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КОНФЕДЕР.f\ЦИЯ Зf\ ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТ.
f\НИЕ 

Преди нtколко д~сетилtтия поникнаха изъ 

странате случаино и неорганизирано от

д-влни дружестве, които култивир21ха физи
чес

кото възnит21ние. По-късно тi; се разпростра


ниха навсtкжде изъ България и се организи
• 

раха въ отдtлни съюзи. Българс;кото училище 

нtмаше никаква грижа за хармонично раз

витие на своитi; питомци. То се грижеше с
амо 

за възпитание на ума, а къмъ възпитанието 

на тi;лото и дух21 се отнасяше съ високомi
;рно 

пренебрежение. Ржководнитi; фактори въ учи

лищното възпитание все още живi;ех21 съ 
суе

вtрието на българина отъ освободителната 

епоха - че знанието е всичко, а моженето 

нищо; че който има диплома заслужава вс
i.ко 

преклонение. Здравето за тtхъ бt отъ Бога 

дадено и не заслужаваше никаква грюна, 

а гражданско съзнание училището не трtб

ва ше да насажда - това се считаше нi;що 

като култивиране на шовинизъмъ. Въ сво
ето 

кжсогледство възпитателитi; считаха че и 
на

родноспасителния духъ ще се 
насади въ мла

дежьта нi;ка1<ъ самъ по себе си и че не е 

нуждно да се 1<ултивира и облагородява ха

рактер21 на утрешнитt водачи на народа. 

Тази печална и гибелна едностранчивость 

на българското училище бi; спонтанно за пъл


нена отъ свободно създаденитi; организации 

на духа и физическото възпитание. 

До войнитi; обаче, нито държавнитt ф21к

тори, нито обществото се отнасяха съ доста


тъчно внимание къмъ тtхъ. Tt се считаха по

скоро за "младежка работа" и малцината по


възрастни дейци у тi.хъ минавеха з21 малко 
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несериозни. Сериозни обаче, бtха всички, 

които се отдаваха на грубо себично парти

занство или съ дум11тi; и делата си руш
еха 

държавата даже отъ учителскитi; катедри. 

Съ една леность на духа, тъй присжща на 

насъ българитi;, ние разчитаме единствено на 

казармата за физическо и гражданско възпи


тание на народа. 

И когато дойде вихърътъ на войнит-s, 

училището не можа де издърж
и огненото из

питание. Фалшътъ на училищнитi; методи
 на 

възпитание бл-sсна въ всичката си голота. У 

младежьта липсваше здравия д
ухъ и здравото 

тi;ло, тъй необходими за живота. 

Въ следвоенния периодъ, срi;дъ общото 

униние, първи се съвзеха свободнитi; орrани


з2щии на физическото възпитание и зарабо

тиха трt.скаво за възраждане духовнитi; и фи


зически сили на народа. Здравата часть на 

народа инстинктивно даде пъл
на подкрепа на 

тия организации и днесъ когат
о задължител

ната военна служба е унищожена отъ д
оrо• 

воритt - и на народа и на държавата очитi; 

еж обърнати кжмъ сжщитi; организации. Едв
а 

сега тi;хната голtма културна роля бi; пра

вилно схваната и оцtнена. 

Но при днешната обстановка ролята на тия 

организации далечъ надхвърля
 ония скромни 

задачи, които тt имаха доскоро. Разnок
жса

ната и некоординирана дейность на спортн
и, 

туристически и други културни организации 

далечъ не отговаряше на периодитi; на вре

мето. Нуждно бi; да се обединятъ и кан
али

з„ратъ въ една насока усиnията на отдi;лн
итi; 



организации. Нуждно бt де се създаде една 
единна организация, въ която, бидейки сво
бодни и неэа·аисими въ саоитt отд-влни за

,дачи, съставящитi. я съюзи да могатъ дружно 
съ най-малки усилия да постигнатъ най-го
лtми резуJIТати въ полето на физическото 
възпитание. 

Тъй се роди идеята за ецна конфедере
рация на физическото възпитание подета най
наnредъ отъ съюза „Юнакъ~. Замислена' още 
презъ 1922 г., тя бt изоставена временно по 
външно-политически съображения : да не се 
възбуждатъ излишни подозрения и въ тъй 
подоэрителнитt контролни органи на Съгла
шението, които би счели - разбира се съв
семъ погрtшно 1 - че се касае за нtкаква 
военна подго1овка на младежьта. Сега обаче, 
тия пречки не сжществуватъ и въпроса за кон

федерацията е отново сложенъ за разреше~ие. 
Нека nристжnимъ и разгледаме какви еж це
лит:Ъ и средствата на Конфедер21цията за фи
зическо възпитание. Въ устава и тt еж насо
чени както следва: 

1. К. Ф. В. е свобеiJенr. сr.юзъ на всички 
български самостоятелни с,,юзи за физическо 
възпитание ~ всичкитrо му клонове. 

2. Цель : да обединява усилията на всички 
отдtлни съюзи, като популяризира средъ об
ществото задачитi; на физическото възпитание, 
да засил(,а научното .му пзслrоiJване и да на
сr.рдчава прилагането му въ ц-вла България. 

З. Средства : а) пропаганда чрезъ пе
чата и пр„ 6) спечелване като съучастници и 
подръжници всички културни дружества и 
корпорации, както и ikржавнит-,,, и обще
ствени институти; в) създаване на условия 
и приспособления за прилагане и насърдчение 
на физическата култура сr.оЬразно cr, устано
венитrо изисквания на орzанизациитrr,, вли

защи въ К. Ф. В. 
Главнит-в линии за бждащата дейность 

на К. Ф. В. еж очертани въ устава. Цельта е 
правилно поставена, срецствата еж добре под• 
брани. Свободата и независимостьта на от
дt.лнитt. съюзи е напълно запазена. ТЪ еж 
предстевени въ Уnравителниятъ съветъ отъ 
по единъ представитель - : запазено е рав
ноправие между отд-влнит-в съюзи, независимо 
отъ численостьта имъ. Основателнитt членове 
еж достатъчна гаранция, че Конфедерацията 
ще запази широко разбиране на задачит-в эа 
физическо възпитание и нt.ма да се превърне 
наnр. въ една чисто спортна организация. 

Всичко това е добре. Но все пакъ въпро· 
сътъ е още откритъ: дали Конфедерацията ще 
се осжществи и кои съюзи ще влеэатъ въ нея? 
Защото не трt.бsа да се забравя че Конфеде• 
рацията е една по-висша форма въ. живота на 
културнит-в ни организации, чиито по-първи 
дейци тр-вбва да еж проникнати отъ нуждата и 

35 

ползитt отъ нея, съ други думи трtбве да еж 
дорасли, за д..а дадатъ животъ на тази нова 

организация. Идеята эа Конфедерацията трtбва 
да се изжив-ве най-напредъ отъ дейцит-в на 
отдt.лнитi; съюзи, за да се създаде единъ 
траенъ, жизнеспособенъ организJ>мъ, годенъ 
да надцел-ве скептицизма на сепаратистит-в и 
мжкитi;, присжщи на вс-вко ново .начинание. 
Защото едно прибързано образуване на Кон
федерацията, може да се последва и отъ бързо 
оттегляне на членоветt. и. 

Вс-вка организация ще си зададе въпроса: 
дали да вл-взе въ Конфедерацията? Какви ще 
еж за нея ползитi; и какви неизгодитi;? Т-взи 
въпроси ще си постави и Б. Т. Д. на идния 
конгресъ. 

Нека, прочее, направимъ една преценка 
на К. Ф. В. 

f\ко тя се осжществи, за насъ самия 
фактъ на нейното организиране ще говори за 
културната зр-влость на основателитt. и. Това 
ще покаже че съюзитi;, които ц-вли десети
лвтия наредъ еж жив-вли безъ чужда помощь, 
издигайки се до ролята на културенъ ф21к
то1ръ, иматъ достатъчна сила и см-влость да 
разпростратъ сsоитt идеи и влия:tие въ ц-влия 
общественъ животъ. 

Чрезъ К. Ф. В. организации1i; на физи
ческото възпитание ще издиг,натъ и затвър

дятъ своето значение въ културния животъ на 

страната. Обединени помежду си, вдъхновя
ва ни отъ благородното съревнование, но безъ 
зависть или умраза, тi; ще могатъ да поста
вятъ въпроса за физическото възпитание на 
народа въ правилна насока. Чрезъ своята пе
чатна пропаганда, публични . сказки, демон
страции и чрезъ примера, които ще даватъ 

ежедневно, тi; ще съум-вятъ да издигнатъ въ
проса за физическото възпитание до висотата 
на~ единъ общественъ и държавенъ въпросъ. 
Най-после т-в ще успi;ятъ да наложатъ своитi:. 
ид.еи и разбирания и на учнлището и на дър
жавата. 

Самостоятелно никой отъ съюзитt не би 
могълъ да си позволи лукса да развие въ 

широкъ мащабъ дейность за популяризиране 
и възтържествуване идеи:rt. за физическо въз
питание. За това еж нуждни и много дейци 
и гол-вми материални средства, и които никоя 
организация по отд-влно нt: разполага. Обаче 
задружнитt усилия на конфедериранит-в ще 
наддел-вятъ всички мжчнотии. 

Дейностьта на К. Ф. В. ще се отрази 
много по-широко; - тя ще повлияе благот
ворно изобщо върху народната дисциплина, 
тъй силно засегната отъ войнитi; и последва
лит-в я социални смутове. 

До сега нашия народъ е ималъ само пе
чалния примi;ръ на вулгарно партизанство, 
ко.ето е насадило поквара въ всички области 



на живота. Екслюзивизъмъ на партизанскитt 

котерии, користолюбие и хишничест
во, безми• 

лостно преследване на 
политическия против

никъ, търсене семо на п
рава и отричането на 

всtка длъжность на rражцанина къмъ дър

жавата - ето nримtра, деванъ на народа. 

Въ нашитt организации ние не казваме на 

другаритt. си, че иматъ права. Ние имъ гс-

за общественото блего; че е нуженъ обще

ственъ сrоворъ, а не вжтрешни во
йни и само

изяждане. 

Не допускz~те ли, че този примt.ръ на 

съзнатъ дълrъ, на творчески животъ и не 

обществен21 солидарностъ, резпространяванъ 

отъ К Ф. В., съ течение на времето не ще 

допринесе з21 една основна промi;на 
въ духътъ 

на общественитt и партийни борби
 7 

Ето ви бждното значение на 1<. 

Ф. В. за народната дисциплина. 

Име всички признаци, че дър

жавнитt. фектори почватъ да се пр
о

никватъ отъ съзнанието
 за ползата 

отъ засилването на физическото въ
з

питание. Несъмнено тt. ще се опита
тъ 

и да го канализиратъ. 

Въ този случай каква ще е ро

лята на К. Ф. В. 7 
F\ко съюзитt еж разединени, тt. 

ще повлияятъ слабо или никакъ за 

правилното разрешение
 на въпроса. 

Нtкой второстепенъ или третосте
пенъ 

чиновникъ отъ М-вото на Просвt.т
ат21, 

ще приготви на бърза ржка нt.коя 

наредба, чрезъ която, недовtрявай
ки 

на свободнитt. организации, вм-sсто 

да канализира превилно
 движението 

за физическо възпитание, чийто ду
хъ 

не npoyмtsa, ще се постарае да го 

вкове и задуши въ канце
11арската ру

тина на държавния бюрократъ. 

Ето кжде ще се прояви ролята t-121 

1<. Ф. В. Тя ще има сила и авторитетъ 

да се противопостави решително на 

подобни грt.шки и ще запази по еди
нъ 

действителенъ начинъ и за въ бж

даще ржководната роля на свободнит
t. 

съюзи за физ. възпитание. F\ единъ 

такъвъ ycntxъ ще е отъ голtмо знач
е

ние изобщо .за б.ждащето физическо 

възпитание у насъ. Духътъ на свобод
не 

дисциплина и гражданско съзнz~ние, 

насаждани отъ съюзитt ни, никоге 

не може правилно да се култивирz~ 

отъ официалнитt органи на М-вото 
на 

Просвtтата. 

Пнрннъ 

Съюзнитt организации трtбва 

акв. К. Щъркеловъ да иматъ и ще иматъ амбициЯТ8 д8 

вориме за длъжности и 
само за длъжности: 

- къмъ себе си, къмъ другитi;, къмъ 
н8рода. 

Ние ги учимъ н21 самодейность; 
ние имъ каз

ва ме, че отдi;лния човi;къ е нищ
о предъ об

ществото; той тръбва да се организира, эе 

да постигне идеитi; си. Ние давам
е nримtръ 

какъ и най-малкия, и най-слабия може да 

бжде nолезенъ за друrитi; ; че усилията на 

вс-\;ки еж ценни, но че еж нуждни 
- не его

изъмъ и хищничество - 8 жертви отъ всички 
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запазя-тъ въ свои ржце идейното и 

практическо ржководство на физиче
ското въз

питание въ най-широкъ смис.ълъ. Ti; еж до

казали, че еж зрi;ли за тази задача
. Но безъ 

създаване на Конфедерацията всичкитt имъ 

усилия въ тези nосок21 ще останатъ бе
зъ успt.хъ. 

Горнитt задачи даже сами по се
бе си 

не оправдаватъ ли образуването на Конфе

дерацията 7 Мисля - две мнения не може де 

има. Но не еж само тия задачитt на 1<. За 

нtкои отъ остан8литt ние спомен
8хме вече. 



l<онфедерацията ще съде~ствува за ши
рока и сигурна пропаганда идеиrв на физи
ческо възпитание ; тя ще издигне значението 

на физическото възпитание наравно съ ум
ственото и нравственото; тя ще наложи при

знаването му по законодателенъ редъ и съз

даване мощна подкрепа отъ държавата. При 
липсата на задължителна взаимоповинность 

тя ще , обединява организираната гражданска 
сила на държавата. 

Конфедер2щияп1 не ще пречи на никоя 
о:rъ орrанизациитt, които я съставляватъ да 
постига своитt цели. Напротивъ като въз
приема целит-в на отд-влнит-в организации -
нейни членове - Конфедерацията ще ги под
крепя мощно въ тi.хнатв дейность. Тя ще допри
нася и за изглаждане на всички търкания и не

доразумения, породени между организациитi., 
ще прави успоредна тi.хната дейность и ще обе
динява усилията на всички- при общит-в задачи. 

Но, може би нtкои ще попитатъ: дали 
Конфедерацията не ще вреди на отдtлнит-в 
организации съ дейностыа си 7 Дали не ще 
иска да имъ се налага, да направи дейностьта 
имъ едностранчива, да я парализира даже 7 

Този страхъ е савсемъ наirраэенъ. Съ 
влизането въ Конфедерацията никоя органи
зация не изгубва независимо-сть и свободата 
на действие въ своята область. Тя съгласува 
дейностыа ~ tи съ друrитt членове на Конфе
дерацията само за общитt имъ задачи на 
физическо възпитание - безъ да измtня це
литt си, безъ да нарушавll устава си. 

Всички организации, обединени въ Кон
федерацията, само печелятъ отъ общата вза
и:мна noдкpenll. И никжде не ще е по-вtренъ 
народния ни девизъ - ,,С'6единението прави 
силата" - отколкото при тази Конфедерация! 

Б. Т. Д. не трtбва да губи своето из
воювано мtсто въ реда на културнитt орга
низ1щии. То трtбва да влtзе въ Конфедера
цията. Въ близко бждаше К. Ф. В. ще стане 
мощенъ факторъ въ културния животъ на Бъл
гария. Тя ще дава примtръ на развито чув
ство на общественъ дългъ и пожертвувание, 
а утре ще даде и по-възвишени характери -
общест.вени дейци и водачи на народа. 

Н. Галчовъ 

ДО ЧИ.МБОРf\30 
6310 м. 

всичко бtхме добре приготвили : хранителни 
припаси, палатка, чували за спане, по

кривки, вжже, пикелъ и желtзни котки. Не 
липсвеше и дълъгъ 5-метровъ разглобяемъ 
nрътъ, който трtбваше да носи знамето на 
Еквадоръ и Швейцария. Съ тi;зи неща бtше 
натоварено едно магаре, въ кобуритt пъкъ 
на конетt бi;хме поставили апаратитt и нtкои 
з11паси. Голtма тълпа любопитни бi;ше се 
събрала около насъ. Въ вестницитi. отъ Рио
бамба бi.ше съобщено съ гол-hми букви, че 
двама швейцарски алпинисти еж пристигнали 
да се изкачатъ на Чимборазо и сутриныа отъ 
10 часа до 2 ч. следъ обi;дъ населението може 
да наблюдава нtщо невиждано: на недости
rаемия до сега върхъ ще се развi.ва едно 
знаме. И въ правителственитt кржrове бtше 
голtмъ интереса отъ нашето предприятие. 
Коне и единъ индианецъ бtха оставени на 
наше разположение, сжщо откритъ листъ, който 
ни даваше достжпъ навсi;кжде, а при нужда 
можехме да получимъ коне и хора. 

ГубернаторъТh бi.ше твърде любезенъ 
спр-1.мо насъ, поздрави ни и ни каза: ,.f\ко 
сполучите, ние сте първитt, защото въ нашитi; 
анали не е познато да се е изкачилъ нi;кой на 
Чимборазо, който дълго време се е считалъ за 
най-високия върхъ на свtта. Първиятъ опитъ 
датира отъ 1745 гад. Condamine достигналъ 
до 5000 м. Humbold и Bonplant достигнали 
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презъ 1802 rод. до 5769 м. Simon Bolivar до
сrиrналъ само 5000 м. Boussingault и На\1 до
стигнали презъ 1831 гад. 6000 м. Jules Remy: 
дошелъ nрезъ 1856 г. близо до върха. Сжщо 
Reiss, Sti.ibel. и Martin Meier съ тиролския во
д.ачъ Treixner. f\нгличзнина Whymper може да 
е билъ на върх;1 nрезъ 1880 г., но оrъ тукъ 
не еж видi;ли никакъвъ знакъ". 

Следъ тi;зи думи на губернатора жег.а
нието ни още повече се усили да се възка-· 

чимъ на този върхъ. 

Заминахме при ликуването на хиляденъ 
народъ, навс-sкжд.: поздравлявани, навсtкжде 
предметъ на очудване. Подиръ насъ вървеше 
индианеца съ тежко натовареното магаре, от

начало ездехме презъ ·висока евкалиптова гора. 

После се проясни и ние навлtзохме въ под
ножието на Чимборазо, 3400 м. Спрехме да 
се ориентираме. Предъ насъ, така наблизо се 
издигаше съ блi;стяща снtжна корона вели
чествената планина, съвсемъ свободна - съ 
право наречена Царица на f\ндитi;. Дълбоко 
впечатление ми направи при първия nогледъ 

единъ действующъ вулканъ. Това бtше Тун
гурllуа, 5180 м. , който пращаше на изтокъ, 
въ чистото сутринно небе, облаци отъ димъ. 
Къмъ юrъ бл-1.щеха сн-вжнитi; върхове на 
f\ндит-h. На северъ и на западъ се простираше 
високото плато на Еквадоръ nосtяно съ жито, 
картофи и царевица,. а между това тукъ-тамъ 
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Доволни влезохме въ палатката и ёпалнит-Ь 
чували. Но за сънь никой и не мислеше. Всt
кой нtщо очакваше. f\ глетчера трещи, свири 
застрашително, предупредително .. . 

Единъ часъ следъ полунощь. Ставаме. 
Завити въ дрехитt излиза ме за да видимъ 
какво е времето около нашата плt:~нина. Вi;
търа почти ни отхвърля на страна. Едва мо
жемъ да се разбереме. ., Така неможемъ да 
вървимъ, бурята ще ни убие". Докато стояхме 
така с.вити задъ една скала пълната луна из

кокна тъкмо надъ купола на Чимборазо, свt
тяще, голi;ма и като че искаше да ни по• 
пита: какво тър~ите тукъ вие двама швей

царци? Върхътъ изглеждаше на звънецъ, из
летъ отъ сребърно стъкло. Така стояхме нi;ми 
и дълбоко трогнати, гледахме далечъ къмъ 
заспалатt:1 земя, която изглеждаше сега като 

заснtжена отъ лунния блi;съкъ и обмисляхме 
нашата сждба. Тогава се върнахме 
въ палатката, чакахме единъ часъ 

и после още единъ. Бурята пона
маля. Ние решихме да тръгваме. 

Walker и азъ взехме нуждния 
багажъ. f\зъ носi;хъ прътътъ за 
знамената, самото четириметрово 

знаме на Еквадоръ съ хубавъ жълто
синьо-червенъ цвtтъ, сжщата голt
мина швейцарско знаме. Освенъ 
това фотографически апаратъ, ане
роидъ, термоси, желtзни котки и 
пикелъ. Моя приятель 6-вше нато
варенъ съ вжже, покривки и про

визия. Всtки имаше своя дtлъ, не 
толкозъ тежъкъ, но достатъчно за 

тази височина. На индианеца оста
вихме лагера И· добитъка. Печа
ленъ, почти плачущъ, той ни по

даде ржка и каза: ,, Hasta luego" 
(до виждане). 

Бi;ше З часа, когато потег• 
лихме бавно при пълно лунно освi;т- Вито.wа 
ление. l;3i;търа духаше умерено. 
Снi;жния гребенъ изглеждаше да води до 
самия върхъ. Около единъ часъ изкачвахме 
стръмния склонъ. f\зъ потупахъ по рамото моя 
прияrель и показахъ височината на инстру

мента. .,4840 м. сме високо, по-високо отъ 
Монъ-Бланъ въ Европа J" казахъ азъ удобри
телно. ., Това забелtзвамъ и безъ инстру· 
мента", отговори на мръщено моя приятель, 
„азъ едв·а мога да дишамъ". Следъ н-вколко 
метра ние стоехме предъ една цепнатина. Тя 
не бi;ше по-широка отъ 20 метра. Да се вър
немъ 7 Не. Ние навързахме ранJАцитt за вж
жето и се сnустнахме надолу. Тогава пред
пазливо, като пр~зъ единъ коридоръ, се доб

рахме щастливо до глетчера . ., Преминемъ ли 
най-дългитt. части, ще имаме гладъкъ фирнъ 
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и по-нататъкъ никакво препятствие. Н така 
напредъ !• Луната изглеждаше призрачна. 

Следъ дълго мжчително слизане и кач
ване, настжпихме фирна. Ние едва можехме 
,ца говоримъ, толкозъ б-вше ни и.зтощило това 
мtсто. Поотпочинахме, но никой не можеше 
да яде или пие. Тихо говорt.хме по между си 
за да пестимъ въздухъ. f\зъ иэвадихъ часов
ника си за да опитамъ пулса, който биеше 
повече отъ 100 въ минута. Дишаме често. На
пада ни главоболие и сънливость. Все по
тежки ставатъ раницитi; 1 Часа е 6 сутриньта. 
Ние сме на 5300 метра височина при - 5° 
Celsius. Какъвъ леденъ вi;търъ 1 

Въ зигъ-загъ се качваме по твърдия 
фирнъ нагоре. Върхътъ е така близко! Следъ 
всi;ки двадесеть крачки почиваме; за да nе
стимъ въздухъ не говоримъ вече никакъ. 

Болка въ гърдитi;, сърдцето удря, като че ще 

фот. Мишо 

се пръсне. На стръмния снt.женъ скатъ по• 
нскахме нtщо да хапнемъ. О rъ слабо<:ть едва 
можемъ да отворимъ раницитt. Моя приятель 
имаше зачервени очи, а менъ капi;ше кръвь 
отъ носа. "f\зъ искамъ малко да поспя, каза 
Walker тихо, ти бжди бодъръ I Следъ това ти 
ще можешъ да поспишъ, nъкъ азъ ще бо• 
дърствувамъ !" - Не, драги приятелю, това 
неможе 1 Ела, ние ще вървимъ съвсемъ бавно, 
въ кривулици. Ние сме така близо до цельта, 
Щомъ като се изкачимъ на билото, все едно, 
ние сме на върха. И тогава всичко ще бжде 
добре". 

Ние пакъ нарамихме раницитt.. Колко 
бtха сега тежки I f\зъ тръгнахъ напредъ. Вж
жето бi;хме оставили долу. Крачка по крачка , 



СЪ ПОЧИВКИ, се движехме И все печелехме Н'а 

височина. f\нероида показваше 6000 м. Шесть 
хиляди метра 1 Това число ни даде нови сили. 
И фирна не бi;ше толкова лошъ и в-sтъра 

слабъ. Съ извънредно голi.ма енергия до· 

стигнахме до леко надигащиятъ се сн'l;женъ 

гребенъ, който водеше къмъ близкия върхъ. 

Часътъ бt;ше 10. 
Въ сжщия часъ стотици хора еж стояли 

по площадит-1; и улицитi; на Риобамба и еж 

гледали втренчено къмъ Чимборазо. На пра

вителствения домъ билъ поставенъ далеко

гледъ. Сжщо йезуитит-1; поставили такъвъ да

лекогледъ на манастирската кула, военната 

станция сжщо. Да, ако се видеше знамето на 

върха, капелата щi;ше да засвири на пло

щада и когато се завръщахме щt;хме да бж

демъ посрещнати съ музика. 

Мълчеливо и борящи се за въздухъ сто

яхме тамъ. Мисъльта за чакащиятъ ни народъ 

въ Риобамба ни даваше нова сила. И така 

напредъ I Най-стръмната часть бi;ше изми

ната. До сега изгледа ни бt;ше отворенъ само 

къмъ югъ и заnадъ, сега гледахме свободно 

на всички страни. Каква дълбочина, какъвъ 

просторъl Вулканътъ Котопакси бt;ше се обър• 

налъ въ малка, черна пушаща маса. Всички 

петхилядници сжщо така. На западъ лежеше 

въ ра3кжсана мъгла Тихия океанъ. Сива из

глеждаше долу земята. Слънцето ни топлеше 

и съживяваше. Още малко усилия и ние до

стигнахме 6180 м. 
Обаче духътъ на Чимборазо заnовtца 

.,стой 1" Ние коленичихме, притиснахме рж

цет-в до гърдит'I; за да намалимъ болкит-t. 

Кръвь въ очит-t и носа. Никаква дума. Прия

тельтъ ми легна и извика: .,f\зъ умирамъ 1" 
Неговит'I; силно изпъкнали очи ме гледаха 

вторачено. f\зъ коленичихъ при него. ., Не 

прави това, поспи малко 1" Какво трi;б

ваше да правя, а тамъ само на 130 м. високо 
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стърчеше безмълвно гордия върхъ. Ецно чуднd, 
безоблачАо небе, блi;стяще слънце, необятенъ 

nросторъ. И всички т-\;зи мжки за нищо. Менъ 

ми стана по-добре, азъ чакахъ. Но хъркането 

на другаря ме уплаши. Съ ржка той посочи 

„надолу". О, колко жално 1 Но така трsбва 
да бжде. Полулежащъ той се плъзна почти 

надолу. Пръта за знамето оставихъ горе. По

гледътъ надолу ми показваше, че трi;бва да 

се внимава. Бавно, крачка по крачка потег

лихме надолу, все по старнтi; стжпки. При 

5800 м. направихъ една снимка, защото азъ 

мисл-\;хъ да правя снимки при слизане, за да 

не губя време при изкачване. 

Постепенно се съвзимахме. Достигнахме 

и м-\;стото, дето бъхме оставили вжжето. Скоро 

зърнахме и нашия лагеръ и добитъка. Индиа

нецътъ махаше своето nончо. Снъгътъ 6-l;ше се 

размекналъ подъ лжчи1i; на палящото слънце. 

Уморени и изтощени дойдохме до гле,черо

вата пропасть. Ние не поемехме да се вмък

немъ сега въ този отворъ, заплашваха ни го

лi;митt; ледени парчета, които се кжсаха и 

падаха. Потърсихме и намърихме другъ из

ходъ. Минахме покрай петьтi; малки езерца, 

всъко съ различенъ цвi;тъ, преминахме ска

литъ и препречихме къмъ нашия лагеръ. Тамъ 

ни посрещна вi;рния индианецъ, който видi;лъ 

какъ сме се сnустнали по снъга и ни помис

лилъ за изгубени. Бi.ше 4 часа следъ обi;дъ. 
Легнахме на покривкитi; за да починемъ 

и поспимъ. Още не бi;хме въ състояние да 

се храниr,,ъ. Два голi;мн кондора се виеха 

високо въ кржгове надъ насъ, 

Наноао се наклони чудна нощь, Ние 

спахме до късно сутриньта. И като че ли по

гордо издигаше този день Чимборазо заснi;

жената си глава къмъ синьото небе. Съ тжга 

поглеждахме сега на горе, дето бi;хме тол

козъ близко до цельта и до - смъртьта. 

Изъ .Di• Rlpen" Rдолфъ Шмндъ 



ПРИРОДF\ТА И БЪЛГАРСКОТО ИЗКУСТВО 

за изобразителнитt. изкуства забикалящата 
ни природа придобива самостоятелно зна• 

чение като мотивъ късно следъ възраждането. 

Класическото искуство въ своя цв-\;тущъ пе
риодъ остана ней чуждо, тъй като природата 
биваше одухотворявана отъ митологията и въ 
човt.1<0подобнит-\; сжщества - символи на при
родата и нейнитt. стихии, изкуството нам-\;ри 
неизчерпаемъ източникъ на художествени за

дачи. Така, въ подобна антопоморфична сим• 
волика, проблемата на чов-\;шкото тt.ло б-вше 
на първо мi;сто приковала интереса на ху
дожницит-\; и тукъ създаватъ т-1; ненадминати 
образци. 

Наченки на изобразяване пейзажъ срi;
щаме обаче още твърде рано - при кере
мичната живопись - именно при червенофи

гурнит-1; вази, при 1<оито плоскостьта върху 
която се редятъ отдt.лни фигури и сцени бива 

означавана само съ линии. Т оэи начинъ на 
изразяване пейзажа - тъй като за изобра· 
зяване въ тt.сенъ смисъль не може да става 
дума - пррдължава и презъ цi;лото старо· 

християнско и византийско изкуство ; и тукъ 
природата принадлежаща къмъ представяната 

сцена, бива схващана не натуралистично, а 
плоскостно, стилизирана като архитектурна сце

нария. 

Късно елинистическата епоха, а следъ 
това особено римското искуство ни зав-\;ща
ватъ стенна живопись, въ която пеизажътъ, 

идеалистически схванатъ, е основата върху 

която се развиватъ сцени отъ митологията или 

хомеровия епосъ. Забележителна е така на
речената □омлеянска живопись отъ първото 

стол-\;тие преди Хр., запазена при затрупва• 
нето на града Помпей отъ изригването на Ве
зувий. Тукъ срещаме вече опити за перспек
тивно изображение, поради което и живописьта 
е известна като перспективенъ стилъ. 

Старобългарското изкуство на Балкана, 
чрезъ непосредственитt. сношения съ Визан
тия, прие традицията на византийското изку
ство съ неговия схематизъмъ и едва къмъ 

средата на XIII в-t;къ биде подтикнато отъ пов• 
дигащата се реалистична вълАа къмъ по-са

мостойно схващане и изр.:1зъ. Въ живописьта 
образци въ това отношение еж Боянскитt. 

41 

ктиторски портрети, а въ литературата отъ 

н-адвечерието на заробването се срещатъ при• 
мери на интимно и живо отношение къмъ при

р,одата при търновската школа. 

Презъ епохата на турското владичество, 
жизненит-\; сили на българското племе, едва 
тлt.ятъ и единствено черковното изкуство сж
ществува въ сюжетъ и изразъ с1<овано отъ 

канонитt. на черквата. Сега купнежътъ на бъл· 
гар11на 1<ъмъ природата е намиралъ изразъ 

единствено въ българската народна песень, 
въ която често се nриплитатъ възторга или 

спокойното описани~ 
Съ освобождението на България въ дt.в

с~rвената страна се отвориха широко вратитi; 
на западноевропейс.кото влияние и то обусла
вяше ведно съ цi;лия културенъ животъ и изку• 
ството. По това време, презъ втората половина 
на миналия векъ, обаче, за изобразителнитt из· 
нуства свещеното възхищение отъ природата 

бi;ше вече преминало и тя се nриемаше бла
годарение на нейното богатство на багри и 
всt.ниминутна nром-\;нливость за изразъ на 
вжтрешни лични тежнения. При това не вече 
природата въ нейната предметность е интересна 
за творчеството, но въ субьективния психи
чески моментъ на творящия бива пренесенъ 
центра на хуждоствено изпълнение, н-вщо наето 
характеризира импресионизма и постепенното 

преминаване къмъ най-личното, а въ сжщ
ность най-общо, абсолютното изкуство - екс
пресионизъма. 

Първит-в български художници на свобо· 
дна България, каследиха и импресионистичния 
иэраэъ. Новодошлитi; учители Вешинъ и Мърк
внчка и основаното при тt.хно близко сътруд• 
ничество рисувално училище бi;ха изпърво 
главнитi; разсадници на тази шнола и тя, съ 
малки изнлючения изигра най-важната роля 
въ оформяването на новото българско изку
ство дори до днешенъ день. Едва въ послед
ннт-в години се забел-взва силенъ повикъ за 
освобождение отъ заученото, анадемичното, 
обаче усилията още не еж дали значителни 
резултати. Българската природа, третирана съ 
възторга на романтицитt. или хладностьта на 
реалиститt, остана любимата тема за нашит-в 
художници. Първитt., които издигнаха пейзажа 



Ао самосто~но значение въ българската жи
вопись еж Никола Петровъ и f\танасъ Ми

ховъ. Първиятъ съ свойствения му изразъ се 

оформи като най-значителенъ по настроение 

1:1 неговото изкуство дистигаше до религиозно 
вдъхновение. Отъ неrовитt пейсажи се от

лъчва тихиятъ напtвъ на елегична пtсень и 

завладtва непосредствено съ болезнена вну

шителность дълбоко човtшката душа. Въ не

говото творчество пребждва спокойствието на 

природата, безпредtлно и тжжно и по този 

начинъ въ неговата романтика живt~ въпло• 

тена българската душа въ нейната сдържана 

с:кръбь. Все едно дали той взима сюжетитt 

си отъ уединената гора, надвесена надъ спо• 

койно езеро, или градска улица въ нейната 

дtлничность. 
Родственъ по настроение съ него, но 

свежъ и по-жизнерадостенъ, е Борисъ Деневъ. 

Свойствена нему е моментната форма, която 

ту капризничи, ту се сгжстява въ по-тежки и 

замислени форми. Живописното схващане на 

природата, което се констатира осезателно 

дори въ едноцвtтнитt му пейс:ажи, понtкога 

отива до монументална конструкция. Известни 

еж особено неговитt градски изгледи на Тър· 

ново, Габрово и пр., богати съ изненадваща 

р11знообразность. 
На градския пейзажъ, предимно на ста· 

риннитt б11лкански градове, се спре сжщо 

така Никола Таневъ и откри многобройни 

старинни кжтища изъ България. Нtма инте• 

ресенъ rрадъ, който да не е спиралъ внима· 

нието на Таневъ. Съ своитt широки линии 

на четката, водящи къмъ декоративенъ изразъ, 

неrовит-h пейзажи подчиняватъ съ своята строга 

тектоника и човtшкитt фигури въ единна 

плоскость. По-естественъ и неприну денъ е той 

въ полскитt си пейзажи съ открито, високо 

небе и по-жива с:вtтлина. 
Възторга на планината и нейната тър

жественость ни предаватъ пейсажитt Н8 Коста 

Щъркеловъ, комуто остав8 присжща акварел• 

42 

нiпа техника. Неговото внимание приковава 
Пиринъ, самотенъ и замечтанъ, свидетель Н8 

робски тегла и отварящъ обятията си само 

за борцит-s на свободата I Нtмото величие на 
планината на Василъ Захариевъ, тълкуватель 

но природата въ нейната приказна тайнстве· 

ность. Рила буди неговата фантазия и въ него

витt гр8вюри е нам-sрилъ изразъ именно този 

с:вiпъ на стр8хотно безмълвие. Съ трудната 

техника на този родъ изкуство той достига до 

нежни нюанси и голtмо разнообразие: ту рi;зко 

съпоставяне на черно и бtло, ту чрезъ после• 

дователни степени въ живописно с:хван8ТО отно· 

шение. Самоковъ, отечеството на Захариевъ, 

ни обогатява и съ другъ художникъ-планинецъ 

Францалийски: заснtжени върхове, заснi;жени 

поля, но привлекателни и спокойни, обвити въ 

мека светлина. 

Следъ nейсажитt-офорти на П. Моро· 

зовъ, въ които лежи грандиозното бьокли

новско, интересъ сnиратъ българскитt мари· 

нисти Мутафовъ и Каварналиевъ. До К8ТО nър· 

виятъ се спира на лек8та игра на вълнит-t 

при спокойното море, Каварналиевъ, по тем

nераментенъ, ни изненадва съ по-голtма израз

ность и едно твърде особено схващане на 

блtсналата въ тъмната стихия вълна. Въ 

последно време нtкои отъ българскитi; ху

дожници nреминаватъ къмъ стилизираната при· 

рода, при което рисунката се явява на пръвъ 

nланъ, като изразно срtдство (Н. Райновъ, 

Сиракъ-Скитникъ). 
Спрtкме се Bg таэи б-1.rл8 скица на н-1.кой 

само представители на отдtлнитt схващания 

на художника къмъ природата. Защото н-1.ма 

човtкъ, нtма художникъ, който да не се е 

сnиралъ предъ този неизчерпаемъ източникъ 

и вдъхновитель и който да не е давалъ из

разъ на своето възхищение. Ту величава и 

страшна, ту приказна или сантиментална с::е 

stвява тя - такава, К8квато я твори човtкътъ 

- микрокосмосъ въ макрокосмоса. 

Стоянъ Велковъ 



НЛИ.МRТЪТЪ HR високиt-t ПЛRНИНИ 

по-низката температура не е единствения 
характеренъ белt.гъ за климата на висо

китt. планини. Съ нея е С'1ързана и влагата 
на въздуха. Напримt.ръ на една височина на 
2000 метра влагата на въздуха е два пжти 
по-малка, отколкото при морското раt~нище. 

Освенъ това въ закрититt. долини се забе
лt.зва едно по-rолt.мо спокойствие на въздуха 
и главно въ срt.днитt. части на nланинитt -
изобилна слънчева свt.тлина и слаба облач
ность. Последнитt. три топлинни фактора про
тиводействуsатъ на ПОFtижението на темпера
турата въ широкъ мащабъ, отъ което се по
лучава, че тъкмо въ закрититt. високи долини, 
въпреки низкитt и силни колебания на тем
пературата, се отбелt.зва една удивително по
низка и слабо колеблива 1оnлина презъ де
нонощието и nрезъ годината. Въпреки значи

телнитt. раздразнителни 
действия, които еж свой
ствени на отдtлнитt. то
плинни фактори, общо 
взето тt. еж благотворни 
за здравето. Едва наnо
следъкъ се е установило 

това чрезъ опредt.ляне 
на „величината на охла

ждение", което претър· 
nява едно държано до 

тtлото на човtна вън
шно тt.ло (термометъръ 
или още по-добре черна 
плътна топка), която ве
личина е измt.рена вь 
грамови калории върху 

единъ квадратенъ сан

тиметъръ отъ повърх

ностьта му за една се

кунда. Естествено, топо
rрафичнитt. условия еж 
отъ гол t. м о значение. 
Построенитt. по върхо
ветt. на планинитt. стан-
ции еж изложени обик- Витоша 
новено на силни вt.т-
рове и голt.ма облачность. Сжщо и въ доли
ни1t. се явяватъ често значителни контрасти, 
вследствие на различното слънчево освt.тление 
или поради стръмнината на склоноветt. или 
пор21ди ориентиране главната посока на вt.

търа и др., а главн~ по отношение на вt.търа 

и в21лежитt. на кжси пространства. 
Поради това тия топлинни фактори не 

можемъ съ пълно право да считаме изклю

чително специфични за климатъ на високитt. 
планини. Климатътъ на високитt. планини обаче 
притежава сжщо и специфични, нему само при
сжщи фактори и то въ формата на по-слабо 
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·въздушно налtгане, а сжщо и на силата, и още 
поваче на качеството на слънчевата свt.тлина. 

Навсt.кжде на земята въздушното на
лягане се намалява приблизително равномt.рно 
съ издигането ни надъ морското равнище. 

Лри 1000 м. то се намалява съ 12 на сто, при 
2000 метра съ 22 на сто, а заедно съ него се 
намалява и отдt.лното налt.гане на кислорода. 

f\ко въздухътъ яа високитt. мt.ста, по
неже е по-рtдъкъ, при всt.ко вдишване дава 
на организма по-малко кислородъ, то храната 

не се асимилира напълно, поради което ор

ганизъмътъ се стреми другояче да си помогне. 

Това става въ действителность по нt.колко 
начина : най-напредъ се очестява дишането, 
после дишането става по-дълбоко. Чист11ятъ, 
хладенъ въздухъ прониква обилно въ вжт
решнитt. части на дробоветt и упражнява 

фот. Мишо 

вследствие разширяването си отъ стоплюва

нето едно налtrане, което сnома га за по-уси
лено поглъщане на кислорода и въ резултатъ 

се получава една извънредна здравословна 

вентилация на цt.литt. дробове. Обемътъ на 
вдишания въ продължение на една минута 

въздухъ се увеличава съ 15-20 на сто. Сж
щевременно недостатъчниятъ кислородъ пре

дизвиква образуващитt. кръвыа органи на 
тt.лото къмъ една интересна двойна реакция: 
тt. увелич21ватъ числото на червенитt. кръвни 
тi;лца и едновременно т-sхниятъ хемоrлобинъ, 
който спомага за химическото образуване на 



l<исл6роде. Предаващата кислоJ:)ода повърх
нина на кръвьта се увеличава поцъ действието 

на тия два фактора и то, както при всички 

климатически въздействия надъ потрt.бното 

количество, което обстоятелство води къмъ 
усилване на общата обмt.на на веществата. 

Увеличеното съдържание на кръвния хемо

глобинъ се запазва по-продължително време 

и следъ завръщането на хората въ нискит-в 

м-l;ста и усиленото дишане, особено следъ 

н-l;коя болесть, се запазва сжщо тъй за дълго 

време. Всички тия и нt.кои други открити 

чрезъ специални изследвания явления, (измi;

нения на общия видъ на кръвьта, на кръв

ното налi;гане, на обмi;на на веществата въ 

н-sколко фази), трi;бва да се считатъ като 

целесъобразни регулирващи явления и е до-

Витоша 

казано косвено отъ професоръ д-ръ F\. Льови, 
че тi; се намаляватъ при непром-t.нени външни 

условия, чрезъ изкуствено вдишване на кисло

родъ. Недостатъкътъ отъ кислородъ, който се 

предполага интуитивно за свързанъ съ раз

рt.дяването на въздуха, когато се започва съ 

изучаването на физиологическото въздействие 

на климата на високитi; мi;ста, не само че 

не сжществува въ действителность, но е глав

ниятъ аrентъ на климата на високитi; планини. 

Центрътъ на дишането, вазимоторниятъ цен

търъ, сжщо и сърдечния центъръ еж най • 

чувствителни по отношение него. Сжщо и 

констатираното увеличение на обмi;на на ве

ществата повече при движение, отколкото при 

покой, чрезъ сжщото косвено доказателство е 

главно последица на недостатъка отъ кисло· 

родъ. Обмtна на веществата се измi:.рва чрезъ 

дихателни квоти т. е. отм-внението на израз-

ходваната вжглена киселина къмъ възприети$! 

кислородъ; той представя смi;ната на енер

гията отъ вжглехидрати {брашно, захарь и др.) 

и тлъстини. Обръщането на енергията на бi;л

тъка, изчислено по произведеното количество 

урина, се измt.ня тъй, че при ум-l;рено раз

реденъ въздухъ и въ покой се образува едно 

увеличение на бi;лтъка, което нi;що е при· 

сжщо само на младит-в, развиващи се орга

низми. Не безъ основание тогава може да се 

говори за едно nодмладяваще въздействие на 

климата на високитt планини. При много го

лi;мо разрi;дяване на въздуха, последва раз

бира се едно разлагане на б-влтъка. 

Сжществува и едно механическо влияние 

на разрi;дяването на въздуха. Намаленото на

лягане върху ставит-s, намаленото съпротив

ление на триенето създаватъ nър• 

воначално чувството на по-лека 

nодвижность при мускулната работа 

(напримi;ръ при движението). 

Вториятъ специфиченъ фак

торъ на климата на високит-s пла -
нини е слънчевото осв-sтление. 

Всi:.ки, който се издига отъ 

равнината къмъ планината не може 

да не забелi;жи ПО·ГОЛ'БМОТО изо

билие на свi;тлина, която цари горе. 
Това впечатление е не само по
ценно защото ни се дава чрезъ 

най-ценния и най-чувствителния ор

ганъ на човi;ка - окото, но защото 

действително разликата въ силата 
на свi;тлината въ равнината и пла

нината е по-гол-sма, отколкото 

останалитi; климатични фактори. 

И това, което важи за св'hтлостьта, 
чието възприемане се улеснява отъ 

окото, вежи съвършенно общо за 

фот. Мишо слънчевото освi;тление. Физиоло-

гически действуващи върху нашето 

око лжчи съ дължина на вълнитt отъ 400-
700 мм. съставляватъ само една часть отъ 

цi;лия слънчевъ спектъръ и отъ небето, което 

тъй да се рече представя една октава (едно 

сравнение съ акустиката) срещу две октави 

отъ ултра червена и половина октава отъ 

ултра-вислетова с.в-sтлина. f\ко nрибавимъ къмъ 

това и дългитt вълни на ултро-червеното ос

в-sтление въ атмосферата, то спектърътъ ще 

се увеличи съ още много октави. 

Изобилниятъ съ св-sтлина климатъ на 

високитi:. планини се отличава отъ тоя на рав

нинитt чрезъ силни, но не чрезм-sрни интен

зивитети, изобилие на свiнлина отъ кжси 

вълни (актиnична), голi.ма равномtрность презъ 

денонощието и nрезъ годината. 

Тия три характерни черти се срещетъ въ 

които и спектрални части и върху които 

и обекти (слънце, небе, облаци, земната по-



върхность) да еж правени изследванията и 
тt се проявяватъ толкова по-ярко, колкото 
по-малка е дълж~ната на изследванит'Б вълни. 
Отъ ц'Блата енергия, която слънцето изпраща 
на земята, достига само 75 ¾ до 1800 метра 
височина и само 50 % до морското ниво и съ 
ог ледъ на облачностьта, само 52 "!о респек
тивно 24 %. Въ градовет"Б, особено въ инду
стриалнитi; центрове, трtбва да се прибави и 
поглъщането на слънчевата топлина и свtт
лина отъ nрахьта. Не само поглъщането на 
лжчитt, но и излжчването се увеличава съ 
издигането ни отъ морското равнище, което 

се дължи не толкова на по-тънк~та въздушна 

покривка, колкото на по-малкото количество 

на водни пари въ въздуха. 

Въ Давосъ напримеръ, чов-вкъ въ ясенъ зи
менъ день изразходва два пжти по-малко топ• 

лина чрезъ излжчване въ сравнение съ полу

чаваната отвънъ. Слънчевата свtтлина упраж
нява прtко въздействие върху нашето око, 
като чрезъ него се създава връзката между 

насъ и външния св'Бтъ и върху нашата кожа 
за което свидетелствува особено причинявания 
отъ ултра-виолетови лжчи П1)Оцесъ на пиг· 

ментация (загаряне). Тоя nроцесъ трtбва да 
се смtта като едно предl"!,азително средство 
срещу претопляне на 1-sлото, но той уnраж· 
нява чрезъ произходещИ1t при разрушение10 
на кожнит'Б клетки и преминаващи въ кръво
обращението токсинни продукти, едно силно 
раздразнение на цi;лия организъмъ, което 
води къмъ измtнение на кръвообразуването, 
на налtгането на кръвьта, на циркутщията 
на кръвьта, на обмtна на веществата и на 
дишането. Лжчитt, които притежаватъ каче· 
ството да проникватъ на вжтре въ тtлото, 
особено видим:итi; червени и ултра-червенитi; 
кжси лжчи могатъ да продизвикатъ мtстно 
повишение на температурата, което създава 

едно . трескаво състояние за организма. Си
нитt и видимитi; виолетови лжчн, въ най-но
в11тi; изследвания, сжщо и ултра·виолетовит'Б 
лжчи, се поглъщатъ отъ кръвьта, която съ 

това става фотоактивна и упражняватъ върху 
организма още неразяснени въздействия. 

Най-ясно се проявяватъ въздействията на 
лжчитt. въ патологични процеси при лi;кува
нето на туберкулозата на коститi;, ставитt и 
жлезИ1t, особено пр, рахитизма и лупуса. 
Тукъ се прибавя и сухостьта на високия пла
нински въздухъ, чието въздействие не се из• 
черпва съ това, че ние чувствуваме по-слабо 
низката температура на въздуха. На една ви
сочина отъ 2000 метра чрезъ интензивно ди· 
шане презъ кожата и чрезъ самото дишане, 

човi;къ излжчва двойно по-малко вода, от· 
колкото въ равнината, при условие, че не 

действуватъ измtняващи физиологически фак
тори (пигментиряне, закоравеване и пр.) на 
кожата. Не се вэематъ тукъ nредъ видъ вi;
търътъ и освtтлението, които увеличаватъ 
още повече различието между равнината и 

топлината. 

Rнглийскиятъ физиологъ Леонаръ Хилъ 
казва: "Силно изпаряване, подъ влиянието на 
сухость и вt.търъ, прохладна температура, -
най-добре комбинирани съ лжчистата слън
чева топлина - еж най-полезни за здравето. 
Ti; еж, които при ежедневнитt грижи на жи
вота на културния човt.къ издигатъ у неrо 
жаждата къмъ туризъмъ, докато еднообра
зието на стаята, влагата и безвtтрието води 
човtка къмъ едностранчивость и загриженость. 
Високитi; страни притежаватъ тия благопри
ятни климатически условия въ голt.мъ размi;ръ. 
Още отъ старо време е известна необуздаRата 
сила на планинскитi; народи". 

Професоръ К. Дарно 
Днрешръ на фм11но-метеорош1ч. обс1рsш,1я В\ Да1ооъ 

КНИЖНИНf\ 

Получи се въ редакцията илюстрованото спи• 
сание за природа и техника „Die Koralle", издавано 
отъ rол-вмата германска кжща Улщайнъ и редакти· 
рано отъ при11тел11 на бълrарнтs r . Макснмилн11нъ 
Кернъ. Презъ п-втото миналата година г. Кернъ оби· 
коли красивит-в кжтища на нашето отечество и ре• 
зултатъ на това носещение е неговата стаrи11 ,Изъ 
балканскитi; ю,нсури" въ септемврийския брой (№ 6 
отъ м. год.), въ ко1110 съ възторжени думи изл11rа 
впечатлени11та си - отъ искърския проломъ, Пирина, 
ст11ропрестолни11 ' rрадъ Търново и np. Стати11та е при• 
дружена съ н-вколко снимки, направени отъ самия 
11вто~ъ, както и такива отъ Г. Трайчевъ. 

Списанието „Корале" - външно, последна дума 
на германската печатарска техника, както и съ своето 

съдържание, снимки и цв-втни репродукции - е ин· 
тересно э11 вс-\.ки любитель на природата и техниката 
и по сво11 научно nопуляренъ ,сарактеръ пригодено 

за nо·широкъ кржrъ читатели. 
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U . н-ство на Б. Т. Д. доставя ведн11га срещу 

-предварително внас11не стойностьта, следннт-в издания: 

1. Хишеиа на mypucina отъ nроф. Д-ръ П. Сто~
новъ 8 лв. 

• 2. Туризмt.~тr, 6Т> Бмzария (пъленъ преrле,!\ъ на 
,уристическото движение въ България отъ основава
нето му) - 40 лв. 

З. Сп. Бмzарсю1- mypucmr, rод. XIV, XV, XVI, X:VII, 
XVIII по 80 лв. Отд-l;лна книжка 10 лв. 

4. Турист. маршr, .,Балкани ..• • - 2 лв. 
5. МарШ'6 на Ямбо.11с1rия 1r.11our, - 5 лв. 
Вt-вки туристъ тр-вбва да познава добре тури

стическото движение въ България. да е запоэнатъ съ 
х1,1rиеничнитs успови11, които тр-вбва да спазва въ 
време на излети1i; и да притежава пълна туристи• 
ческа литера1ура, която ще изпол.зва като добро рж
ководство. Ето защо, вс-вки който н-вма горнитs из· 
дани11, трi;бва да си ги набави. 



ВЕСТИ И БЕЛ'l>ЖКИ 

Rлпийскиятъ музей въ Мюкхенъ. Всрtдъ Мюн
хенъ, до брtго но зеления Изаръ. се издига величе
ственото постройка на Rлпийския музей, който по 
\:воеобр11зностьт11 и богатството на изложенитt пред.
мети, nредстов• особенъ интересъ за любнтелитt на 
туризма. Защото кжде другаде тt биха намtрили пред
ставени по-нагледно ноi! -красивнтt европейски пла·• 
нини? Съ изrледъ на вил8, алоийски•тъ музей е дtло 
на германското и австрийско алпийско дружество. 
Още при вида на малкота\~редна rрадина на музея, 
засtта съ алпийски растения, се забелtзва, че тукъ 
се твори научна работа. Растенията не еж наредени 
безра.зборно, 11. с.ж групирани въ известенъ редъ. Hi:i 
външната страна на сградата еж наслагани голtми 
каменни блокове. Tt даватъ представ11 за разнообра • 
зието на видоветt алпийски скали. 

Отъ дветt страни предъ входа на музея се из
диrатъ две ч<:1в'kшки фигури въ естествена голtмина , 
д-1.сната изобраз!lва единъ алпинистъ - л-ввата единъ 
скийоръ. 

Долнитt странични зали на музея еж посветени 
изключително на алпинизма. Тукъ преди всичко нео.· 
питниятъ туристъ ще добие понятие за една по целе
съобразна екипировка. Ще се запознае още и съ 
опастноститt на високитt планини, като му се ука· 
жатъ ония мtстности, конто обикновено еж изложени 
на камени срутвания, на снtжни лавини, пукнатини 
на глетчеритt и пр. Безспорно е, че много туристи, 
които за пръвъ пжть изкачвотъ f\лпитt, еж бивали 
предпазвани отъ злополуки, благодарение на това 
предварително познаване на условията въ тия пла

нини. Германското и австрийско алпийско дружество 
съ пълно право могатъ да си припишатъ заслугата, че 

процентътъ на нещастията съ туристи въ Rлпитt по
сnеднитt год~tни е доста намалtлъ. И метереологичес• 
китt таблици въ това отношение, допринасятъ много, 
като даватъ ценни сведения върху климатическит-t. 
условия презъ различнитt годишни времена въ ви
сокитt планини. 

Доколко отъ хигиенична гледна точl(а е nрепо
ржчително едно по-кратко или по-продължително пре

биваване въ планината, по11азва една таблица въ ко11то 
е отбелi;зана средната цифра на чер11енитt кръвни 
тtлцо въ единъ кубически милиметъръ кръвь. Въ 
Берлинъ тt еж 5 милиона, въ f\роза (Швейц11ри11) на 
1800 м. височина тt се увеличоватъ на 7 милиона . 
Разкошни иэображени!I на алпийски растения и ху
дожествени акварели на алпийскитt мtстности, кра
сятъ стенитt но главната зала на долния етажъ и 
стълбнтt къмъ втория етажъ. Изложени еж и много 
други таблици, които представятъ нtкои интересни 
свойства на алпийскитt растения, напримtръ вли!l
еието на високи11 11лиматъ върху растежа имъ и пр. 
Най-опасниятъ врагъ на растенията надъ 2000 м ви
сочина не е студътъ, а сушата. За тов11 и корениti:; 
на ти11 растения еж жил11ви и навлизатъ дълбоко въ 
почвата, докато р11звитието на листата имъ е дост11 

слабо. Голtма часть отъ по-красивитt алпийски ра
стении ставатъ жертва на безсмислената страсть на 
мнозина хора, които събиратъ цвtтя и хербарии. Так11 

напр11м'hръ растението енцнана е почти на изчезване. 
Върху една изкуствено иэдигната скала художествено 
еж групирани алпийскитt мл-!;копитающи и птици . 
Има препарирани нtколко екземпляри змии и сбирки 
отъ различни алпийски насtкоми. Най-главното нtщо 
което отличава алпийски!lтъ музей отъ всички други 
подобни сбирки, еж множеството грижливо и сжще
временно художествено израбQтени релефи. Най•кра
сивъ. и най-голi;мъ е реnефътъ на Юнгфрау съ ма
щабъ 1: 2500. Този релефъ е работенъ цtли три го
дини. Отъ лtво на Юнгфрау се изднга Мьонхъ и f\й
rеръ. f\ко човtкъ познава въ действителность таи 
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мощна планинска панорама, ще се очуди на точ· 

ностыа, съ ко~по е изпълнена ц½.л11та работа. Другъ 
единъ релефъ представя цtлия Бернеръ Оберландъ. 
И двата тия релефи еж изработени отъ известния цю
рихски майсторъ на релефи - Имфеnдъ. Има и други 
по стари релефи, но т-в не еж така точни и грижливо 
изработени. 

Интересенъ е релефътъ, който представлява 
прехода отъ ледения периодъ къмъ топлия. Широки 
ледени течения, които на долу се обръщатъ въ гра
мадни глетчери, еж се спускали отъ планинитt и еж 
заливали високата баварска равнина. Мощннятъ глет
черъ на р. Инъ се е спускалъ чакъ до Васербургъ 
и е покуwвалъ околностит-в на Куфщайнъ и Розен
хаймъ. Долината на Иэеръ е била изпълнена отъ 
едннъ глетчеръ чокъ до Тьолцъ и широкиятъ глет
черъ на Валхензее, се е приближавалъ до околно
ститt на Мюнхенъ Какъ еж изглеждали въ нея епоха 
Rлпитt, можемъ да си представимъ най-добре по ре· 
лефа на Маласпинаския глетчеръ въ Rляска, който 
се спусна отъ планината, подобно на вееръ, а дол
ната му часть е натрупана съ грамадни морени на 

едно р11зстояние отъ 5 11илометра. 
Интересни еж и даетt. езикови карти за Южния 

Тиролъ за 1500 и 1900 г. Въ тия четири стол-втия нtм
ското население е било иэмtстено отъ италиянци, 
нi;що което днесъ още по-ясно се забелtзва. 

Вземайки предъ видъ важностьта и значението 
на единъ такъвъ музей, какъвто е Мюнхенскиятъ f\л
пийски музей, ние мислиме, че и у насъ създаването 
на подобенъ музей при разрастналото се вече тури
стическо движение, е своевременно. Отъ начало съ 
скромни задачи и средств11, този музей би се раэвилъ 
въ едно непродължително време и би билъ цененъ 

както за любителитt на планинатя, така и зв науч
ното иэслi;двоне на нашитt още малко изучени родни 
планини. 

Скиори въ древнос-rьта. Страбонъ, съвремен
никъ на имnервторъ f\вгустъ, разглежда въ 11 книга 
отъ своята rеоrрафи11 кавказкитi; страни. Отъ описа
нието му се вижда, че още въ древностьта обитате
литt на Кавказъ еж познавали употрtбата на специ
ални д;r;ги съ желi;зни гвоздеи за изкачване по снtж
нитt върхове. Споредъ известието на Страбонъ пла
нинитt тукъ сж били недостжпни презъ зимата, а 
лtте хората еж се изк.ачвали по върховетt като обу
вали nриrотвенитi; отъ сурова говежда кожа обувки, 
снабдени съ жепtзни гвоздеи, които да могатъ да 
преодоляватъ снtгъ и поледиц11. Планинскитi; обита
тели се спускали съ товаритt си къмъ долннитt, като 
седели на кожи, както става това въ Индия и Rр
мения. Тукъ именно еж били употрtбяаt1ни дървенитt 
джги - ски - съ желtэни острия, прикрепени на 
обувкитt. 

Жертвит1; на турнзма. Ревниво паз11тъ nлани
нитt своитt красоти отъ дръзкия туристъ и често 
пжти въэторrътъ отъ снtжни колоси или стръмни 
скали бива изкупвt~нъ съ ск;,;пи .жертви. Особено отъ 
войната насамъ, заедно съ увеличаване числото на 
любителитt на планинктi; се увеличава и печалната 
редица на жертвит-в, които туризъмътъ дalila по пжтя 
на пълното эавладtване на п·риродата. На първо мtсто 
тукъ стоятъ Rлпитt, желаната страна за европейскитt 
туристи. Въ декемврийски• брой на Dle f\lpen пред
седательтъ на бернскато спасителна команда Зиrфридъ 
е направилъ статистика на всичкитt нещастни случаи 
въ Швейцари• презъ 1923-1!125 година и като по· 
сочва прич.инитt - обекr.ивни, кои_то лежатъ вьнъ 
отъ волята и предвижданията на туриста: и непредви

дени и случайни. подканя къмъ предпазливость и 
осторожность на всtка крачка при излетитt. 



Общиятъ брой на жертвитi; презъ това три
л-втие възлиза на 138 смъртни случаи и 112 нещастия. 
Само нещастията съ скиори достигатъ числото 18 и 
то главно следствие эа"Fрупване отъ лввини или снi;жни 
прi;спи. По-разнообразни еж случаитi; при обикно· 
венитi; излети, които, било эарl!ди неоправданl! смi;
лость и самонадцъняване или пъкъ вследствие не• 
познаване ОПIIСТНОСТИТ'Б на плвнината, еж. били CJI\Д• 
боносни за турист11. Така н11 пр. эвреrнстрир11ни еж. 
въ еж.щото това време 14 смъртни случаи при излети 
въ предалпийскитi; области, главно на безгрижни 
цв-втари и цвi;т11рки. Смж.кването на каменни сипеи 
или откж.сването на к11менни блокчета, за които се 
прикре11я излетника, еж често причина за нещастия. 

Не ред1<0 опитенъ водачъ, минавалъ съ години една 
и сжща пжте1<а, эакрепялъ се на единъ и сжщи ка

мъкъ, бива иэмаменъ, грабнатъ отведнажъ и отнесенъ 
въ безднат11 заедно съ скалат11, на коs~то се е дов-h
рнлъ и стж.nилъ или се прихваналъ. 

При н-hкои случаи се ср-hщать оп11сни припа• 
дъци вследствие виене светъ или при по-rол-hма ви· 
сочина - отъ сърдеченъ ударъ, заради което ту· 

ристътъ тр-hбва да бжде достатъчно nодготвенъ и на• 
пълно познаващъ своят11 физическа чэдържливость, 
nредч да предприеме уморителенъ излетъ. Едн11 осо· 
беность за високитi; планини е планинската болесть, 
коJ1то се явява вследствие различни причини, главно 

недостатъчно трениране на дихателмит-h органи или 

разстройство въ стомаха. Затов11, нуждно е посте• 
пенно привикване т-hлото на no-roлi;мa височина, 
преди да се прави възкачване на високо. 

Не по-малко оnастна е сжщо и бурята - па• 
rубна, както л-hте, съ св-hткавици и гръмъ, така и 
зиме, съ снt.жни виелици. 

Макаръ и не безнаказано да нц откриватъ nла
нинит-в своитi; недра, туризъмътъ ще продължава да 
върви въ nжтя на културното завоюване на nриро• 

дата, въпреки жертвитi; - иэкупителнитi; жертви на 
прогреса - по сухо, по вода и по въздухъ. с. в. 

Народни паркове. Въ една хубаво издадена 
илюстрована книжка ·отъ 35 стр., полскиятъ nрофе• 
соръ Dг Walery Goetel (Parki n11rodowe w Rmeryce I w 
Polske), съветва съотечественицитi; си да се проник
натъ оть съзнанието за дълrа на вс-h1<ц културенъ 
народъ къмъ nрцродни1i; красоти на родината му и 
посочва начина, по който на'1-добре и най-лесно 
тр-вбва да бжде изпълненъ тоя общественъ дълrъ. Въ 
единъ доста пространенъ уводъ. авторътъ излага 
опастностьта, 1<оято застрашава природн11та n11норама, 

вследствие постоянно растs~щитt. зааоевания на ме· 
ханикзта и апелира за отпоръ сре1цу крайното ма· 
шинизиране на живота. Съ задоволство той отбе
л-hзва, че н11последъкъ проличаватъ приэнаци1t на 
едно възвръщане къмъ природата, което об11че ще 

бж.де полезно само акD се регулира и сведе къмъ 
нормитt. на една мждро обмислена а1<ция. Въ тоя 
·случ11й эа примеръ 11вторътъ взема Америка, дето 
н11й-напредъ се е появила грижат11 за оп11зване на 
природата, всредъ която тр-1.бва да н11мtри почивка 
иэнурениятъ отъ трескава работа днешенъ човi.къ. 
Т11мь най-рано еж. създадени тъй нареченит-в • н11 • 
родни п11ркове", съ богата флора и фауна, по обра• 
зецъ на които се заеха да уредятъ свои подобни 
паркове и много европейс1<и стр11ни. Им11йки предъ 
очи раэ1<ошнат11 планинс1<11 мi.стность - Татрит-h, 
която еднакво принадлежи на Полша и на Чехославия, 
авторътъ на книгата .Народни паркове въ Rмерика 
и въ Полша" nрепоржчва на меродавнитt кр,..rове 
нужнит-h м-1.рки, посрtдствомъ които би се осжще
ствила иде11та за единъ общъ на дветi; държави nаркъ. 
На края въ книгата се 1<онст11тира, че първитi; стжпки 
въ това направление еж вече сторени, което личи и 

отъ единъ nротоколъ на конференцията отъ предста-
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внтели на Полша и Чехославия, събрани въ името на 
горната цель. Протоколътъ е издаденъ миналата го
дина въ Краковъ като отдtлна броwура. Въ него еж 
отбел1;зани решени11т11- на конференци11т11 и еж очер• 
тани насокит1; на съвм-встната бждаща работа. 

Ив. Лековъ 

ДРУЖЕСТВЕНЪ ЖИВОТЪ 

Пернишкиятъ клонъ „Голо Бърдо• отъ Б. Т. Д. 
съобщава новия r.ъставъ на настоятелството с.и кон
ституирано, както следва: председатель: Илия Божи
новъ, nодпредседатель: инж. Хелмутъ Броксъ, секре
тарь; Никола Д. Николовъ, касиеръ: r-ца Ек. Трайкова, 
домакинъ: Богданъ Христовъ (Барона) и 1<онтролиа 
1<омисия: Ст. Бръчковъ, Сава Ганчевъ и Ив. Иорда
новъ. Адресътъ на клона е: Илия Божиновъ. rл. 
счетоводитель на минитi;. 

Клонътъ въ Банско изпраща статистически 
сведения за посtщав11нията на Пиринъ, отъ които 
правимъ следнитt. извлечении: за периода отъ 13 юли 
до 26 септемврий м. r. еж преминали 56 групи съ 
26~ души, отъ които 230 мжже и 34 жени .. Отъ тtхъ 
организирани туристи - 179. По градове първо мi.сто 
държатъ София и Русе; чужденци - Лондонъ 1, Суза 
(Ит11лия) 1, Виена 1, Буда-Пеща. 2, Берлинъ 1 и Парижъ 
1. Пренощували еж въ туристическата спалня отъ 
15. VIII до 20. IX с. r. 235 души. Броитъ на nиринскитt 
посетители минали преэъ Банско, обаче е много по
го,лi.мъ, тъй като въ rорнитt. сведения влизатъ само 

он-hэи, които еж се разписали въ туристическии домъ. 

Туристическа кооперация. Българската тури· 
стическ11 кооперация, Солунска № 25 е снабдена съ 
всички необходими туристически принадлежности не
Dбходими за екипирането на единъ туристъ. Форме
нит-в значки за рж.кава, съ града на респективниятъ 
клонъ, еж готови и се иэпращатъ срещу 29 лева. 

Очаква се въ най-скоро време формени11тъ платъ за 
туристически костюми, мостри отъ който ще се из· 
прат11тъ веднага на клоновет-h, за да направятъ nо
р.жчки по случай н11ближав11нето на конгреса. 

Новъ клонъ е основанъ въ с. Долна Opi;xo• 
вица, подъ наименование .Чукаръ•. Клонътъ брой 
25 души членове. Настоs~телството се е конституирало 
к11кто следва: председатель: Христо Т. Поповъ, nод
председатель: Rнаст11сия д·ръ Rнтелов11, секретарь: 
Цанка Камбурова, насиеръ: Тодоръ Банковъ, дома
ки:нъ-библиотекарь: Ботю Братоевъ, съветници: Бонка 
Гр. Статева и Кин11 Стоянова. 

Гара Бельовск.нятъ клонъ пЮндола" е иэ
nратилъ заявление до Министерсвтвото на Б. Д. Же· 
л-взници, съ което иска разрешение за поставяне въ ra• 
рата една рам1<а съ снимки отъ иэлетит-1. на клона и 
01<олната природа. jВtрв11ме, че МиниС'Теерството ще 
удовлетвори молб11та н11 Бельовцн, които по подобие 
на западноевропейскитt. туристи, искатъ да подтик· 
ва·тъ интереса къмъ туризма и да заnоэнаJ1тъ мина

вв.щитt. тунъ съ боr11тата Родопска природа. 

Старозаrорскнятъ клонъ .Сърнена гора" съ• 
общава състава на новото си насто11телство: предсе
датель: Д-ръ Хр. П. Гюлеметовъ, nодпредседатель : 
Тодоръ Блиэнаковъ, секретарь: Петъръ Г. Станевъ, 
наснеръ: Петъръ Гърбасановъ, домакинъ: Кирилъ 
Нl!lколовъ, съветници : Ганка Станнова, f\сенъ Ми· 
хаиловъ и Андрей Вълевъ и контролна комисия: 

Мнрчо Б. Мирчевъ, Цаню З. Цаневъ и Ст. Георrиевъ. 
Rдресътъ на клона е: Петъръ Г. Станевъ, чиновникъ 
т. п. станци!I, Ст. Загора. 

Вратчанскиятъ клонъ .Веслецъ• отъ Б. Т. д. 
съ-вмtстно съ 1<лона отъ Ю. Т. С. е маркнралъ пжти-



щата - за леденина 5·5 клм., за Вола 8 клм. и Рi;ч:ка 
8'5 клм., а се проектира маркирането на nжтя до 
върха Пър'Шевица и Коnанъ торъ. Клонътъ nродън
жава дейноатьта около залес11ването и въ резултаtъ, 

следъ . засети то\; съ боръ 40 декара отъ 1922, еж зале
сени нови 120 декара въ мi;стностыа Калето съ бu· 
рове и акации. Въ помощь н11 клона, който се полз ва 
съ симпатиитi; на гражд11нството, еж се притекли 
учащи и трудоваци-туристи, а отъ частни лица и банки 
е била събрана за сжщата цель една сума отъ 30,000 л. 
Туристичиската ицея е била манифестирана достойно 
при всi;ки случай. Така той е взелъ участие въ Бо
тевитi; т ьржествв, праздника на залесяването, откри· 
ване на туристически домъ, а отъ 23. V. до 3 юний 
м. г. е била уредена туристическа изложба. 

Карнобатскиятъ клонъ „ Чалж Кавакъ" е нз
бралъ ново настоятеn<:тво въ състввъ: nредседатель: 
Бяндо Желi;зовъ, nодnредсед~нель: Стойчо Неновъ, 
секретарь: Янчо Маноnовъ. касиеръ: Станка Пръвчевв, 
дом.-библиотекарь: Софийка Владкова и съветници: 
Никола Боевъ, Неоена Добрева и F\танасъ Караива
новъ. F\дресътъ на клона е: Янчо Маноловъ, чин. 
Б. Н. Банка. 

Ямболскиятъ клонъ „Кабиле" отъ Б. Т. Д. е 
избралъ въ общото годишно събрание на б. 11. т. r. 
новото настоятелство въ съставъ: nредседатель: Т. 
Тодоровъ, nодnредседатель: Кир. Г. Бояджиевъ, сек• 
ретарь: К. х. Рацановъ, касиеръ : Г. Димнтровъ. дом. 
библиотеиарь: F\лб. Вайнбергъ и контролна комисия: 
Д. Rнгеловъ, Т. Поповъ и Ст. f\наствсовъ. 

Отъ nредст11ве11ия отчетъ се вижда, че клонътъ 
е броилъ на 31. XII. м. г. 46 члена, отъ които 30 мжже 
и !б жени. Въпреки лошитi; геогрвфсии условия, 
презъ годината еж били уредеии б излета въ Бвкад
жицитi;, Стара Пщ,нина, Рила и др., които еж били 
посетени отъ 62 членове и гости. Презъ С'lтчетното 
врем'е клонътъ е реализиралъ приходъ - 8720·J0 пв. 
разходъ - 4406--20 лв., и наличность - 4319·9:> лев11. 
„Съборния фондъ" за 1926 г. възлv.эв на 504 лв. На 
XIX редовенъ тур. съборъ, клонътъ е билъ nредста
венъ отъ единъ деnегатъ, а на областнит1; срещи въ 
Сливенъ и Бург11зъ е участвувалъ съ свои предста
вители. Дружественото списание се е получавало въ 

45 броя. 
На 11. 11. т. г. клонътъ е открилъ агитационната 

седмица съ една забава въ кино .Свi;тлинll", сле.дъ 
което r. К. Jt. Радоновъ, чnенъ отъ клона, е държалъ 
бе<~еда за Пиринв, придружена съ 80 свi;тливи кар• 
.тини. Беседата е била посетена отъ 20 члена и 410 
нечленове. Сжщиятъ nоканенъ отъ мо\;стнит1. клонове 
е държалъ беседата си въ градоветi; Бургасъ, Стара 
Загора, Карнобатъ, Хасково и Ямболъ, а наскоро въ 
Каз11нлълъ. Презъ седмицата еж записани 18 нови 
члена и 42 аб0ната на cn. Български Туристъ. Дру
жеството е поискало отъ градския съветъ д11 му се 

отпусне единъ кжтъ отъ градската градина з11 разху
бавява не и обръщане въ туристически .паркъ, кждето 
въ бждоще да се построи туристически павилионъ. 
F\дресъn.. , на клона е: Чрезъ К. х. Радоновъ, ул .• Ив. 
Вазовъ" 10. 

Клонътъ отъ Б. т. д. .,Орлово гнi;здо" въ 
Казанкъкъ, съобщава новото си иастоятелство, кон• 
с'rитуирано, както следва: nредседатель: Еню Бончевъ, 
nодпредседатель : Ив. Ивановъ, секретарь: Тодоръ 

М. Кънчевъ, касиеръ: Ст. Паnазовъ, домаюiнъ: Ма
ленъ Маленовъ, съветници : Юлия Петрова, f\нка Ди· 
митров11 и Илия Стефаиовъ и контролна комисия: 
Стефанъ Ватовъ, Василъ Иончевъ и Ионко Илиевъ. 
f\дресъ на клон11 : Тодоръ М. Кънчевъ - гр. Ка
занлъкъ. 

Провадийскнятъ нnонъ .Сини виръ" отъ Б. 
Т. Д. е избралъ ново настоятедство въ съставъ: nред

седатель: Добри Тодоровъ, директоръ на см. непълна 
гимназия, подnредседатель: Д11митъръ Миревъ, сек· 
ретарь : Ив. Ст. Богдановъ, касиеръ: Недi;лко Ве
левъ, домакинъ: Дойчина Овч11рова. съветници: Цве· 
танъ Вълковъ, Никола Сицеровъ и П. Шиневъ и кон· 
тролна комисия: Василъ Тодоровъ, Пенко Великовъ 
и Димитъръ Т. Ивановъ. 

·клонътъ брои 37 члена, отъ които 8 жени. 
Презъ годин11та еж направени 11 излета до Кара Ор
манъ - Пробитъ Камъкъ, Невша - Водопадитi;; 
село К.утлубей ; село Равt1а; Патлейиа; Девне1!скитi; 
извори; Фетекьоската гора; Сини виръ; Варна; Здра
вецъ и двуседмиченъ излетъ съ маршрутъ: Провадия, 
София, Самоковъ, Чамъ Кория, Мус11л11, Костенецъ 
Баня, Белмекенъ, Юндола, Саранбей, Пловдивъ. 

Въ Плевенския клонъ Кайлжшка долина дру· 
жествения членъ Любенъ Тодориновъ е челъ рефе· 
р11тъ .Разходка изъ Рила". 

Презъ зимата иi;колкотуристи отъ Т. Пазарджю<ъ 
еж направили смi;лъ излетъ до БелмеNенъ, като еж 
имали изходенъ пунктъ Юндола, безъ да еж имали 
ски или най-малко други необходими за зимнитi; и.з
лети снаряжения. Не трi.бва да надценяваме силитi; 
си, ю:~то да се подценява природата. Този излетъ е 
накарало друrаритi; отъ Т. Пазарджикъ да се замис
л11тъ да подновятъ заглъхналия клонъ отъ Б. Т. Д.; 
,както и да nочн11тъ още тази година изграждането 

на туристическа хиж11 въ севернитi; С!клонове на Бел
мекенъ. Самото м-всто било вече избрано. По nлано• 
вето\; на f\рхитектъ Мумджиевъ, по чийто пл11нове се 
построи и хижат11 подъ Юмрукъ чалъ, ще се съгради 
и т~зи така нал~жаща з11 зимни,1; излети хижа. 

Софийския клонъ Rneкo Константщ1овъ е ималъ 
общо годишно събр11ние на 27 февруарий т. г. Ра
зисквани еж- важни орг11низ11ционни въпроси, из
брано· е и ново клоново настоятолство. Подробенъ 
отчетъ за събраиието ще дадемъ идни11 брой. 

Бъ RfAP[KH JУРН[ТЪ Месечно ипюстров. списание JI за туризъмъ и родинознание 
(Органъ на Българското туристистическо дружество). 
Продължава се подписката за XIX (1927) годишнина 
{10 книжки, януарий :-- декемвриs:;i), f\бонамента на спи
санието е 60 лв. годишно. За чужбина абон11мент11 е 
100 лв. Списанието е nреnоржчано отъ М-то на Нар. 
nросвi;т11 съ окр. № 1792 отъ 27 януврий 1922 год. 
Всичко що се отнася до списанието да се изпраща 
до : Реданцмвта на ·5ъпrарснн туристъ - Софнн, уп. Со1унъ .№ 25. 

Туристи, разпространявайте Български ту
ристъ. Запи1;1-1ете поне единъ абонатъ ! 

Редакторъ Ив. Вел.ковъ 

Цвчатинца „Родопи" иа Тодоръ n. Илиtаровъ ~ ,Царь [вмувJ1ь", OS 
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