 
- Писахъ . . .. 
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-Така .... . 
- Така ... Всi;ко нtщо да си има името. 
Ние вървимъ бавно и гледаме, какъ чу

пятъ линия като жерави женитt и децата, 
които бързатъ далече предъ насъ. Пжтьтъ е 
удобенъ, и леко се върви безъ умора. Нt
кои отъ децата се провикватъ, доволни, че 

вече пълзятъ по южнитi; голи склонове на 
върха. Ние се мжчимъ да имъ отвърнемъ, 

но гласоветt ни замиратъ току до самитt 
насъ. 

- Салчо, не ни държи гласа вече ! - забе
лязва неговиятъ нераздi;л~нъ другарь Никола 
Карабелевъ. 

- То се знае : идатъ нови хора на см-вна. 
Но, додето ни изти · 
1<атъ съвсемъ, н1,:1е 

все можамъ да имъ 

викаме, макаръ и 

подъ носа си, че най 
добрия пжть е този, 
по който еж върв-вли 
всички преди насъ. 

Само той е изпита
ния и само по него 

може да се стигне до 

върха не отъ единъ 

човtкъ, а отъ ц-влъ 
народъ. Отд-влниятъ 
чов-вкъ може и презъ 
тия камънаци. Защо? 
За да се каже, че 
той единъ само е 
можалъ .•. 

Бай Салчо се за
мисли и следъ дъл

го мълчание заключи: 

- Кой знае, за
щото съмъ остарt.лъ 
ли, но мисля , че въ 

живота върши в2ли

ко дt.ло само този, 
който проправи пжть 
за мнозинството КЪМЪ 

върховетt на живо
та, а не оня, който 
оставя своя собстве• 
на пжтека, по коя-

Скали Dpll Мадара 

то не могатъ да се катерятъ други, освенъ 

дивигв кози. f\? Ти какво ще 1<ажешъ? 
Въпроса се отнася до мене. Но азъ ни

що не отговарямъ. По-хубаво е на височини
тi; да се мълчи и да се гледа . . . Долу-дре
бнитъ грижи на суетата, а горе - възторга 
отъ гол-вмото въ човъка и въ пр~1родата . . . 

f\? ... . 
А? . . . . 
Краката ми се плъзватъ и азъ се ула

вямъ за коренитt. на изсъхналъ росенъ. 
-Не направо, не! Малко чупи ! - вика ми 
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нtкой. f\зъ правя зигзаги и стигамъ до паме
тника. Студенъ вt.търъ ме забрулва отъ вси
чки страни. 

Зима срt.дъ лt.то, - дума ми една госпо
жа и се загъва въ шала си. 

Северната страна на паметника е по-на
заветъ и азъ диря защита задъ 1<аменния му 

стълбъ, дето чета: 
., Вмt.сто кандила блещукатъ звездитt. 

на незнайно падналитt български великани" . 
Я, гледай ти! Хубавата фрqза, плениrел

н,· като природата наоколо, ме уЕлича и азъ 

я прочитамъ още Ееднажъ. Нъкакеа топлота 
изпълва ц-влото ми сжщество, гордо, че бъл
гарското плем::: Еече намира въ признанието 

на своит-в заслужили 
хора опора за своето 

сжществувание. То
пла вълна облъхна 
и врата ми. f\зъ се 
обръщамъ. Предъ 
мене св-втятъ очит-в 
на бай Салча. Tt., 
сякашъ, ме питатъ 

за впечатлението отъ 

надписа, 11 азъ от

връщамъ: ,,Хубавъ, 
много хубавъ ". 

ТоЕа стига. Само
гордостьта на бай 
Салча се разгаря и 
той ми сочи източна
та страна. А тамъ : 

„ На неизвестния 
възстанникъ отъ че

тата на Георги Бен
lfОвски, убитъ на то
ва м-всто за свобо
дата на България". 

Значи, на неизве
стния. Това стига, за 
да не питамъ, кой е 
тоя герой и мж че
ни къ. Но нtмамъ ли 
право да зная, кои еж 

се сетили за единъ 

фен. С. I<остов·ь неизвестенъ, когато 

толкова много извест

ни еж незачетени и до днесъ у насъ ? И 
ето южната страна ми носи отговора: 

,,За споменъ поставили семействата: 
Никола Ив. Карабелови, Салчо Черневи и 
Дl-'митъръ Кросневи и еромонахъ Партений". 
Това сторили на 20. IV. 1923 година, като 
по1<анили на този день, въ който се освеща
ва и паметн11ка, · около 80 гощавани гости. 
Попътъ отъ Долни Лозенъ държалъ речь и 
разплакалъ множеството почитатели на този 

неизвестенъ възстанникъ, като ги заставя да 

шъпнатъ неволно надписа отъ западната страна: 



,. Т озъ, който падне въ бой за свобода, 
Той не умира, него жалi;ятъ". 
И т_ова печално тържество се повтаря 

всi;ка година презъ този день, когато се от

служва тукъ панахида за падналия по начинъ 

на неговитt. първи почитатели . . . . 
........... . .............. . 

Не зная дали вие сте глед~ли на кжтче 

отъ България при подобно съчетание на гиз
давото въ нейната физическа и гиздавото въ 
нравствената природа на нейнитi; обитатели. 
f\зъ гтщахъ 11 се л.юбувахъ дълго nодъ за
лi;знитi; лжчи на слънцето, забравилъ вра
жески студения вi;търъ на този самотенъ 
Полуврагъ. Въ лi;во подъ насъ, въ мi;стность
та Ракита, еж манастирскитi; ливади. Върху 
тъхъ ce.ra се стелятъ 

.лолус1>н1<иn на залt.-
за, подобно синкавъ 
димъ отъ ароматенъ та

мянъ, и се . напластяватъ 

въ гънкитt. на нерав
ната имъ площь. Въ лъ
во Чукуровския връхъ 
виши своята конусовид

на снага, прибралъ надъ 
себе си всичкитt лжчи 
.на замиращия день. Ti; 
усилватъ сi;н1<ата подъ 
него и толятъ подно

жието му въ лилавъ 

полумракъ, който п1:.л

зи къмъ югъ и замръ

зва между стотици на

хвърлени едни върху 

други вълни. Задъ 
тi;хъ е Самоковъ. Пжтя 
къмъ този градъ презъ 

прохода на Лозенъ-пла• 
нин·а се вижда като 

лента, прегъната предъ 

зиналата у<.та на не-

познатия вълшебни1<ъ, Тр·вuва 
готовъ да открие чу-

чудеса следъ чудеса предъ .смаянитъ ни очи. 
f\ла nо-голi;мъ е простора отъ северъ, пре.
сt.ченъ въ далечината отъ протегнатия станъ 
на нашата прамайка Стара планина. Сега 1 оя 
просторъ е тихъ и безмятеженъ. Той диша 
съ задоволството на труда и се злати съ из
лжчванията ни лt.тната предвечерь. 

-O-хо! O-хо! . .. 
Младитt. бързатъ. Tt. вече еж се спуст

нали по залесенитt. съ л-tска северни скло
нове на Полуврагъ и, просто, търчатъ къмъ 

манастиря. f\зъ долавямъ тi;хния пжть по 

движението на върхаритt и тръгвамъ подиръ 
тtхъ къмъ nокоитt на низината. 

-O-хо ! O-хо ! ... 
f\ Полуврагъ, останалъ отново насаме 

съ неизвестния оrь другаритt на Бенковски 
се загубва отъ очитt ми, сега приведени отъ 
гжститt. лещаци къмъ земята. Отвреме-навре
ме небето се покаже съ дрипавитt парцали 
на своитt лi:;тни облаци, багритt. на които 
обливатъ тихата му синева, и пакъ се скрие, за 

да плъзнемъ неволно кракъ по рохкавия чер

ноземъ на залесения с1<лонъ . Отъ среща чу
ката издишва гжста пара, която, поела 

за мигъ нагоре, пада все по-низко f<ЪМЪ зе

мята, за да слt.е въ една невзрачна маса ней
н ит-t дипли, обърнала въ хаосъ очертанията 

1<арт. Н. Тавевъ 

на една красота. 

- O-хо ! O-хо 1 
Ето и монастиря. На единъ отъ прозор

цитi:; му свi:;ти свt.щь . . . f\ тамъ, горе, 
Полуврагъ, може би, още кжпи чело въ за
гасващия блi;съкъ на деня . . . 

Висини 1 • . • Колко мжчно се стига до 
васъ, но и 1<олко дълъгъ е деня надъ вашитt. 
израстнали въ бури върхове 1 

С. Чплпвrпров·ь 

* .. ... 



ИЗЪ ЦЕНТРАЛНИТЪ РОДОПИ 

Въ началото на f\вгустъ тридневенъ не
прекъснатъ дъждъ ни задържа въ Чепеларе, 
а пжтя ни беше къмъ Широка-Лжка, Гела 
и Леденицата. Но въпреки дъжда трi:;бваше 
да се върви. По срi:;дата, между Чепеларе и 
Широка-Лжка, къмъ f\санска солища, коли
ба отъ нi:;колко кжщи, дъждътъ почна да 
отслабва, облацитi:; да се диrатъ по-високо, 
а къмъ Махмудица, Куковица, небето съвър
шенно се разчисти. До Широка-Лжка след
вахме шосето, което трi:;бваше да напуснемъ 
вече. По нататъкъ бi:; ни нуженъ водачъ. 

За Гела водятъ два пжтя: единиятъ по 
Широколжшката рi;ка, пжть удобенъ, но за
вива и минава презъ 

много селища; втори

ятъ лжть е стръмна и 

уморителна пжтека, 

която води направо 

за Гела. 
Г elia е селце отъ 

70 к-жщи, повече раз

пръснати. Дворове 
голi:;ми, наоколо ни
ви, ливади и градини 

- всичко потънало 

въ зелинина, освЕ"НЪ 

пожълтелитъ нивя. 
С-вкашъ месецъ май. 

Отбиваме, и се спи
раме въ единъ нера

венъ, но чистъ дворъ. 

Водачътъ се загуби и 
следъ малко се вър

на съ оскждна храна; 

дойдоха и две жени. 
Старата, не оти·вала 

презъ целия си жи

вотъ по далече отъ 

Чепеларе, Широка
Лжка и Пашмаклж, 
като узна че друrа

рьтъ ми не е бълrа
ринъ, но разбира отъ 
езика ни и дошелъ 

отъ далечна чужда Пловдивъ 

страна, се просълзи. 

Съ сълзи на очи, отъ скръбь, или радость, 
тя не знаеше 1<акъ да ни угоди, когато ту1<ъ 

нi;ма нищо и тt еж така бедни. 

11 
Ехъ, синко, жива б-вхъ да видя единъ 

човi:;къ, дошелъ отъ далечна и незнайна 
страна да узнае какъ жив-!;емъ въ тi:;зи само
тни планини, откжснати отъ света. Не ще 
бжда вече жива, за да видя втори пж.ть хора 

като васъ." 
Любопитството на старата жена се

у двои, тя искаше да знае нещо повече, 
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искаше да знае какво търсимъ при тi:;хъ, въ 
този забравенъ край, въ тi:;хната Л е д н и ц а. 

Бабичката отново заразправя, че тука 
всички еж бедни и едвамъ изкарватъ прехра

ната си. - 11 Т еrло е, но тукъ еж умрi:;ли моитъ 
дi:;ди, тукъ еж живi:;ли и умр-вли моитi:; баща и 
майка, тукъ ще умра и азъ, а младитt да 
правятъ това що Господъ ги научи. Тукъ 
нi:;коrа сме жи-въли по-добре, тогава бi;ха 
по-малко кжщи. Гори има и сега, но така 
стоятъ, немоrатъ да се свличатъ надолу, а 

всичко друго се работи, колкото да не се ум· 
ре отъ rладъ ''. Старата жена искаше да гово
ри още много, искаше да изкаже болката 

на цi:;лия този забра
венъ и откжснатъ 

край. 
Младата жена сто

еше унило до нея, 

слушаше и милваше 

своето немирно дете. 

Мълчеше и слуша
ше и нашиятъ водачъ, 

заrледалъ се нi:;кжде 
далечъ на западъ . . . 
Минаваме покрай 

църквата св. Троица 
и тръгваме съ по бър
зи крачки. Поната
тъкъ пжтя ни върви 

близо до колибитi:; 
Магарджица, махла 
съ три - четири кж.

щи. Тукъ наблизо въ 
мi:;стностьта Кереми• 
дницата се намиратъ 

останк·и отъ старо 

селище, а надъ единъ 

rолi:;мъ долъ въ вi:;
ковна борова гора 
стърчатъ четири мо

гилки - свидетели на 

отдавна преминалъ 

животъ. 

Напуснахме пж.тя 

нарт. Н. Тавевъ Гела - Муrла и 
презъ непр0ходима 

и девствена борова гора на Гол"Емия Кикезъ 
се спускаме въ Смаилското дере за къмъ 
пещерата Ледницата. 

Още предъ обърнатия на западъ входъ 
се чувствува хладнина, присжща на последни 

зимни дни. Отворътъ е т"Есенъ и слиза стръм
но надолу, като навжтре се разширява въ 

грамадна пещера съ височина отъ 40 м. и 
подъ, осеянъ съ гол"ЕМИ каменни блокове. 
Насреща се открива стръмна скала, издълба
на на хиляди малки хоризонтални коритца, 



въ които капкит-t отгоре замръзватъ. Мжчно 
човi;къ би могълъ да пр~мине тi;зи коритца 
и да стигне горнитi; разклонения, които свър
шватъ недалеко навжтре. 

Долу въ лi;во пещерата продължава и 
следъ като се мине една до 12 м. дълбока 
пропасть, разклоненията се направляватъ по 

най-различни страни. Отъ основата на пропа
стьта излизатъ други разклонения и лабирин
ти. Далечъ нi;кжде надолу едва се дочува 
шумъ отъ текуща вода. 

Тази пещера, ·високо и далече въ плани
ната, пълна съ тайни, негостоприемна и сту
дена, чака своя редъ да бжде проучена и из

следвана. 

Смръкваше се. Връщаме се по обратния 
пжты. Да заминемъ къмъ Широка-Лжка бi;ше 
вече доста късно, за къмъ Солища пъкъ не 
познавахме пжтя. 

Минаваме презъ Гела въ тъмно, пжте
ката едвамъ личи, а следъ малко загубваме 
и нея. Една стръмнина окончателно ни пре

пречи пжтя. Да се лутаме нощемъ въ непоз
нати мi;ста 61; рисковано, да останемъ тукъ 
61; невъзможно. Трi;бваше да се доберемъ 
до нi;кое селце. Но какъ? Нt.каква човi;шка 
сt.нка се мi;рна въ тъмнината, но като ни 
зърна хукна да бi;га и изчезна въ гората. 
Напраздно бi;ха нашит-\, викове. Едвамъ следъ 
дълги увещания и следъ като ни разбра що 
за хора сме, се съгласи да ни покаже пжтя 

за Солища. Пжтя до тамъ е труденъ, а осо
бено до рi;ката, до дето трi;бваще да се 
свличаме по непознати стръмнини. Заслиза
хме надоле изъ стръмнината и като достиг

нахме рi;ката и една воденица, поехме кон
ската пжтека презъ гората, която ::.ърви все 

наблизо. 
Движимъ се бавно по утж□каната кон

ска пжтека и до насъ достига въ нощната 

тишина само шумътъ отъ шуртението на 

близкия горски потокъ и гласътъ на чухъ

лътъ. Далечъ нiзкжде дочуваме ,и кучешки 
лай. Значи близко е Солища. 

Потропваме тукъ, потропваме тамъ, ни
кой не се обажда. За мигъ изчезна и малка
та свt.тлинна, 1<оято се подаваше изъ единъ 
дворъ. Наближаваме църквата и питаме за 

кжщата на свещеника. Излизатъ и ни посре 
щатъ двама старци. Тукъ въ съседство е и 
кжщата, която търс.имъ. За съжеление свеще
нина не се уназа въ кжщи и ние трi;бваше 
да се задоволимъ съ нупата сt.но вънъ на 
двора. 

Време за губене нi;маше, кл-/5пкитiз тi;
жеха отъ умера, но любезната жена на све
щенина искаше да узнае много и подобно на 
онази жена отъ Г ела неусетно заразправя 
своитi; болки. И нейнит-/5 заключителни думи 
qi;xa : ,1 всичко младо б-/5га отъ тукъ". 

Разбуждаме се въ свiпло утро и се 
приготвяме за пжть. Свещеникътъ, завърнвлъ 
се рано сутринта, не иска да ни пустне. Само
тата е така голi;ма, чужди хора толкозъ рiзд
ко посещавамъ тi;хнитt. места, а света е 
широкъ и незнаенъ. Всi;ки, разправяше све
щеникътъ, напустналъ единъ пжть селото, не 

се връща вече. Така направили и неговитi; 
деца. Той единственъ, самичънъ, като н-/5кой 
стражъ стои тукъ откжснатъ 

бди надъ своето паство, 

планината. 

отъ живота и 

пръснато изъ 

Солища е малко селце съ прибрани кж
щи, близо една при друга - всички 6-/:;лосани, 
покрити съ дъски или плочи. Дворове не го
лi;ми, градини добре подредени. Не далече 
се вижда и Турлата - високъ конусообразенъ 
върхъ, който гордо се издига по срiздата на 
високото плато. Нi;кога на тази височина се 
е издигала креnость, следитi; и и сега ли
чатъ по нейнетi; плещи. Отъ тогава много 
време се е минало, много бури еж преминали 
по тi;зи върхове, а сега тукъ е съвсемъ тихо 

и сгушено тамъ долу се таи малкото селце 

Стикалъ. 
Вземаме си сбогомъ отъ любезнитi; хо

ра и по тi;сни и стръмни улички, сподиряни 
отъ любопитнитi; погледи на жени и деца 
продължаваме т;пя си. Свещеникътъ ни из
праща далечъ отъ селото. Израстналъ . и про
живi;лъ посрi;дъ тъмнитi; дъбрави, привикналъ 
съ своята сждба, свещеникътъ едва ли би 
могълъ, като децата си, да напустне този 

край и да заживее тамъ долу въ полето. 

Пжтя върви презъ пожълтели нивя, но 

още редко се срешатъ жътвари, да прибе
раrь това което еж пoci;riи. До насъ доли
татъ тъжни бавни пi;сни, които се rубятъ и 
замиратъ недовършени въ долинитi;. Като че 
отъ всi;каде долита нi;каква скрита тжга 
за загубенитъ девствени гори. Не се ли дола
вя това въ пi;сеньта на овчаря, въ тайствен
ния шепотъ на изоставенитi; елхи по пжтя, 
въ лесеныа на птичката, която се издига се

га къмъ висинитi; 1· 
Една седло.вина отд-/5ля колибитi; Гра

щица отъ Стойкитi;. Отъ тукъ се вижда цt,
лия Карлжкъ, Турлата и височинитi; надъ 
Широна-Лжка. Долу по платото лежатъ раз
хвърлени селцата Солища, Гела, Стиналъ, 
разделени едно отъ друго съ не голi;ми 
стръмнини, обраснали въ севернитi; страни 
съ елхи. 

Отъ тукъ презъ Стойкитiз, малко селце 
въ една голi;ма долина, презъ св. Констан
тинъ - високо плато, водод1;лъ съ следи на 
н-/5какво старо оброчище и покрай Вi;търни
цитi;, четири голi;ми могили, се спускаме 
привечерь въ Чепеларе. 

В. Миковъ 
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ЗАЩИТ.1\ НА ПРИРОДАТА И ТУРИЗМА 

оrъ Д-ръ Полякъ - Загребъ 

Ние сме сви1<нали днесъ да считаме власт
вуването на чов-\;ка на земята, 1<ато ·н-\;що, 
което е дошло само по себе си, като н-\;що, 
което сжществува отъ стари времена, пъкъ 

и понятно е, че най-буйната фантазия не мо
же да си представи истинс1<ата картина на 

предисторичния чов-\;къ, който голъ и съ 
примитивни оржжия въ ржце е водилъ те

жъ1<ъ бой съ rрамаднитi; животни, надъ кои
то искалъ да бжде господарь. Още по-мжчно 
можемъ да си представимъ времето, когато 

чов-\;ка въобще не е съществувалъ на земята, 
а по земната кора неоrранично еж господа

руЕали огромни баснословни сжщества, на 
остатъци отъ скелетит-\; на които днесъ се 
удивляваме и които ни даватъ до н-\;кжде 
предстаЕа за живi;литi; нtкога грамадни жи
вотни. Преди много десетици хиляди години 
живъли еж огромни гущери отъ групата Saп
гida, които еж били господари на земята. Ма
каръ че е проте1<nо толкова много време, тия 

грамадни животи не еж опустошили и не 

еж та1<а унищожавали своитъ съвременици 
отъ растителното и животинско царство, как

то е започналъ човъка отъ прi;ди нi;колко 
десетици години. Презъ тоr а много дълго 
между-вре.ме Sanridi-тi; не еж нищо пром-\;ни
ли върху лицето на земята, а човъкъ презъ 
време на своя кратъкъ животъ, който е само ед
на много малка точка въ развоя станалъ 

презъ времето на милионитi; години отъ 
сжществуванието на нашата планета, е съу

мялъ да използва цълата природа. 
Колкото по-111:ного чоеъкъ е културно 

на предвалъ, отъ столътие до стол"tтие, тол
кова по-вече е нtпредвало бързото унищожа

в::не на природата. Кут1итщионната точка 
на унищожаването на животинския и ~:;-асти

теленъ св-l;тъ е достигналъ човi;1<ъ въ послед
нитi; 50 години. На,ктина това звучи малко 
пс:рацоксал н. ,, но не е л,1 страшна ирония, 

че въ днешното време, когато природнитi; 
науки еж въ своя цвi;тущъ развой, да страда 
природата днесъ най-rече, отъ колкото кога
то и да било по-рано. Въ своя Ееликъ еrои
зъмъ човi;къ съвърш~но забравя, че ще ~ой
де време когато гол-\;ма ча сть 01 ъ животин
ското и растително царства, вследствие на 

нерационалното тi;хно използуване, ще дой
датъ до пълното тъхно унищожаване. После
дицитi; на есичко това ще бждатъ и за самия 
човtкъ катастрофални, защото той ще усети 
пълната ттса на всичко онова, което ще е 

потрi;бно за неговото сжществувание. 
Вгледайте се само съ каква бързина 

унищожава човtкъ горитi;: гдето преди нi;
колко години сме имали прекрасни букове, 
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джбови и елхови гори, днесъ е гола земя и 
опустtли баири. Хиляди и хиляди хектари 
от.ъ нашит-\; най-хубави гори се изсичатъ го
дишно отъ ржката на човi;ка, а още толкова 
отъ разни горски злодеи. Не ще мине много 
време и у насъ ще се причислятъ къмъ 

растлитt. .въ миналото стогодишни джбове, 
букъ и елхи, а нашето потомство ше се учи 
само отъ историята, че изъ нашето отечество 

еж се простирали стогодишни джбови и бу
кови гори. 

Както е съ горитi;, така е и съ остана
лия растителенъ свi;тъ. Немилостиво се уни
щожава на всички страни, изтръгватъ се 

цвi;тя съ коренитt. безъ да се държи смtтка 
дали нi;кой видъ съвсемъ ще изчезне отъ 
лицето на нашето отечество. Но и животин
ското царство не минава добрi;. Болестьта 
на съвременния човi;къ е лова. Единъ лови 
само за слортъ, други имайки предъ видъ 
ползата, която ще има, но и двата иматъ ед

на и сжщацi;ль - унищожаването - , ::ащото 
днесъ всичко се убива. Едни животни убиЕа 
човi;къ, защото отъ тъхъ ще има полза : 
храна, кожи, пера и т. н., а други затова, за

щото еж вредни и трi;бва да бжда'Гъ изтре
бени. Вземете напр. що става съ рибит-\; 7 
Ловятъ ги винаги, когато еж пълни съ хай
веръ 1:1 когато не еж, ловятъ малкитi; въ 

голt.мъ брой, ловятъ ги съ забранени мрt.жи 
и съ динамитъ и за това не е за чудене че 

отвредъ се чуватъ опла1<вания : ,,Нtма 
днесъ вече риба, ка1<то н-\;кога". Ht може и 
да има, когато всички ги унищожаватъ и 

никой се не грижи за размножг-ването имъ. 
Законъ за лова наистина има, но въ Есt.ки 
моментъ го заобиналятъ по най-различенъ 
начинъ. Сжщо така е и съ дивитъ животни. 
Избити еж при насъ дивитi; 1юзи въ Ve leblt, 
сърнитt. и еленитt. еж вече ограничени Бъ 
опредi;лени мtста и най-поел-\; и т-\; ще изче
знатъ. Рисоветt. еж вече изчезнали съ изклю
чение въ Македония, както и малкитt. тетре
ви. Не по щастливи еж и останалитi; природ
ни красоти и редкости, като пещеритt., въ 
които незабавно се изпочупватъ всички стала
ктити и сталагмити, за да си окраси нi;кой 
свой цвътарникъ, не се пвзятъ хубавитi; 
околности и извори, като че ли тъй трi;бва 
да бжде. 

Като еж схванали ужаснитt. последици 
на това безобразно унищожаване на Приро
дата, осноiзаш1 еж всички културни държави 
особени институти и организации, на които 
задачата е да защитятъ въ нt.кои мtста при
родата и нейнитi; редкости и хубости отъ 
човi;шкия вандализъмъ. Задачата на такива 



организации и институции е много тежка, за

щото дохаждатъ въ борба съ разни инте
ресчии, които ни най-малко не желаятъ да за
пазятъ природни паметници, защото тi;хната 

главна цъль е ползата. Подъ сферата на таки
ва организации припадатъ всички растителни, 

животински и други редкости, отъ присжт

Сl'вието на които четемъ историята на Приро

дата, а като я четемъ запознаваме се съ ми

налото и развоя на въпросната страна. Като 

унищожаваме nъкъ тия паметници, унищожа
ваме и историята на отдt.лнитi; мt.стности, 
което не е гордость на никоя нация. 

Въ ново време появила се е и при насъ 
идея за защита на природата, т. е. защита 

на всички природни редкости, съ J<аквито 

нашето отече~тво е , особено богато. Тази 
идея е поста~ила въ своята програма Хърват

ското природоизпитателно дружество. Цi;льта 

тукъ е да се заши

rятъ редкитi; расте
ния, които се сре

щатъ по нi;кои само 
мi;ста изъ нашитi; 
планини и които еж 

застрашени отъ уни

щожаване, ако на 

време не се взематъ 

мi;рки. Тия расти
телни фрагменти ра
статъ по пълнит-\; съ 
тайнстеена тишина 
ДОЛИНИ, ПО Cl<JIOHO

вeтe на планинитi;, 
по непристжпнитt, 
стръмни стени и про

пасти и скалистигl; 
върхове. 

Тъй като такива 
боппи съ растител
ность мi;ста еж обик
новенно и любими 

мi;ста за пос-\;щение 
отъ туристи-:!:., то за 
това тия паметници, 

сътворени отъ при .((;r.ща отъ Арбанаси 
родата, еж изложе-

ни на гол-\;ма опастность отъ унищожаване 
отъ самитi; туристи. Обикновено тъкмо тия 
редки растения иматъ цвi;тове съ особени 
живи бои и затова туриститi; ги обиратъ до 
последния цвtтъ. Наблюдавайе само турис
тит-в когато се връщатъ отъ Рисняка или 
Клека презъ месецъ Юли, когато цъфти s lec, 
и ще видите, че почти вс-\;ки е закиченъ съ 
стръкче отъ ц&-\;та на s lec-a, а и да не става 
дума за туриститt., които носятъ по цi;ли ки
тки отъ тоя редъкъ по насъ алпийск, цвt.тъ. 

Такава е и сждбата на runolista, който расте по 
Бt.литi; и Самарски стъни, Рисняка и Еленца, 

bozikovine растящо изъ Самоборскитi; гори, 
единъ особений ~идъ Ыкоvса, който расте по 
Оштрищъ, дивия·божуръ по Загребскитt гори 
и много други растения, които туриститt. 

обиратъ съ стотици, безъ да подози
ратъ каква пакость причиняватъ на нау1<ата 

и отечеството си. Имено скубането на расте
нията съ коренитt въ голi;мо количество е 
въ състояние да унищожи цt.литi; обширни 

станции съ редки цв-\;тя. Сжщо така печално 
завършватъ стала1<тититt. и сталагмититъ въ 
пещеритt., съ тая само разлика, че у насъ 
посещаването на пещеритt отъ туриститъ не 
е въ оня развой, както въ другитt, земи, а е 
само въ началото си. Но въпреки това има 
случаи, за които тръбва много да се съжа
лява, въ коит0 туриститt еж изпотрошили 
въ нъкои пещери най-хубавигl; сталактити, 
за да си занесе всt.ки парче за споменъ. 

нарт. Н. Тавезъ 

За да се попречи на това, нуждно е чле· 
новет-\; на дружеството за защита на Приро• 
дата да четатъ редъ реферати въ туристичес
кит-\; дружества, за да имъ покажатъ расте
нията, които се нуждаятъ отъ защита, да се 

издадатъ наржчници съ боядисани фотогра• 
фии на въпроснитt. цв-\;тя, така че членоветъ 
по-лесно да познаватъ цвt.тята, които зас

трашава опасность отъ изчезване, а и смъ

тамъ че е умi;стно да се изработятъ гол-\;ми 
табла съ нарисувани на т-\;хъ боядисан.\.! об
рази отъ цвt.тята, които табла трi;бва да 
иматъ всич1<и туристически дружества . 
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Длъжностьта пъкъ на водителитi; на 

отдilлнитi; туристически излети е да бждатъ 

добре упжтени върху грозящата опасность 

отъ изчезване на различнитi; видове цвi;тя 

въ различнитi; области, за да могатъ съ своя 

авторитетъ или съ н-вкакви наказания да се 

помжчатъ да попречатъ брането на въпрос

нитi; цв-втя въ гол-вми количества. Напълно 

е ясно, че тия наржчници трi;бва да се да

ватъ на различнитt. дружества безплатно, а 

то би било възможно само тогава, когато 

държавната власть охотно би помогнала съ 

парични средства дружеството за защита 

на природата, за да му даде възможность да 

издаде наржчнитi; табла. Разбира се, че тр-вб

ва държавната власть да помогне на друже

ството, като издаде и отд-влни закони ЗР. за· 

щита на природата, въ които да се съдър· 

жатъ всички предмети, които грози опасность 

и които закони трi;бва да се прилагатъ съ 

най-гол-tма строгость отъ органитi; на властьта. 

Р.ко ли туриститi; би били съв-sстно уnж

тени, за да защищаватъ угрозенитi; обекти, 

то дружеството за защита на Природата 

получава въ тt.хното лице многобройни пома

гачи, които като дохождатъ въ съприкосно

вение съ нашия народъ ще могатъ да го 

уnжтватъ за вредата отъ обирането на таки· 

ва растения. Съ това отъ една страна биха 

пазили роднитi; природни обекти, а отъ дру

га страна ще станать носители на една ку л

турна идея,съ което много би помогнали !ia 
своето отечество и нацията. 

Дружеството за защита на. Природат~ 

вземайки nредъ ви.q.ъ всички гореизложени 

мисли и ползата, която би имала отъ орrани

зиранит-в туристи е разширило своя съставъ 

съ трима туристи за да може по резултатно 

да прокара своитi; идеи и като познава па

триотизъма на нашитi; туристи, зная, че тi; 

ще сътрудничатъ съ всичкитi; свои СИЛ\'1, т.а

ка че започнатат~ работа С1> общи усилия да 
се ув-tнчае съ ycni;xъ, който ще ни гаранти

ра безопасното развиване и сжществуване на 

нашето, грозяща го опасность, растителн9 

царство, както и на всички останали наш11 

редки и драгоценни природни красоти. 

Превеnъ: Д-ръ Ту.пешковъ 

* БЪЛГАРСКАТА КЖЩА 

Нач,1нътъ на построяване жилище, него

виятъ външенъ видъ и вжтрешно разпред-sле· 

ние се явяватъ като В"Е?енъ изразъ на психи

ка и мировъзрение при отдi;лнитi; народл. 

Домашниятъ кътъ е мi;стото съ кое:то засед

налия вече човi;къ е свързанъ презъ по-голi;

мата часть отъ ж11вота си и кждето той трi;б

ва да намира подслонъ и успокоение отъ те

жъкъ трудъ и нещастия. Затова отрано още 

кжщната постройка е станала обектъ на зами

сляно разхубавяване и тукъ при отморни ча

сове се поражда и тлi;е въ наченки худо

жественото проявление като необходимость, 

подхранвана отъ вроденото естетично чувс
тво 

у чов-tка. Дървена резба или рисунка на кос

ти, п-tсеньта, която отначало е била само 

отм-tрена речь, или веселит-в танци и мимич

ни игри ще да еж широко подети едва следъ 

установяването на заседналъ животъ. Това е 

било епохата, въ която малката чов-вшка об

щина представлявайки значителна сила за да 

се бори срещу нападения на темъ подобни и 

хищници, напуска мрачната пещеряи строи жи

лища на удобн11 м'kста, за по-свободенъ животъ. 

Какви еж били жилищата на първо

битнит-в хора, можемъ да заключимъ отъ 

изследванията на сегашни така наречени д
иви 

племена, както и намиранит-в при разкопки 

глинени модели. Т-в представляватъ въ най

обикновения си видъ четирижгълна основа, 

върху стенит-в на която се простира пира-
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мидаленъ покривъ. Каква е била декоратив

ната украса на т\;зи първобитни постройки е 

мжчно да се установи, но въ основния пл
анъ 

изм-tрения и надстройка е вече даденъ из

разъ на първични художествени отношения. 

Обаче отъ всички останали родоЕе искуство, 

именно въ архитектурата е най-r-1алка свобо

дата въ избиране средства и начинъ на офор

мяване на художествени замисли, тъй като 

физическитi; закони на статиката, които 

прочемъ еж въ тisсна връзка съ статичнитi; 

закони на искустеото, се я:вяватъ като въз
пи

раща свободния полетъ на фантазията пръч

ка. Съ обособяването въ единни по езикъ 

и вървания, по сждба човъшки организа

ции, тоже и стройтелното искуство се оформ

ява съ необходимость въ единенъ по начинъ 

на изразъ комплексъ, образувайки така отде

ленъ стилъ въ общата смисълъ на думата 

и неговото проследяване при отдалечени 

времена и народи, ни дава у к а з а н и е 

за тъхни схващания за животъ и характеръ. 

Естествено това важи сжщо и за днешната 

архитектура, колкото и индивидуаленъ харак

теръ да носи тя, богата съ . опити за превъз

могване и пълна съ противоречия - оть тя

гостната кубичеs:ка вила въ Грюневалдъ, ли

шена отъ свътлината, до огромниятъ жел-в 

зенъ скелетъ на гара Фридрихщрасе, кждето 

цълата тежесть се предава въ н-tколко само 

подпорни точки. Съ т.ова е постигмато въ 



последния случай едно обезматериялизиране 
на създадената чрезъ техника и наука пос

тройка въ нейната цt.лость и nодиrната до 
художествена единица. 

Продуктъ на дълrовt.ковно развитие, 
изпадала подъ различни културни нав-1,и и 
въздействия, бълrарската кжща остава въ 
нейната сжщность твърде характерна построй
ка и нейното изследване ще бжде отъ значе
ние както за историята и културата на бъл

гарит-1, въобще, така и за образецъ при съз
даването на бълrарски архитектуренъ типъ 
приrоденъ за вили, селски жилища и проче. 

{Гол-1,миятъ rрадъ носи винаги космополи
тенъ характеръ при днешнитi; съобщителни 
срi;дства и спада въ друrа сфера на въз 
д-вйствие.) 

Разкоnкитt.,направени презъ последнитi; 
rодини на моrили и селища, извадиха наяве 

боrати по разнообразие и 
"!ИСленость предмети, r--
между които и глинени 

модели на човъшки жи
лища {Салманово, Шу
менско). Обикновено тi; 
предстаелявать квадратно 

или четирижгълно про

странство, заrрадено съ 

дървени 1<олове, препле

тени оъ пръти, а стi;нитi; 
биватъ измазвани отвънъ 
и вжтре. На едната ст-1,на 
е входа въ жилището, а 

сиrурно ще да е имало и 

малко прозорче, което да 

посредничи на свътлина
та. Надъ стенитi; се из
дигалъ пиремиденъ или 

седловиденъ покривъ, зна

чително стръменъ въ,срав

нение съ посетнешниятъ 

керемиденъ или плоченъ 

покривъ. Това еж били 
жилища крачка напредъ 

въfразвитието си, сравнени 
съ , конусообр~знитi; коли- Кжща отъ Тр·l;ввз 
би,' построени отъ дървени 
сведени колове, подобно на днешнитt. овчар
ски колиби. До като при конусообра~нитi;, 
жилища огнището се е намирало въ центъра, 

тукъ, опасностьта отъ запалване чрезъ лепежъ 

отстранена, то е било поставяно въ средата 
на н-вкоя стена и постепено изrраждано. Въ 
този си видъ е дадена и основата на днеш

ната селска българска кжща. Въ нея оrни· 
щета лежи обикновено на източната страна 
въ връзка съ кулата на Слънцето. Макаръ и 
да се прибавятъ нови стаи, най-първо на 
изтоqната страна, то само първичното от

р.i;,пение носи названието 1::< ж щ и. Въ кжщи 

именно е вървелъ домашниятъ животъ на 

с-вмейството при патриархални нрави, коrато 
раздt.лянето на мжже отъ жени едва ще е 
било търсено. Въ кжщи се намиратъ и всич
ки домашни прибори и съдове, каJ<То и хра
нитi;, а мал ката камена ржчна мелница се 
среща и сега въ нъкои селски жилища. 
Предъ вратата на южната страна се издига 
низка открита веран.q.а, която съставлява пос

тояненъ елементъ въ бълrарската жилищна 
архитектура. Покривътъ е наклоненъ съ над
еесени стр-вхи, които даватъ прохладна с-внка 
презъ лътнитi; месеци, коrато слълцето стои 
Еисоко и предпазватъ стъни и прозорци при 
буенъ носенъ отъ в-втъра дъждъ или rрадъ. 
При повдигане основното отдъление въ втори 
етажъ посрдествомъ долна постройка, - зим

никъ, стi;нитi; на последната би1:,пъ изграж
дани отъ натрошенъ камъкъ, като междини-, .... .. 

нарт. Н. Таяевъ 

тi; се запълватъ съ хоросанъ. Цъли каменни 
ст-вни, достигащи до покрива, се срещатъ ред-
1<0, така напримеръ при нъкои низки кжщи 
въ Бояна. От ь каменитi; сгради характерни 
еж арбанашкитi; кжщи, при които сиrурно 
ще да еж указали влияние и мъстни образ

ци на болярски кжщи отъ близкото Търново 
и предстевлявайки отъ себе си малки крепос
ти, свидетелстватъ за неслокойнитi; дни 
лрезъ турското робство. 

При двуетажнитi; кжщи, които преобла
даватъ въ малкитi; градове, вториятъ етажъ 
обикновено излиза въ лицето на кжщата 
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напредъ и произвежда по този начинъ по-го

лi;мъ пластеченъ ефектъ, избi;гвайки единната 

фасадна стенна плоскость. Къмъ това допри

нася и издадениятъ навънъ кьошкъ или бал

конъ. По този начинъ се създава типа на 

българската градска кжща, която по необхо

димость приема нови елементи и конструк

тивни отношения. До като селската кжща 

може да се схване като органически свърза

на .::ъ природата и ц-влостното впечатление 

отъ нея се придобива само когато я вземемъ 

съ околния и дворъ, обграденъ съ плодни 

дърв2та, съ принадлежашитi; постройки за 

домашенъ добитъкъ и храна, то градската 

кжща придобива по самостойно значение. 

Внушително се издига тя нагоре и може да 

бжде взета като едно цi;ло въ художествено 

отношение и после въ сравнение съ другитi; 

кжщи и улицата. Така съревнуванието, харак

терно за градския житель, се отразя1::а и въ 

градската кжща. На преденъ планъ изпъква 

тукъ вече улицата, която има съвсi;мъ друга 

психи1<а отъ селскиятъ превозенъ пжть. За 

д.:1 бжде пригодена къмъ по-гол-вмо движение, 

на улицата се дава направление, права посо

ка, до като селскиятъ пжть се разраства въ 

връзка съ разширението на околни п,ктройки 

и носи проиэволенъ характеръ. ТакъЕъ харак

теръ, неnрJ-tнуденъ, още има ули
11нсJта мрежа 

на българскитi; градове. Начупената линия на 

улицата скъсява растоянието, а за погледа 

се откривспъ все нови и нови изненсJди. Над
весенитi; надъ улицата етажи съ своитi; бсJл• 

кони и кьошкове, издаденитi; Н::!nредъ покри

ви придаватъ чрезъ осв2тени и зас~нчени 

плоскости особена релефность и жи~отъ и 

всi:;ки 1Оi\ТЪ представлява отъ себе си отдi;л

на живописна гледксJ. Характерни еж въ то

r а отношение прибалканскитъ градо_е като 

Габрово, Трi;вна, Търново и други. Запазен~,,тi; 

до голъмото землетресение презъ 1913 год. 

болярски кжщи въ Търново б-вха почти един

ственн паметници на свi;тската архитектура 

_на късното българско срi;днов-вковие, обаче 

природното нещасти~ предЕ,ри тi;хното науч

но изследване. Още външниятъ изrледъ на 

болярската кжща издава несигур1~0 време и 

съседството съ улицата е било свързано съ 

опасни изненади. Външнитi; стi;ни еж граде

ни съ каJ11:ъкъ, ломени кжсове, безъ леn ~жъ, 

като единствено малкитi; кржгли прозорчета 

на горния етажъ, снабдени съ желt.зни рi;шет

ки, позволяватъ гледката къмъ улицата. 

Главниятъ входъ, завършенъ съ полукръгла 

арка, е билъ затварянъ съ тежка врата. При 

липсата на що годе архитектурна или декора 

тивна украса, кжщата придобива видъ на мал

ка крепость. Това общо впечатление изп11тва

ме при наблюдението така сжщо на арбанеш

ката кжща, сжщо каменна построй1<а, обикна-
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еено двуетажна, съ прозорци на горниятъ 

етажъ. Тежкитt. порти, стаята на вратара съ 

мал1<0 прозорче, отъ кждето той е провi;ря

валъ благодежностьта на гости преди да от

варя, свид-втелстватъ за размирни години. 

Чов-\;къ не е могълъ да се уповава на бдяща 

за сигурностьта му държавна сила и всi;ки 

моJ11:ентъ е тр-вбвало да бжде готовъ за само

защита. 

Въ противоnоложность на тая външна 

простота и неразчлененость на стенитi;, бога

то вжтрешно разпред-sление характеризира 

ербанашкитi; кжщи съ извънредно разточи

челна декоративна украса. Обитаемъ е само 

горниятъ етажъ, въ който се редятъ отд-sле

ния за жив-sние, приемни, спални, кухня и 

килери. Богато украсени еж най-вече дърве

нитi; части: таванътъ, врати и шкафове. Като 

гл~вни декоративни елементи се явяватъ тукъ 

г~ометрични фигури въ разнообразенъ, но 

сте::rнатъ въ композицията на арабска~ а деко

ративенъ приьомъ, най-характерни при дър

венитi; тавани, съ подчертанъ центъръ и ре

лефно въ видъ на рамка изработени крайща. 

Като глиненъ фризъ въ горната часть на сте

нип се срi;щатъ рzстi-lтелни елементи въ ле

ко стилизирана форма и ясно разпредi;ление. 

Подигнатото благосъстояни~ заедно съ 

постоянното развитие на търговия и занаят

чийство, като последs,ща отъ сраЕ нително по

спокойни времена, се отра 3ява и еърху строи

телната ,~:.ейность на българския буржоа - ес

нафс:. Отъ сръдата на 18 в-sкъ с,~ запазени 

кжщни сгради, а по това време се оформf. 

ватъ и значителенъ брой отъ нс::шитi; при

балкански градове. Не само за належ;,щи ну

жди, 1<акто при селскит-1; постройки, но вече 

изразъ на по-виша материална и духовна по

трi;бность става грсдската кжща и въ н~я, 

извиш2на, съ повеч: слънце и по голi;мъ 

обзоръ се ~:;ажда мисъльта за просвi;та и 

свобода. 
Долниятъ етажъ служи въ повечето 

случай за складъ на храни или обори, обик

новено затворенъ къмъ улицата и защитенъ 

отъ улични нападения. Надъ дадената основа 

се издига дървена постройка, надвесена надъ 

всички ст-\;ни и покрита съ полегатъ, тоже 

надвесенъ керамиденъ покривъ. Съ открити

тi; неизмазёни отвънъ зидове и дървената 

конструкция отгоре, цi;лата постройка се 

чуества като щастливо съчетание, а при 

гр~-.жлива работа получава привлекателна вън

шность. Такива примери на дървена архитек

тура се ср-вщатъ въ мi;ста, кждето на раз

положение· стои обиленъ материялъ. Не еж 

редкость и триетажнитъ кжщи, като трети

ятъ етажъ е тоже издаденъ напредъ. 

При паянтената кжща заедно съ лепежа 

се увеличаватъ и възможностиn за · външна 



украса чрезъ разно4вътни измазвания на сте
ниrl;, разчленение чрезъ балкони, лрозорци 
и външни рамки на т-\;хъ. 

Родена отъ еднаква конструктиЕна мv.сълъ 
и всi;ка ло себе си различна въ своята особен
ност , , 'r р а д с к а т а t< ж щ а лри го• 
лъмитъ образувания въ м:1"<л:1 и грэдъ лрец
ставлява за нзбл одат~ля не,?акъснатъ източ
никъ на душевно ободряване. 

Това еж българскит-1; градОЕ$е и села, 
кждето уморени се сnирама лри излетъ или 
nрекарваме въ спокой~1и часове кратката си 
отлуска. Много отъ rl;xъ биватъ ра :рушав?.ни 
при новит-в регулации и съ това отлитатъ 
безвъзвратно мили картини и ц-внни паметни
ци на българското строително изкуство, ка 
то единствено фотографическит-в снимки и 
майсторската ржка на художника-романтикъ 
ще ни на□омнятъ за това богатство. 

Въ настощия брой на нашето списа-

ние еж дадени, благодарение любезностьта 
на художникз Г-нъ Никола Таневъ, нt,
колко снимки отъ негоеата есенна излож
ба, въ която той обилно е и:ползвалъ 
това съкровище. Странствайки отъ градъ на 
градъ, съ любовь къмъ родното, той ни дава 
к,;,:.щ;,t и кжтища на български градове, съ 
сигурна техника, характерна съ едри линии 
доближаващи до декоративность и спокоенъ, 
зрълъ колоритъ като, при преминавенето въ 
дълбочина той се ржководи в·l;що отъ живо
писни нам-врения. Богато разчлененитъ си
луети на кжщи придаватъ незаменима прелесть. 

Вниманието, съ което общество+о прие 
изложбата, е сжщо доказателство за гол-\;мия 
интересъ къмъ българскит-1; архитектурни па
метници, nодигнати въ новъ животъ чрезъ 

изкуството на г-нъ Никола Таневъ. 

Стояпъ ВеJJковъ 

* ТУРИСТИЧЕСКА КНИЖНИНА 

ВИТОША, популяренъ очеркъ отъ П. Делира
девъ - цена 70 л1:.ва Въ 23 коли (338 страници) -
фран•.1узки форматъ - еж изпо11<ени всестраNнитi; 
изучвания на китната В и то w а - люл1<ата на бъл
гарския туризъмъ. Книгата В и то ш а е пре11оржчана 
о·,:ь Министерството на Народната Просвi;та за учч
лищнит-t библиотеки и чиrаnища съ O1<ржжно № 4741 
от!. 3 мартъ. На 1<нижарит1; и настоят~лствата 11а Ту
ристическитt дру1нества се прави за пове,,е отъ 5 ек
земпляра по 20"/о отстжпка. Вь София „Витоша • се 
продава въ всич1<и книжарници . 

Турена е подъ печатъ новата книга Осоzовска 
планина популяренъ очэркъ отъ П. Делирадсвъ, съ 
подробна географска карта. Порll'.ЧНИ - винаги пред
платени - се правятъ чрезъ Павелъ Делирадевъ, ул. 
Царь Борисъ № 175 - София 

Инициативата ва Софийския клояъ .Ал. Коu
ставт11вовъ" да у"еди издаването на еана cneциaJJ· 
на rеоrрафс1<0-туристич~с,са библиотека се посрещна 
съ радость оть вс.ичкч туристи и любители на красива
та българс•а природа Първиятъ и брой на библиотеката, 

посвtте11ъ на В и то ш а. която съ право t•,Iн,ава за 
л.олка 1111 българския туризъмъ, нап1сл1 I..1 оправда 
очак0ан11ята ,~и. Книrата Витоша се nосрещ11а съ 
общо одобрение отъ туристическия и научеtIъ печа1ъ. 
На нея б1;ка посветени цtли стс1тии въ множество 
в!:стници и списания. Т-J;зи дни ще бжде туре111., 
подъ печать и № 2 отъ сжщс1та библиоrека - О с О· 
ro в с 1< а n ла 11 и на, сжщо така еци11ъ отъ краси
в·нi; кжтове 1111 България. 

Като I10з :~.равnявс1ме оедакцията 11а библиотеката 
"Туристическа просвi;та" за нейното 11еуклон11O реше
ние да ни снабди съ популярно четиво за наши,-!; 
красиви и инт,·ресни планини, ползваме се отъ слу
чая да преnоржчаме библиотеката 111 всичItи българ· 
с1<и туристи и да подканим,, настоятелствата на тури
стическит-t 1<лонове, 1<оито още не сж усn1;'!и да напрз
вятъ nоржчки за „8'1тоша• да nобърз3ТЪ, защото 
са~,о съ общата поI1кр~nа на всички съзнателни тури• 
сти хvбавото дi;по tIa Софийския 1<ло11ъ ще се увi;н
чае съ пъ,енъ ycni;xъ за бъ11гарското туристическо 
движение. 

* 
СЛАВЯНСКИ ТУРИЗЪМЪ 

Първо общо събрание на членовет'I; на Съве
та f\сосияцията на славянскитt туристически дружес
тва на 25, 2 S и 27 септември Е12б rод 1:1ъ Прага. 
Събранието 6-J; открито на 25 IX. 925 год. въ 3 ч. сл. 
об1;дъ въ канцеларията на Клубэ. на чехосnовашкит-t 
туристи nодъ председателството на председателя на 
Клуба на чехословашкит1; туристи г. д-ръ Иржи Гутъ 
Яоковски. Прис.жтствуваха делегати отъ всички сла
вянски туристически дружества, участвуващи въ f\co • 
сющията, а имено: отъ Бьлгарското туристическо дру
l!(е<:тво г. Илия f\нтоновъ, отъ Съюза на планинар
скит1; дружества въ Югославия r. г. Иосифъ Паса• 
ричъ, Ма1<со Хроватинъ и Васа Стаичъ; отъ Полско· 

то татранско дружество г. r. nроф. д-р~, Вале;,и 
ГьотеJ1ъ, д-ръ Мирославъ Орло1:1ичъ, ц-ръ Е. Щолфа 
и Бро11исJ1авъ Ромаииши11ъ: отъ l<11уба на чехослова
шкит-1; туристи г. г. д•ръ Иржи Гутъ-Ярковски, д-ръ 
И. Мю11манъ и ц-ръ Викторъ Дворжски. 

При откриването на първото заседа11ие на 25 
септември, предсецательтъ 11а Р.с:оц11яцията г. д•ръ И. 
Г. Ярковс:1<и поздрави всички делегати съ добре дош
ли и изтъкна значението на f\социяцията за сближе
нието на славянс:китi; народ;,~ на културна почва, 
следъ което по взаимно съгласие между делегатит-t 
се прие следния цневенъ рецъ: 

1. приветствия и поздравителни речи, 
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2. докладъ на секретаря; 
3. предложение на Словенс1<ото планинско дру

жество да б.жде замtсrено въ f\сосияцията отъ 

Съюза на п.лананорскитrь дружества в;, !Оwсмв11я; 

4 предложенн11 на nрIщседателс:rвото: 

а) въвеждане на обща марка за легнтимациитt 

за ползуване отъ хижитt н другнтt облаги на раз

ниrt дружества; 
б) издаване годишникъ на f\соци11цията на сла

вянскитt туристически дружества. съдържащъ имс:на

та на сцруженнтt дружества, на тtхннrt секции, 

спнсъкъ на хижитt, други свеп.ения за дrйностьта 

на дружествата, както н tia f\соци11цията и пр. 

в) да се эастжпи въ отдtлнитt двужествени 

списани11 и въ специални отдi;ли славянската турис-

1и ма, съгласно устава; 

г) приемане резолюция за основав.!не на нърод

~•и паркове. като този основань нап Jследъкъ въ 

Високитt Татри; 
д) приемане на Клуба на чехослова:.u!'итt тури

сти въ Виена като извънреденъ чnенъ на f\социаuията; 

5. рефератъ на Полското татрансно дружество 

за запазване на природнитt паметници н народния 

паркъ въ Високи Татри; 
б. предложения отъ nре.дседателството; 

7. рефератъ отъ Р. Т. Т . .,Ицеологня на алпи

низма"; 
8. предложение на Р. Т. Т за вземане инициа

тива отъ f\соци1щнята за образуване на международ

tIа алпиннстнческа организация; 

9. предложения на Б. Т Д. no реаn,знране npo· 

грамата на f\соцняцнята; 

10. изборъ на председателство за nрезъ 1927 r.; 
11. предложение на Р. Т. Т. за туристическата 

пропаганда, особено по паспортния контролъ; издей

ствуване правото на ецннично преминава
не на rра

ничнитt станции и единичното намаление по желез

ницитt. 
Въ 5 ч. сл. об. заседанието се закри, за да про

дължи на, с11едния деtIь, 26 IX въ 9 ч. np. об. съ раз

глежденето на въпроситi; отъ горни9 дневенъ ~:едъ. 

Пре;.н това се прочете поздравителната телеграма на 

председателя на Полското т-атранско дружество r , 

Червннски, който не моrълъ да се яви по болесть. 

Секретарьтъ на асоцняциsrцията г. проф. Двор

ски прочете следния отчетъ на секретарнята, който 

се одобри единодушно: 

Презъ дннтt на 12 до 14 септември 1925 гад. 

се събраха в:ь Високи Татри' представнтелитi; 

на слецнитt дружества: Б. Т. Д. , Р. Т. Т., 

S. Р. D и К. С. S. Т (Българското туристическо дру

жество, Полското татранско доужество, Словенското 

пттанннско дружество и Клvба на чехословашкитi; 

туристи) и като гостъ представителя на клуба на чеха• 

словашкитi; туристи въ Виена. 

Въ събранията на К а м з и к ъ и въ З а к о

п а н е бi; решено да се основе Acot(IIЯt{IJЯ на 

с.Аавя.нскитrь тур11стш1ек11 дру:нсества, rласув11 се 

и устава u. Съ подготвителннтi; работи бtше нато

варенъ Клуба н~ чехослоаашкитi; туристи въ Праrа. 

И четнрнтtхъ основателни дружества ратифицираха 

въ срока отъ 5 месеци татра•1скитt. решения и назна

чиха сзоитt представители на съвета за време отъ 

четири години. 

Съвета на f\социяцията се съставля11а следо

вателliо отъ следнитi; делегати: 

Б. Т. а. - Илия f\нтоновъ, Иванъ Раевъ, Георги 

Козаровъ. 
Р. Т. Т. - Янъ В. Черви►Iскн, Валери Гьотлъ, 

Бронислввъ Романиwинъ; 

S. Р. D. -Францъ Томиншекъ, Максо Хроватинъ 

н Янко Равникъ. 

К. С. S. Т. - Иржи Г. Ярковски, В. Дворжскн, 

И. Мюлманъ. 
Споредъ .:мнсъла на устава и решевнето презъ 
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1925 г. председателството на f\социацията преэъ 192б г. 
б-t поето отъ чехословашката делегация, а имено като 

председетель г. д-ръ Ярковски, за неrовъ замi;стннкъ 

г. Мюл:-1анъ и за секретарь г. nроф. Дворжскн. 

Председателството се конституира на 5 мартъ 

1926 r . Негова първа грижа бi;ше f\соцняцията да 

започне да функционира въ административно отноше

ние Ето защо най-напредъ се напечата устава съ 

френс1<и преводъ н се разпрати въ П ") нi;колко екзем

пляра цо всички участвуващи дружества. 

3d усл-tха на започнатото д-kло бtwe необхо

димо обаче да се нзяснатъ взанмннтt отношения на 

туристическитi; дружества въ Югослевня. Председате

лството преговаря по този въпросъ както съ С!!овен

ско,о планинско дрvжество, така и съ делегата на 

Спве.1а на п·ланннарскиrt дружества r. д-ръ Пре

бегъ. Докладъ по спогодбата, постигната помежду 

дружествата влизащи въ Савеза н предложения въ 

свръзка съ тази спогодба ше направи по-после пред

ставитель:гъ на Словенското планинско дружество, 

Макаръ че времето отъ конституиране на пред

седателството до ваканцията бtше кратко, разви се 

гол1.мо оживле.нне между централата и отдi;л11итt 

дружества, влизащи въ f\соцн,щняте. Конrреситt на 

Полското татранско дружество въ Катовицъ и на 

Българското туристическо дружество въ Самоковъ 

изразиха свонтi; симпатии къмъ f\соцняцията. Сжщи

тi; дружества представиха инициативни прецnоження. 

Очевидно е, обаче, че п;ктя на писменитt сно

шения е много труденъ, и за то.ва председателството 

си запазва правото да напревн съответни пр
едложе

ния въ днешното заседание. 

Опитътъ отъ първия периодъ на нашата дей

ность ни дава приблизително следното направление: 

най·гоni;ма ваишость ще се отдава винаги на годиш

ннтt или други събрания на съвета, тъй че деАнос

тьта на секретаря ще се ограничи само въ съобща

ването на станали предварително писмени разисква

ния по отд-tлни предложения н на прилагането на 

решенията на съвета. 

По точка 3 отъ дневния редъ, следъ деклара

цията f la делегата на Словенското плвнниско,дружес

тво, че той още презъ миналата година е заявилъ, 

че неговото дружество влиза временно въ f\соцняцнята 

до уреждане въпроса съ другнтt планински дружес

въ Югославия, се реши да се замi;стн Словенското пл. 

дружество съ Съюза на n.Аанинарскитrь дружество, 

като с.жщо така се пр11еха за редовни делега
ти r. r. 

Пасарнчъ и Ввсв Стаич:ь, на м-kстото на r . г, Френц-ь 

Томинwекъ н Янко Равникъ. 

По точка 4 а) се одобри предложението да се 

изработи една обща марка за леrитнмацнитt на чле

новетi; на отдtлннтt дружества. Тази марка де носи 

нннцналнrt f\. S. Т. и годината. Боята не тази марка 

да се с:мi;ня ежегодно. Т-kзи марки ще послужатъ 

като увi;ренне за чnенството въ отдi;лнитt организа

ции, които в11изатъ въ f\соцн9цн11та и ще даватъ 

право да се ползуватъ при посещения въ сл
авянски

тi; с1рани съ сжщитt облеrн, съ които се nолзуватъ 

мtстнитi; членове. f\ за да се изб-krне фалшификаци

ята иl'!ъ, всtко едно отъ отдi;лннтi; дружества да 

преде rавя редовно спнсъкъ на членоветt, които и

матъ на леrитимацинтi; си общата марка. Отд-tлнитt 

дружества да съобщаватъ на/:1-късно до 31 октомври, 

колко марки ще же:,аятъ де нмъ се пратятъ nрезъ 

следната година. 

По точка 4 б) се реши да се издава годишникъ, 

като всtко дружество се задължава да представи 

най-късно до 31 XII преведе1-1н на френски матерна

литt си :.Ja rодиI1Jника, като сжщевременно съобщи и 

отъ колко екземпляра ще има нужда, а пред(с~да

телството ще направи см-kтката и ще съобщи на 

вс-tко дружество сумнтt, конто то ще трtбаа дз. 

внесе. 

По точка 4 в) се реши да се определи отъ 



всtко дружество по едннъ допнснннъ, който да за
вежда отдtла на славянския турнзъмъ въ свръзка 
съ живота и дейностьта на Rсоцняцията и който да 
да влиза въ връзка съ отдtлнитi; дружества за раз
~i;на на материали за помtстване въ ,слисанията. 

· Точк:1 4 г1 се остави за разис1шане въ свръзка 
съ т. 5 отъ дне_ния редъ. · 

По точка 4 д) се реши - единодушно да се при
еме КлуЬа на чехословашкитi; туристи въ Виена за 
извънреденъ чпенъ на f\социяц11ята. 

По точна 5 се изслуша съ внимание реферата 
на полския депегатъ професоръ Гьотлъ за защита 
на природнитtттаметннuи, ф11ората и·фауната, въ свръз
ка съ който се прие единодушно следната 

Р е з о л ·ю ц и я: - Понеже защитата на планин
ската природа е единъ оп най-важнитt туристиче ки 
въпроси и се докосва до самото туристическо сжщес

твувание и понеже е очевидно че мжчнотиит-t., свър
занч съ тая защита. моrат1:, да бждат-ь превъзмогнати 
само въ по-голtми райони, поставени подъ особе.нъ 
реж1-1мъ, то Съвета на 1\социяцията 

1. препсржчва на вс1-1чк1-1 с1,1ружени дружества 
да зарвботятъ най-усилено въ полето на защита на 
пр1-1роднитt пам~тн1-1ц1-1 1-1 за та11 цель ев~нтуално да 
основатъ спец11алн1-1 се1Щи,1 по примtра на · секцията 
за защита на 1·1р,1родата' пр,1 Полс -tото татр11нско 
дружество; 

2. обръща се къмъ българското. полското, 
чехословашкото и юrославянското правителства съ 
молба да ттодкреnятъ колкото е възможно nu-вече 
тtхнитt усилия чрезъ закони и наредби за защита на 
природнитt паметници и чрезъ учредяването на защи
тени участъци и народни паркове; 

3. поздравлява съ блаrодарность проекта за 
учредяването на народни п:,ркове на чешноnоnската 

rран1-1ца, които ще обематъ най-крас•ив1-1т-k част1-1 на 
Карпатитt. Като най-важн1-1 ще счита 1-1ароднитt пар
кове въ Високит-\; Татри, които области еж най-мноrо 
застрашени; 

4. насто!lва щото област1-1тt, които ще трi;бва 
да б/1\датъ защитени, да бждатъ изземан1-1 отъ част
нитi; лица и алчни за nечаnби цружества и да бж
датъ nоставен1-1 nоцъ надзора на държавни коми~ии, 

състоящи се представители на туристическ1-1тt и на
учн~-i кржгове; 

5. колкото се 1<асае .а:о принципа, какъ трt5а 
да се защ11щава природата, Rсоцияц1-1ята се присъе
динява къмъ протокола на nрецставител1-1тt на науч· 
нитi; полски и чехословашки кржгове зъ Краковъ 
отъ· 8 и ·g декември 1925 год. 

По реферата на полския делеrатъ г. Романи
шинъ върху Идеалоrията на а 1пинизма се гласува 
слtдната 

· Р е з 11 л ю ц и я: Предъ видъ на това, че прониква 
нето на планицската туристика въ най-широкитt •крж
гове и въз11иэането на голtмъ брой хора въ в1-1сокитi; 
nлан1-1ни има неприятн1-1 последици както за духа на 

алпинизма, тъй и за повредитt на nланинитt, Съветътъ 
на f\социяцията се съгласи върху следнитi; начала: 

1. ндеалоги!lта на ал11ин1-1з1,1а 1-1 идеята за защита 
на природата еж вза1-1мно и недtлимо свързани ; 

2: на популяризирането на алпинизма трi;бва 
да . се даде съответното направлен1-1е 1-1 то така щото: 
. а) nодрастващето поколение да бжде въэnита•ю 
към:ь защита на природата и въ духа на културната 
идея на nла1~инската тур1-1стика; 

6) да се повърнемъ къмъ простия и скромния 
способъ на живота въ nланинитt и всички улеснения 
да се регул1-1ратъ отъ истинскит-k нужди на п11ан1-1н
ск1-1я турис:rъ; 

в) тия улеснения да не бждатъ разпоостранява
Н'и чрезъ насилствен1-1 постройки на планински пжтнща, 
чрезъ многобройни и голtми х1-1жи. Сжщо така да се 
изключи 1-1 всi;ка прекалена реклама за nлан1-1нек1-1тt 
хижи. 

По въпроса за основаването иа международна 
алпинистка федерация (т. 8), като се одобри ицеята по 
при~щиnъ, възложи се изn·ьлнението й на Полското 
татранско дружество. 

За реа ,11-1зиране програмата. на Rсоцияцията {то
чка 0 ) се прие предrюжението lia българския денегатъ 
Ил. Rнтоновъ, допълнен1> оть полския делегатъ г. 
Пасаричъ, да се засиnятъ взаи:-1нитt n ::>сещения на ту
риститi; отъ славянснитt страни, като имъ се осигурятъ 
въэможнитi; най-голi;ми улеснения при сnалнv.1-\;, хижи
тi;, пжтуванията по жел-kэнчцитi; и параходитt, пре· 
махване vли безплатното даване на послортнитi; в1-1 зн, 
раз:-1t.ната на диаr.оэитиви съ текстове за уреждане на 

, сказк1-1 върху природата на разt1"тt славянски страни, 
раэм'tната на фотографически сн1-1мк1-1, редовно nоцър
жане в ь списанията вза1-1мно 11нrе~•еса 1<ъмъ природата 

на славянскитt страни, размtната на филмове ч про
пагандата чрезъ радио 

Въ св1орзка съ горното и съ предложението на 
полск1-1я делегать г. Орловичъ се гласуваха следнитt. 
резолюции: 

Rсоциsщията се nрисъед1-1нява къмъ усилият1:1 за 
намален1-1е 1-1а n~спортнитi; формалности и моли да се 
уре 111-1 въпроса съ благоnрияrни за туристическото дви
же11ие конвенц1-11-~ между с~авянск1-1тt държа;зи на поч

вата на взаимностьта 

Rсоцияц1-1я ra моли участвуващитt дружества да 
работять за подобреню~ на железнопжтното прем1-1нава
не гран1-1цитt. Особено пъкъ да се възстановяватъ ж 
п. съобщени~ 11ъ крайн-1тъ страниц1-1 въ Карпатитi;, 
митн1-1ческ1-1тt и пасnортн1-1 формалности д':1 се извър
шватъ въ трена презъ вр~::ме на nжтуването или nъ1<ъ 

въ една станция. Раз:~исанието на влаковетt въ rра
ничн1-1тi; об 1аст1, коитu иматъ значени~ за турист1-1ката, 
да б/1\це приспособенu къмъ туристическит-k нужа,и. 

Сжщо така и намале1-1ията на ж. n. тарифи да 
бждатъ разш1-1рени, на почвата на взаимностьта. 

Съветътъ на Rсоцияцияrа се обръща нъмъ бъл
гарското, чехословашкото, полс~tото и югоспавянското 

nрав1-1телства с:ь молба да nодкрепятъ въ най-ш;,ронъ 
р:,змtръ дружествата. влизащи въ f\социяцията, въ 
тt.хната орган1-1эационна и строителна дейнос1ь, защото 
принциnитt на тия друж!'ства гарантиратъ, че турис
тическото движение ще има за резултатъ насърча • 

ваме стопанското развитие на планинск1-1тt области и 
защита на тtхната природа. 

По въпроса за эаа,rраничното проnагандираие 
nр1-1родата на славянсюпt стран1-1 се прие резолюция. 
съ която се натоварва председателството да вземе 

подготвителни мtрки за издаване на обща пубrutКаu1-1м 
за славянскит"h nланиt1и на френски и английск1-1. 

По предложение на r. Rнтоновъ Rсоц1-1яц1-1ята 
поздравлява всички организации, които работятъ за 
куптурното сближен1-1е между сnавянскитi; народи и 
приема да сътрудн1-1ч1-1 съ тi;хъ. 

По nредложен11е на г. Мюлманъ Rсоциsщията 
счита въпроса за турист1-1ческ1-1я ски-спортъ много 

важенъ за развоя на тур1-1стиката и nока11ва отдtлни
тi; дружества, участвуващ1-1 въ нея, да nодкреnятъ ски
спорта 11ол1tото е възможно nове•1е. 

Реши се председателството за идната година да 
се поеме отъ Полското татранско дружество съ седа
лище Краковъ. 

Следъ изчерпване на въпроситi; отъ дневния 
рецъ г, Максо Хроватинъ благодари на nредr.едател
ството отъ името на всички делегати за добрия при_
с·мъ. 

ПредсецатеJIЬтъ г . д-ръ Ярковски благодаDч за 
обективното nоведен1-1е на всички делегати. Извър
шената работа, заяви той, свидетспствува за полез
ностьта отъ нашата Rсоцияция, която той поздрави 
при общи одобрения съ ,наздаръ · • 

Следъ свършване на работата на делегатит-k, 
уреди се на 27 септември задружна еднодневна ек
скурзия до Пр'аховскнтt скали - Ич1-1нъ 
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Междуклопови срещи. Съ настн.nването на 

зим,тя сезонъ се почна уреждането на област11ит-l; 

срещи межцу съседнит-1; дружествени клонове. По 

починъ и съ съдействие на Центраnното нас
тоятелство 

наnоследъкъ сн. се състояли три такива срещи, а 

нменно: 

на 31 октомври и 1 ноември т. г въ Търново, 

въ която среща сн. уо.;аствували кло11овет-k отъ
 Тър

ново, Ст. Загора, Габрово, Дрi;ново, Л-kсковецъ и 

и Стражица; 
на 7 и 8 ноември т. г. въ Враца и въ Бурrазъ. 

на първата отъ конто е билъ nредставенъ 
само кло

на въ· Червенъ Бр-l;гъ, а въ втората - клоновет-k оrь 

Карнобатъ, Ямболъ, Сnивенъ, Ст. Загора. 

И вrь трит-\; срещи еж участвували и представи

тели на Централното настоятелство. Въ тt.хъ е
ж били 

разисквани проекта за измtнение 11а nружестаения 

уставъ относително създаването на е
динъ висшъ тури

сти'!ески съветъ. въ който да участвуватъ по право 

лредседатели,1; на nружественит-1; клонове въ окржж 

нит1. грааове; свикването на дружествени,1
; събори 

да става презъ мtсецнтi; февруари или мартъ, а 

през-ъ лi.:rниrt месеци да се уреждатъ задружн
и из

лети за всички дружестве•-rч чnенове; отччтането на 

клонове,1; да се см"hта на 31 . XII .• върху което и да 

се nресмi;татъ клоновитt; делегати, а не въ деня на 

събора. В-:иччи тi;эи проекти сн. били одобре1-1и 

въ т"hзи срещи, освенъ измtнението на времето на 

събориr!;, което не е било възприето въ бургаз

ката среща. 

Разrлеждан1, е билъ обстойно и въпоосl'I за 

влизането на Б. Т. n въ Конфеt1еоа11ията за физи

ческо възп11те111ие и е би~о одобрено ствновищетп 

на Центрг:пното настоятелство по този въnросъ, а 

именно да се влезе временно въ с-ъстаоа на 
Конфе

дерацията и ·ro за единъ срокъ отъ wесть месеца , 

като до това RDeмe се и1qснятъ по-кончо
етно цел,~т-t; и 

задачит-1; на Конфеперзци0тэ. и обосоt>н нейната фи• 

:1ионо>1ия. та д11 може да се nро.,.знесе др11жестве11ия 

съборъ окончателно за или nротивъ вли,ането на 

лружество10 въ нея; до това време да се 
работи въ 

Конфецерацията по времененъ vставъ въ формата
 на 

наредба, а така сжщо ч .ца не се поема1ъ никс1нви 

материяпни задължения . На идния съборъ Централ

ното настоятелство ца излезе сь едно обстойно
 изло

жение по въпроса. 

Разl'lt.нени еж биnи и мисл1-1 върху организ1-1-

р>1нето на агитационната сецмиц
а и се е .цошло до 

общо съгласие аъ осични срещи, щото аrитац1-1онна1а 

седмнца да се ypeдi.t nреэъ декември И 'IИ януар1-1, 

като се напреrнатъ вснчнн сили за 
nocтvraнe на nо

чувствителttи резултати. Центоалното настоятеnстоо 

да излезе съ обстойно С.КР/i\ЖНО 'по този въnрасъ. 

Поискано е било пт-ъ клоновет1. да им:ь се из

прати въ ttай-скоро време окончате 11ния nроекrь на 

правилника за хнжестроенето, за да м
огатъ всички 1<110-

нове ос1,1овчо да го nооучатъ и се явятъ съ своит-k 

окончателни становища 1-1в идния съборъ. 

Обърн111·0 е било сеоиознn внимание на всички 

клонове върУу необходимостьта о,ъ издължаване, 

защото касата 11а Централното настояте11ство е оста

нала безъ средства и това се отразява върху ра
ботата. 

Получе1,1и еж обещания отъ всички клонове за 

nро11вsrване на максимумъ vсилия no пласиране на дру

жественит-1; изцания, като Юбилейниятъ сборнн
къ се 

отстжnва на клоноветt по 30 ЛR. екз .• а т"h отъ своя 

страна го пласvратъ, както намt.рятъ за добре. На

прааенъ е и преглецъ на положението на р11зличнит-k 

клонове. На Габровски11 и Дрtновския клонове 
е въз

ложено да наnравятъ последни усlfлия за 11ъэобновя

ва1,1ето на Тревненския кnонъ и ак_о т1.зи усилия не 

ладатъ ., ... чэНRИ nl'зу11тати . да се ЗВЛИ 'IИ КЛОl-18 OlfOH • 
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чателно отъ сnисъцит1; на дружеството.
 

На срещата въ Бурrазъ другарьтъ К. х. Радо• 

новъ е челъ сказка в1- рху .Пиринъ" придружена съ 

80 светливи картини, която е била добре посетена. 

Въ свръзка съ срещата въ Враца е бнлъ осве


тенъ и салона на турнстнчески11 домъ на Калето 
въ 

сжщия градъ. Това освещение е било една внуши

телна манифестация на орачанското гражцанство въ 

полза на клона "Веспецъ~. който благодарение ен
ер

гичностьта на друrарит1. арх.тектъ П. Доrрамаджиевъ 

и инженеръ Вл. Орозовъ и nожертвуватепностъта на 

гражданството е вече окончателно и
зrраденъ и оста

ва само да се довърши външната му мазилка и раз

пределението на сnалнит-k. 

Новъ клопъ - Въ едно подготвително събра-

1-1ие на 28 октомври т. r. въ rp. Горпа-Джума.я, на 

което еж прнсн.тствуаали около три
есетъ души, е ре• 

шено основаването на клонъ отъ Бъ-лгарското туристи

ческо дружество въ града. к11ть е била избрана и коми• 

сия за изработване на п;оектъ за клонови11 уста
въ. Въ 

второ.учредително, събрание на 4 ноември" билъ nриеrь 

устава на клона, който ще носи име Цаоевь Врr,хь. 

Избрано е било и първото иасrо11телство на кпона. 

въ съставъ: Хр. Козаревъ, председатель, Хр Г
юрков

с11и, подnоецседатель, Георги В. Ивановъ, касиеръ, 

Тодора Лi.сова, секретарь, Rл. Георгиевъ, доwакинъ

б'lбnиотекарь и К. F\ндреевь, П Rнrе<Jовъ и Невена 

Зографова съветници. 
Членовет-1; на к 11она се събнратъ на другарска 

среща всtни четвъртъкъ въ салона на младежката 

македонс11а организация. Двама отъ ч11еновет-k на 

клпна, П. Босчлковъ и Хр. Гюркоаски, с,,,_ nрецложили 

да направят~- 1-ta св:,и средства е '\Н ~ ·витрина на клона , 

въ която да се из11аr"тъ кло11оаитt. извести
я и сним

ки отъ Рила. Пиринъ и др. 

Залеся-вапе. - Бъпrарската пчеnарсна коопера

ция Нектпr~ъ. взе:-~айки повоцъ отъ усnехи11; на
 эале

свателната дей~юсть на кnоновет-k на Българското 

тvристическо дружество, е отправил
а едно пием') до 

ЦентраЛliОТо настоятеnство на доужеството.
 въ което 

и 1чазва нtнои 11аnъл1,10 оправдани nожеnаиия, които 

ние 11реnор111чваме нашит-!; дрvгари да иматъ предъ 

вндъ при тая своя дt>йнос+:,. Вь писмото се казва 

мен(Цу цруrото: 

Моц •рното пчеларство е не са!>!О една стопан

ска отрас:ьль с„ несъмнени по.1зи, но то е и занятие 

за лично уаоволствие. Не малцина сж пчеnарит1., 

които се занимаватъ съ отглецване на п ·1ели Re с„ 

цель за материална облага, а отъ любовь къмъ пче

лата и нейния въ виш11 стеnень ннтересен
ъ животъ. 

Мнозина туристи , възрастни и юноши, еж н nчеnари. 

Сжщит-k могатъ да бжцат1, поле1ни и въ друго
 отно

'шение з;, повдигане дохоцностьта отъ пцеларството: 

подобрение и увеличение пашата на nчелит-k. 

Първото усло~ие за .цохоцно пчеларств:> е изо

билието и оазнообр11зието на медоносни растения и 

д„рвета . Медоносното поле въ България постепенно 

се стесн~ва и из·<уственното увеличение пашата на 

пцелчтt е вече належаща необходимость. Това увели

чение и поцобрение пашата на nчелит-k е най добре 

да се свърже съ залесяванията, кои
то се nредприе

матъ отъ Министерството на земледелието, 
учащата се 

млацежь, туристическит-k дружества и np. Наli-добрит-1; 

мецоноси, които сн.щевремещ1 э11до
воnяватъ и други 

изисквания, еж липата и акаt(ията. Окрайнинит-k 

на нашит& села, п;ктищата и хълмовет-k, спортнит1; 

игрнша и паRковетt, засадени съ акация и липа, 

биха били богатъ резервуаръ на медъ, независимо 

отъ другит-k ползи. 
Увt.рени, ~е бълrарскитi. туристи еж и добри 

приятали на nче.лата, ние нм-ъ изпращаме нашит-!; 

nозnравн 1 
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