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ТУРИСТЬТЬ KF\TO ОБШЕСТВЕНИКЪ 
Всжде и вdкога е било така - отъ Русо до 

днесъ: романтичното начало въ душата първоначално 

е давало потикъ на истинския туристъ за туристска 

деl!ностъ. Една стихийна сила въ гьрдитв го кара 

да бtra отъ многолюдното селище и да търсt1 уса

мотение всрtдъ природата. А тамъ ... та~,ъ тоИ 
разтваря вратцата на златния съсждъ въ гьрдитв 

си и 1·0 пълни съ блаrодмъта, която природата тъИ 

щедро влива въ всички гънки на духовния и физич

ния му орrанизъмъ. 

Очистенъ отъ дребнавости и суетност~,, окри

леftЪ отъ вtрата, че въ свtта има още абсолютно 
добро, той се връща пакъ при хората, но съ ореола 

на ясновидеuъ, съ ореола на чистата морално 11 фи
зически душа. Оrь очитв му и погледа му се из

лжчва доброто, което заразява околнитt, увлича 1·11 
и тв с,~ готови да следватъ примtра му. 

Добъръ образецъ за подобно влиян11е на при

родата върху човtка ни дава и наИ-новияrь бъ11-
1·арски рома.нъ „Братяа отъ Добри Немнровъ въ 

линето на Стефана. 
Така, чрезъ такова влечение 11 внушение, та1<а 

вси.де е расы1ъ броятъ на 11рнродопоклоннищ1тв. 
Така е расълъ и у насъ. Зовътъ на Алеко и при
мtрыъ на зна11ни и незнаИни негови съратници 

паднаха на добра почва. Промtнитв, които новото 

време съ такъвъ бързъ темпъ внесе въ предншнин 

патриархаленъ градски животъ, нововъзf1икналитв 
сложности, условности и незrоли и за човi.ка на 
умственя и за човtка на физическия трудъ, засилва 

още повече това течение. Засилва го така, чt:: то за 
кжсо време като мощенъ пото1<Ъ се разлt навсi;кжпе, 
обзе и стари и млади, обхвана представители 11а 

всички хоризоитални и напречни слоеве on, нащето 
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общество и нашия народъ. Повикъ,ъ • навадъ къмъ 
природата" се отекна въ десетки хиляди сърдца. 

Движението стана масово. 

Наложн се 11 организация. Възнию,1а Б. Т. Д., 
заживt Ю. Т. С, появиха се трета, четвърта и т. н. 
Закиnt навсtкжде въ rtxъ пъленъ съ устреми ор
гаf1изационенъ животъ. Българскияrь туристъ ст;,·tпи 

здраво на краката си. Нtшо повече : става равно-
11равенъ членъ и на Общославянската туристическа 
организация, а въ скоро време, вtроятно, ще стане 

такъвъ ~1 на Международния туристиченъ съюзъ, 
преговори за създаването на 1<01!то се водятъ ве•1е 

отъ една година. 

И въттр·kки всичко това и до день днешенъ още 
за мнозина остава откри,ъ въпросътъ надъ въпро

ситt: »каква е сжщностьта и какви еж. крайнитв 
цели на движението? Трtбва 11и и бива ли то да 

поощрява само егоистичнитв или •1исто естетични 

наклонности на отдtлни личности, като имъ създаде 

условия само да .съзерцаватъ" природата? Трtбва 
ли ~1 бива л-и то да пропов·lщва и да насажда аске
тизъмъ срtдъ едиR1, младъ, пъленъ съ сили и по 

природа деенъ наролъ ?" Много се пиа~, а още по
вече се е говорило на тази тема: въ частни беседи, 

въ дружествени събрания, въ публични сказки и т. 
н. Ето, преди нtкопко само дни даже, въ столицата, 

гдето ужъ броя,ъ на съэнателнитв туристи е наU

голtмъ, пакъ слушахме сказка (а propos - отлична!) 
за .Психологията на алпиниста•, т. е. в·ь сжщность 

пакъ за крайнитв цепи на туризма като алпин-изъмъ. 

Много се писа, много се говори, но не бt направдно: 
лоэунгьтъ наИ-после е намtренъ, J1Озунгъ,ъ, който 

осмисля цtпата деАность и на туриста като пичность, 

н на турист11 к11то чл~нъ liil н'!щоf! ~ъQтветна oprii• 



низаuия и на самитt организации. Лозунгьтъ е: 
• чрезъ природата за хората• 1• 

Туристътъ, бът·арскиять туристъ, не е ходилъ 

и не ходи въ роднитt планини, само за да съзерцава 

като аскетъ и да се отдава на романтични. бл1шове. 
Бъ11гарскиятъ туристъ не търси естетиката, макаръ 

и наИ-добрата - въ природата, само за себе си. 
Тои стн..пва бодро по попя, канари, ур11и и върхо11е 
съ единствената uе11ь, да преизпълни гърдитt си съ 

жизнерадость, очитt си съ свi;тълъ и бодъръ пог

педъ, душата си съ вtра въ доброто и съ надежда, 
духъn си съ упов~ние на собственитt си сипи и, 

главното, вси<1ко това да го отнесе съ себе си тамъ 

долу всрtдъ своитt братя съ наведени глави, съ 
посърнали 11иuа, съ отпадналъ духъ. Българскиятъ 
туристъ крачи бодро нагоре често съ кирка и 110-
пата въ ржка, съ тухли или керамиди въ раницата, 

да строи пжтища и хижи, 

мислите за себе си? Не, 
той е навикналъ да се за

доволява и съ наИ-скромно

то и може да мине где да 

е. ТоИ строи всичко това 

за хилядитt онtаи долу -
нека всички доИдатъ тукъ 

горе, нека и тt станатъ 

като него бодри, жизнера

дос~:ни , вtрващи въ твор

•1ескитt си сили, нека и 

тt повtрватъ въ простата 

за него истина, че н·f;ма 

такова зло въ свtта, което 

да е въ ·състояние да сломи 

човtшкия духъ, ако тоИ на

истина е здравъ и силенъ; 

че даже и днешното ни все

народно бедствие не е въ 
състояние да сломи волята 

му за бждни свtтли дни. 
ТоИ носи често лопата, за 

да възстанови онова, що не

вежествена ржка тьд без-

Р11ла. Скакавцитt 

пощадно руши: да залеси отново обезлесени и 
огонени пространства, и да запази онова, съ 

което благодатната природа тъй щедро го е 

надарила - гори, цв·l;тя, животни. Бъш·арскинтъ 
туристъ съ готовностьта си дейно да прояви и да 

одеnотвори всичкитt си добри помисли, съ бодрия 
си погледъ, с·ь чистото си сърдце и съ свободната 
си душа е пръсналъ вече и Щ>Одъпжава да пръска 

не малко предразсЖдъци въ нашия обществР.нъ жи
вотъ. Той е nатриотъ, разуменъ nатриотъ, и всжде 

cte тихо и разумно патриотично чувство. ,,Патрио
rизъмъ чрезъ туризъмъ е патриотиэъмъ съ корени•, 

слушах:ь умно да казва единъ нащъ добъръ съ
ратникъ. 

И тъИ, хижи, nжтища, гори - въ планината, 

домове, спални, паркове, nросвi;та - съ перо и С'Ь 
живо слово, бодрость, жиэнерадостъ, естетика 

социална етика, физическа и морална здранина, чиста 

любовь къмъ nр~1родата, хората и родната страна 

- въ rрадоветt. Съ една дума - 1<ултура, истинска 
и здрава 1<у11тура носи навредъ съ себе си тури• 
стътъ, носи я като апостолъ на човtшко и граж

данско съзнание, носи я и я разнася навредъ всрtдъ 

широкитt народни маси. Девизътъ на предишнитt 

поколения бt готовностьта имъ да умратъ за род
ната страна. Девизътъ на днешното, въэnриетъ отъ 
туриста, е: да живtе и работи за хората, за родната 

страна, да изкове съ здрави мишци свtтлата й бж.д

нина . • Величието на природата ~1 безъ това го е 
научило да се отърсва отъ дребнавото въ човtшкия 

животъ, выtсто умраза и зависть къмъ ближния 

всадило е въ душата му любов,, и симпатия, вмtсто 

тъмния инстинктъ за разрушение, в·ь душата му 

блика радостно •1увство за тварчество*). 
И следъ всичко това, нима може нtкoll па от-

фот. М. Кр1,шнякъ 

рече правото на туриста да счита себе си за обще
ственикъ и то общественикъ съ най-чисти пориви и 
намtрения, общестненикъ отъ първа величина, съ 
наИ-безкористна и чиста душа, обществеt~икъ, коИто 

самъ по себе си, по вж.трешна само накпонность. 
работи за куптуренъ, социаленъ и народно-стопански 

напредъкъ? 
Стига вече спорове за мtстото му въ общест

вения ни животъ и за орrанизапиитt, съ I<оито тод 

ыоже да кооперира. Съ трудъ и идеапизъмъ тоИ си 
е извоювапъ завидно мtсто, а колкото э11 сътрудни

чество - готовъ е винаги да се нареди съ равнитt 

на себе си 110 достоинство и духъ. 

Едно само иска тоИ: да бжде свободенъ, по 

своя инициатива да твори, защото и всиqко що е 

създалъ до сега, по свой починъ го е съэдалъ. Не 

*} Вж. • Туризъмътъ въ България", стр. 47. 
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ще го съблазнишъ нито съ от11ичия, нито съ награди. 

Всtка излишна формалность, отгдето и да иде тя, е 

nрътъ въ колелото, което движи неговия устремъ. 

Той u"tлъ е отдалъ себе си народу си, а нищо не 

иска за себе c1i. Работата срtдъ дивната природа 

му е дала здраве, твърnъ духъ, но и благородство. 

И той, този скроменъ труженнкъ въ полето на бъл• 

rарската общественость, знае н твърдо вtрва, че 

е11ннъ день сnоменътъ за изразходваната съ полза 

енергия, спокоИната поради изпълненъ общественъ 

дългъ съвесть, па и прекаранитt щастливи часове 

въ крж.rа на скж.ли другари въ лоното на природата 

ще го оrрадятъ отъ rибелнитt влияния на делнн•1ния, 

лосветенъ само на „работата• животъ. Ще го огра-

дятъ отъ дребнавото самодоволство, отъ м.жкитt на 

завистьта, отъ склоностьта къмъ отрицание и охкане . 

Не иапраздно презъ толкова години е всмуквалъ въ 

себе си съ вснчкитt си пори радость и красота . Ще 

настжпи критическа минута въ живота, ще възкръсне 

споменътъ за упорития добросъвестенъ трудъ въ 

планината и въ града, ще полъхне прохлада отъ 

иtкоИ планински потокъ, ще се разбуди бодрия 

напtвъ на туристическия химнъ и въ душата, вмtсто 

охкане, ще прозвучи мощна тържествена rrkceнь, 

призоваваща къмъ по-нататъшна бодрость н по•упо

ренъ трудъ. И това ще е единствената достоllна и 

наU-голtма награда на истинския бълrарск11 туристъ• 

общественикъ. 
И. Раевъ 

изъ СНьГОВЕТь Hf\ ВИТОША 

Освобожnението на България е едно rолtмо 

събитие въ живота 11а нашия народъ. То бt npen• 
1 11етствувано отъ една дълга и упорита борба, въ 

1<оято борба стана закаляването на народния харак

теръ. Въ тази именно епоха се роnиха, жшrl;ха н 

умрtха наИ-свtтлнтt личности, които е раждала на• 

111ата страна. Намtсата на Русия ус1<ори освободн-

1 е1н11я процесъ и наложи факта на освобожnението. 

1·1 его оттогава вече изтече nоловинъ вtкъ. Петь 
11iн<овната роби:~ е отхвърлена въ историята съ полу, 

нt 1<ов11а свобода. На З мартъ е възспоменателния 

день за българското освобождение, а на тазгодишния 

З мартъ се празднува петдесетгодишнината отъ това 

rvлtмo събитие. Но макаръ този день да носи общо

народенъ характеръ и досега не е ,устаньвенъ единъ 

1,бщъ начинъ на празднуване. Както голtмитt на. 

родни скърби, така и народнит!; исторически радо

сти всtки схваща и преценява по своему, и оrь 

съвокупностьта на тtзи индив1шуални радостни и 

ci.:p ьбни, споредъ спучая, преживяван11я се получава 

общата народна скърбь и радость. 

Често шкти слушаме упрtка, че туриститt съ 

сво,п\; набtrн къмъ nла•1ннитt странили отъ народ-

1111тt тържества н съ тylt подценявали тtхната стоU• 

1юсть. Единъ приятель туристъ ми разправяше следъ 

праздника на залесяването, че на тържеството при

с,1-тсrвували само двама туристи . Отсжтствието на 

туристнтt се чувствувало. И нашнтt двама приятели 

чували шушукания, въ които се изказвали искрени 

възмущения на лесовъдно настроенитt люде отъ 

• туристическата апатия". Единъ депутатъ даже об

яснявалъ това прискръбнdявление съ нtкакви .краUни 

идеи". Въ еж.щата тази минута, обаче, въ която се 

шушукаше nротивъ • туристичес1<ата апатия~, тури
стнтt м.жкнtха изъ снtжвитt nръспи на Витоша 

боровъ разсадъ. Хилядитt участвуващи въ .празд

ника на залесяването• не посадиха всички заедно 

нито едно дръвче. А элепоставянитt на тържеството 

туристи сами засадиха на Витоша с;кщата nролtть 
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четиредесеть хиляди борчета. Защото най-плодови

тия день на залесяването ние празднуваме тогава, 

когато засадимъ на И• много дръвчета. 

Праздникътъ на освобождението има истори

ческа смисъ11ь; тоn е день възспоме-нателенъ. Но н 

като такъвъ ние пакъ го празднуваме въ планинитt. 

Вtрно е, че се лишаваме отъ тържествената обста

новка на обикновеното градско празденство. Но въ 

ннкоll случа!! и нашата обстановка не е по-малко 

тържествена. 

„ Планинитt, казва Ръскинъ, еж създадени да 

бждатъ училище н черква за човtшкия родъ•. 

Въ • тtзн велики храмове на земята• съ • снtжнн 
алтари• нзжявtхме споменитt и за петдесетгодиш

нината отъ освобождението, за което нашитt бащн 

легнаха изъ окопитt при Крагуевац-ь и Шипка. 

За насъ ловджийскоrо „ на слука" значи .дано 
се СJJучатъ повече праздници •. ,. На спука" бt за 

насъ деньтъ на освобождението, защото ни гаранти

раше два празднични дни. Спедъ слуката вървtше 

и чудното време. Такива приятни за съзерцания на 

обширнитt простори дни- рtдко сме срtщали, като 

тtзи на 3 и 4 мартъ тази година. 
Витоша пазеше ревниво девственостьта на своитt 

снtrове. И деltствително неRнитt високи дtлове биха 

били недостжпни, ако не бtхме усвоили служенето 

съ ски. Напжтилата (ракети) и скитt еж. изобрете

ния на народитt, които еж поставени въ една гео

графска обстановка, която ги държи въ съприкосно

вение съ rолtмитt и дълготрайни снtrове. Тtэн 

прибори българскитt туристи пренесоха отъ вънъ. 

Но ако скитt са. наистина чуждо изобретение, което 

ние усвояхме съвсемъ наготово, напротивъ напжти

лата (ракетитt) отдавна с.ж. познати на бъпrарския 

народъ. Дали еж. ги видtли отъ нtкои чужди гости, 

или пъкъ съвсеиъ самостоятелно еж ги изобретили 

- това не зная, но ми е известно, че напжтила отъ 

дървенъ обрачъ и 11ико с~ отдав11~ оъреденн от-ь 



Nланинttитk изъ Родоп1-1тk и н·~кои македонски пла
нини. 

Преди години, • шастливецъrъ" Але1'о меч• 
таеше за каква годе колиба на Витоша и късно 
следъ неговата трагична кончина, примамливата пла

нина зимно време бt достжnна само nрезъ деня и 

то не винаги. При лунна нощь тя се отдавате само 

на далечно съзерuание. Сега вече, благодарение на 

обширнитt хижи и хижички, нtколко стотинъ то• 

бители на разнообразни,!; природни прелести мо• 

гатъ да nрекаратъ и най-лютата зимна иощь въ 

снtжнитt обятия на 1<расавицата. Наnливътъ по хи• 
житt е много голtмъ ; срещу праздници ,1; напом
нятъ сарделени кутии - всичко се заема отъ рано. 

Затова и азъ решихъ да използувамъ гостоприем

ството на .колибари,!;", каквито се навъдиха и по 

Витоша. Макаръ и едно отклонение отъ колективния 

туризъмъ тtхнитt колиби 
все пакъ усJJужватъ на из

летуването. 

Къмъ залtзъ слъю.1.е 

прехвърлямъ Я воровъ ридъ. 
Оrъ Широ1'аmа ливада 
се разкрива ненаrледниятъ 

хоризонтъ, затворенъ отъ 

б11tстящи,I; чела на Руенъ, 
Църноокъ и Руй. Багри,!; 
бързо се смtнятъ; пур-

1:1урътъ изтиква снtжно 
бtлия тонъ, за да отстжnи 

на виолета, последния - на 

мата; докато небесно си• 

ниятъ цвtтъ завладяваше 

напуснатия О'ГЪ дневното 

свtтило западъ, отъ из

токъ се разтилаше млtч
ниятъ опенъкъ на нади

гащата се луна, литнала да 

догонва своя първоизточ

никъ. 

Замръзналиятъ снtrъ Мусала и Скакавцит11 
хруска подъ тежкитt обу-
ща. При извори,!; на Планини1,а е вече мрък

нало, но свtтло като день. Блtстящъ скрежъ покрива 
тъмнtящата подъ него борова гора. По всички по
соки uари неземна красота. И въ тихия си захласъ 
неусtтно почвашъ да неrодувашъ. Почвашъ да не
rодувашъ противъ поетитt. Природата ги е нада
рила - когото действително е надарила - съ 

тьнъкъ усетъ къмъ красотата, ·а тt се самоосжждатъ 
на естетиченъ гладъ и тровятъ талантитt си съ ал
кохолъ и никотинъ. А тукъ какво изобилие отъ 
храна за душата на поета, на музиканта, на худож~ 

ника ! И какви хубави творения, какви поеми, какви 
хармонични пtсни, какви картини биха се иЗJ1.Жчили 
отъ наситената имъ съ прелести душа I Пъкъ имаме 
толкова много поетскн • срtди ", "групи•, ~ крж

щоци • и • кржгове •. ПокраJI nхъ не бива ли да се 
създаде и единъ поетски „кружокъ•, които да по

следва хубавия примtръ на Вазова и да се обедини 

11одъ знака: .r(,,лta природата u •tрезо природата 
за изкуството и обществото!" 

Съ тtзи мисли прехвърлихъ неус-1:,тно Даvтово 
ридъ и се намtриn въ планинското "селище" при 
Златни,!; мостове, различно кръщавано, но и досега 

не усвоило общо, .универса11но" име. Прибрахме 
се въ една отъ "хижитtи. На парадната й врата е 
написано съ красив~1 букви: "Здрав,ы"i°те !, което 
бнхте искали да изтълкувате въ смисъль: .Добре 
дошли, скжпи гости I w, ако не ви спжваше подзагла
вието, написано нiщакъ си съ по-гузни бу1<ви: ~хи
жата е •1астна", което ГанUоолу - едииъ отъ весе

ли,!; съпритежатели ~ дешифрира: ., на непокане

ннтt рtжемъ квитанция!· ... 
Къмъ 9 часа вечерьта термометърътъ сочеше 

13 градуса подъ нулата. Колкото месечината се из

дигаше по-високо, толкова ПО· силно ставаше и обая-

•~от. М. l{ръш~<•къ 

нието на тихата лунна нощь достоИна за перото на 

Тетмаf.!ера. Но трtбваше na се прибираме за спане, 
защото приближаваше денЬ'fъ на българското осво
бождение, който ще празднуваме по високитt връ• 
хове на Витоша. Златнитt мостове еж много низки 
за такъRъ въэвишенъ денъ 1 

Новиятъ день бt още по-хубавъ. Лрезъ Вла
даUски Църенъ връхъ, Острецъ и Яслитt се изка• 
чихме на Селимица. При извора на Даутица скри
шомъ се радвахъ на едно сърне. С1<оро обаче то 
ме усети и избtrа въ гората, като въ бtгането си 
два-три пж.ти обърна милата си главичка; искаше, 

види се, да разбере враrъ ил.н приятель съмъ му. 

Преди две години по сжщитt мtста срещахъ семеи

ство отъ три сърни. Вtроятно е останало само това 

сираче. }l{есто1<иятъ ловецъ не е пожалилъ и 1-tзи 
наU-ми11и отъ милитt създания. 

Оrъ широкото теме на Селишща се разкрива 
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liълшебна rлецка. Северниятъ секторъ на хоризонта 
е заеть отъ профила на гордата Стара планина. ЕИ 

Мургашъ ! Но той още не е черенъ, като черна 
врана и пиленцето още не е запt,ло по него. 

Макаръ и спокоенъ, неговото бtло одеяние ни на
помня критическия моментъ на преминаване на ру

скитt во11ски преди 50 години. На изтокъ отъ него 
въ Арабаконаш1<Ия проходъ Шекиръ паша направи 
последни,\; усилия да спрt настжнващитt руски 

вълни подъ командата на генералъ Гур1<0. Но на

пусто. Колоната на rенералъ Дандевилъ се стреми 
къмъ Буново; генералъ Раухъ се спуска към·ь Чу
рекъ, 1<ато се бори съ снtжнитt бури шесть дено• 
нощия, а генералъ Велиа~mновъ е стжпилъ на гор

дия Мургашъ макаръ и съ цената на roi'ltми жер
тви. На връха Баба, така хрисимъ въ тази ыинута, 
само въ една нощь - срещу 17 де1<емвриИ, замръз
наха 13 офицери и 813 войници. Сnомею1 бъха наИ
после комбиниранитt усилия на Шекиръ и Нури 
паша ... 

Гледката на югъ, макаръ и 11ишена отъ исrори• 
чect<иri спомени на Стара-планина е още по-пора
зителна. 

Блtщи въ снtжното си одеяние вълшебницата 
Рила, като че изваяна отъ млtченъ мраморъ. Отъ 
Селимица тя се вижда на изтокъ само до Мусала. 
За да я вида цtла, по1<ачюп, се по югозападното 
ребро 11а Черния връхъ. И трtбва да призная : ни• 
кога Рила не ми се е струвала така красива~ както 
този день. 

Отъ Черенъ връхъ л·l;тятъ малки черни т6чки, 
които лжкатуша,ь 1<ато водни кончета. Това еж 

скl!ори. С1<Иорството, 1<акто 11 излетуваието безъ ски, 
се схваща различно и различно практикува. За нt• 

кои то е чисто и просто спортъ. Научни и естети• 

чески елементи или съвсемъ отсж.тствуватъ или слу

чаИно и автоматически се нам1;сватъ. Това схваща

ние преобладава въ обикновенит!; спортисти, чле
нове на с1юртю1rв клубове, които гледат-ь на cнtra 

като на сnортенъ плац·ь. Сnортниятъ елеменrъ ув
лича и мнозина млади туристи , защото деUствително 

с1<llорството и като спортъ е единъ оrь наf.1-краси• 

витt II наll•малко вредни спортове. Пресилването на 
ор1·аниsма и излагане на рискове еж. обратното JIИ· 

сто t1a ски-спорта, но тt не докосватъ изобщ() скllор
ствот◊, като туристически елемеюъ. 

~ ....... ,.._. 
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За турнститt скитt с,"К едно невамевимо посо• 
бие за зимния туризъмъ и особено за внсокитt пла
нини. Трtбвало би, разбира се, въ зависимость отъ 
материалната въаможность, тъИ l(ато скитt у насъ 

еж доста СК,"i,.ПИ, щото всtки туристъ да привикне 

да си служи съ тtхъ. Движеllки се отъ 1 10-виши ин

тереси, които далеко надхвърлятъ лекитt спортни 

нагони, иэлетуването съ ски ще почне да доми• 

нира надъ с1<llорството, като смислениятъ туризъмъ 

се наложи на повърхностното и праздно скитниче

ство. 

Привечерь се прибрахъ при моитt ха::~аи, конто, 
съобразно съ темперамента и nрИJЗич1rnт\; си, бtха 
заети: едни поnр?.вяха електрическата юзина, а други 

доизкарваха своята следъ-обtдна почивка, макаръ и 

да б·!; вече 5Ji2 часа следъ обtдъ. 
На другия день, пакъ благодарение сътрудни • 

чеството на услужливит!; ски, обходихъ северната 

половина на Витоша. До дветt хижи - Витоша и 
Алеко, имаше направена партина и отиването до 

тtхъ не бt особено трудно. Но пжтьтъ между дветt 
хижи nрезъ водоснабдителното плато (.Долно блато") 
и Капаклиеведъ бt неnроходимъ и мнозина туристи 

отъ двата пункта бtха принудени да се откажатъ 

отъ традиционото обхождане и на дветt хижи. Следъ 
обtдъ, когато слънцето бt доста много размразило 

снtга, срtщнахъ една група младежи, които водtха 

весе11а борба съ cнtra, като заnваха иамtста до 
колена, а често и до поасъ. Това имъ правtше удо

волствие, но личеше, че еж. и доста изморени. Съоб · 
щението ми. че отъ хюка Витоша има утж.пкана r,ж

тека, ги още повече ободри, но все nъкъ погледнаха 

нtкакъ си завf!сливо на скитt ми, макаръ че ~1 rв 

може би еж се подигравали съ скиорството. 

Отъ Калtенr, д1ьл& нскахъ да се полюбувамъ на 
българската столица, 1<оято отъ два дена не бtхъ 
виждалъ, но една тъмна матова мъгла ми попречи на 

това удоволствие. 

Надъ Говедарника, следъ последното назначено 
зариване въ изтънелия вече снtгъ ( скиорство безъ 
падане не може да с.жществува), с.валихъ скитt си. 
По би11ото Попадия, на южнитt склонове на 1<оето 
снtгътъ е почти стопенъ, ·се любувахъ на поникна• 
11ия кукурякъ, nредвест1шкътъ на настжпващата 

пролtть. 
n. д. 
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ФЕНЕРЪТЪ 
Отъ Егмонъ д'Rрсн 

Нищо не предразполага повече къмъ мелан

холия отъ тръгването нощемъ при зловещата свtт
лина на фенера. 

Изобщо м1-101·0 зле се спи въ хижитt, освенъ 
1<01·ато си капна11ъ отъ умора. Непрестанното вли
зане и иэлиз:;не, rлухитt удари на вtтъра върху 

покрива, който подскача, лютивиятъ днмъ оrь огъня, 

н още nо-раздразнитетшятъ - отъ тютюня, лошата 

кухненска миризма nримtсена съ тази, която ивдава 

чов·l;шкото тtJJO, ыокрит!; дрехи и обувки ; липсата 
на въздух·ь, коравото легло, върху t<Оето понtкога 
нtма възможность да се обърнемъ, и най-после нерв

ната възбуда отъ предстоящето възкачване, всичко 

това прав~1 илюзорна почивката на която сме разчита.ли. 

Внезапно, тъкмо коrато да заспимъ, будилника 
звъни. Малко остава да не станемъ. Смътни ржи
жения, глухи оплаквания, често пжти ругатни се чу

ватъ оrь налtгащ1тt, които прекрачвате, за да оти

дете и при1·отвите закуската, глътната набързо и 
безъ особена охота. Чувствувате се тежъкъ, несрА,· 

ченъ, моренъ; очитt ви сърбятъ, гърлото гори, 

зъзнете, волята като че ли е схваната; зле сте се 

събудили именно защото не сте спали. 

Групата се събира на платформата предъ хи

ж11та, навързваме се на вжжето, следъ малко всичко 

е готово; остава да намi;римъ ледокоnl(ата, загубена 
между двадесеть други, да потьрсимъ носната t<Ърпа 

или ножчето, което считаме за изгубено, после съ 
фенеръ въ ржка излизаме на от1<рито съ несигурни 

стж,жи, залитайки между скалитt и подвижнитt ю1-
мъни на морената. 

Тъй бt презъ сутриньта на 12 ав1·устъ 19 .• . , 
когато, къмъ 2 час-ьтъ следъ полунощь напустна:n1е 
хижата Фест11 за да възкачимъ върха Домъ де 

Мишабелъ1) , едно сравнително лесно изкачване, но 
малко усложнено отъ обстояте11ството че бtхме безъ 
водачъ, а отгоре на всич1<0 не позн~вахме ~1 nжтя. 
Това тръгване въ тъмната нощь и въ 1,1 е~1звест• 

ностъта имаше 11·J;що зловеrцо и покъртително. 

1) Върхъ въ f\лnиrn. 

Малко по-късно шибани отъ острия леденъ 
въздухъ ние постепенно се отърсихме отъ умората 

и ободрен•1 възкачвахме бързо ледника Фести; върху 
грапавия ледъ, усеянъ съ следи отъ пtсъкъ и ка

мъчета, замръзнали отъ студа, фенерътъ полюляванъ 

въ ржката ми, хвърляше на всички страни бtrли 
свtтлини, едва доста'ГЬчни за да освtтятъ ст..v.пкит-k 
ни и да открияn, малкитt локвички вода, покрити 

съ тънка 1,ора ледъ, която пукаше nодъ краката ни 

съ метали•1ески трtсъкъ. Следъ това трtбваше да 
се търси коридора nрезъ които се преминава 

около сто метра стена оrь черни канари. Tt се из

диrаrь надъ ледника Фести, като nодържатъ и въ 

сжщото време възпиратъ ледника Хохберrъ. 

Бtхме т1 взели удобния nж.ть? Въ сжщность 
тази пукнатина, покрита съ черенъ бл·kстящъ ледъ, 

не обещаваше нищо добро. 

l<ъмъ срtдата на прохода можахме да достиг

немъ канаритt въ дtсно и да се изкачим·ь по -лесно. 
Поr<аза се една равнинка, гдето спр'l:,хме на почивка. 

- Г11едаJ1, каза Жоржъ, една група се въз• 

качва на Ваисхорнъ? 

Наистина, отъ другата страна на доли11ата, 

чиято черна дълбочина се rубtше безкрайна и не

опред·J;лена, върху гребена на ВаИсхорнъ, моrжщия 

скелетъ на който се отгатваше, единъ фенер·ь се дви• 

жеше ; той се възкачваше, отиваше въ дtсно, връ• 

щаще се въ лtво, като блуждающъ огьнь, и въ чи

стия и прозр1:1ченъ въздухъ свtтлнната му изглеж

даше съвсемъ близка, огромна, блtстяща. Размахнахъ 
моя фенеръ и тамъ долу, приятелската св·J;тлина се 

за1,лати, затрептi;, за да отвърне на моя поздравъ, 

Tt ни бtха видtт1, •1 следtха нашия ходъ, както 
ние следtхме тtхння ; отъ този момент1,, nодвиж• 

ниятъ оrънь ни изглеждаше живъ, в·ь нашето въоб

ражение ние виждахме алпиниститt - трима, може 

би четирма, възкачващи стръмнитt скали, водени 

оrь този пламъкъ, които единственъ показваше тtх• 

ното сжществуване . ТоИ ни караше да следимъ уси• 

лията на тtхното ба.вво възкачване въ нощьта. 
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Ние подехме катеренето между t1апластеннтt 
скали; оrь време на време, единъ поrледъ къмъ 

другата група ни успоконваше за добрия и вървежъ 

и неtlиото бързо възкачване ни очудваше н въ еж

щото време - радваше. 

Тъкмо когато излизахме на билото на нашата 
стена, единъ викъ на Карлъ ме накара да подскоча. 

- Дяволъ да го вземе I извика той, .. про-
валиха се!. . . · 

Въ началото азъ не разбрахъ, после обръ
ща~!ки се, видtхъ, тамъ долу, върху скпоноветt на 
Ва~!схорнъ, още по-черенъ въ блtдо-сивото небе, 
фенера - тtхкия фенеръ - който падаше, ска

чаше, и отново подскачаше съ шеметна бързина. 

Това трая нtкол~ш секунди; скоро свtтлината угасна 

и дълбокото безмълвие на пустинната планина ни се 

стори още по-огромно, по-з11овещи мрачнитt съседни 

стени, по-дълбока бездната, зинала nодъ краката ни, 

nо-rьменъ ледника, който се rтростираше като са• 

ванъ къмъ черната долина. 

Все по• шеметната бързина е угасила фенера, 
пос11едното живо нtщо. И там·ь долу, въ поuножието 
на бездвижиитt, м·ьлчаливи скали, безучастни къмъ 
драмата, на 1<оято еж сцена, при rиrантскитt стени, 

които започваrъ да бtлеятъ въ отлитащата нощь, 
върху вtчния снtгь, едва обаrренъ Оrь кръвьта имъ, 
разкжсани трупове навtрно 11ежатъ прострtни въ 

причудливи пози . . . 
Наш.итt поразени погледи оставаха приковани, 

въпрtки 1:1асъ, върху мtстото, гдето се бt разиграла 
въ мрака страшната трагедия, която бtхме отrатиали 

по шеметиото събаряне на фенера. 
Неспособни да nроизнесем·ь нито дума ние 

стоехме смразени оть ужасъ, когато изведнажъ, по 

гръбнака на Ва/.tсхорнъ, на еж.щото мtсто, отъ гдето 
феиерътъ бt почналъ да пада, една свtтла точка се 
показа, бликна малко пламъче, трепна, угасна, после 

отново се запали; наtl-после се закрепи, като че по

растна и малко по-ю11.сно, облекчеии l)ТЪ неизразима 
мжка, ние видtхме тая свtтлина, символъ на животъ, 

да се движи отиово, и да крачи въ смt11а 
атака къмъ върха. 

Тогава, освободени отъ мжката, ко

ято притискаше rърдитt ни, всички за

почнахме да rоворимъ, кой както свари. 

Карлъ ми стисна р,кката до болка и на
даде rръмлиt1ъ зовъ ; Жоржъ, скочи из
веднъжъ, удари кра1<ъ о кракъ и се залt 
отъ високъ смtхъ, къмъ ко~!то се при

мtси и нашата шумиа радость. После, 
дошли на себе си отъ това сътресение, 

ние продъ11жихме весело нашия пжть. 

Lкакавц1пi, фот.:м.~~р1оШ11RКЬ 

Нашето изкачване, напротивъ, се 

извърши чудесио, то ни се стори още 

по-красиво отколкото- бt въ с.к.щность, 
изrледътъ по,възхвтителенъ, слънцето 110-

блtстяще, 11 радостьта ни бt толкова 

по-силна, защото бtхме nовtрвали че 
смъртьта е покосила жертвнтt си върху 
стен1:1тt на ВаИсхорнъ, коf.lто въ този 

денъ изглеждаше по-славенъ, повече 

Мисля, че сърдцето:ми престана да бне, поне 
rьtl ми се стори; Карлъ треnерящъ ме сграбчи за 

ржката, Жоржъ се бt струnолилъ на земята; ин

стинктивно, съ треперяща ржка издиrнахъ фенера, 

като че тоя би ми помоrналъ по-добре да вид"Я онова, 
което се бt случило насреща. Никакъвъ звукъ не 

ыожеха да издадатъ схванатитt ни отъ вълнение 

r'ьрла. 

Мисленно, ние видtхме тогава цtлата ката

строфа: първияrь се покатерва въ единъ коридоръ, 

дето се крие предателска поледица; rьнкияrь пласrь 

снtгь, коtlто я покрива, се подава подъ тяжестьта, 

човtкъrь се хлъзва, надава внкъ; по-долу, друrа

ритt му се вкопчватъ за скалитt, обаче тласъка на 

внезапно обтегнатото вжже rи изскубва отъ земята 
и ги запраща въ зиналата nроnасть; тогава започва 

ужасно падане: тtлата подскачатъ по камънитt, 

които ги разкжсваrь, смазватъ, пръсваrь черепитt, 

изъ които блика мозъкъ .. . . 
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отъ всtкога облtнъ отт, свtтлина. 

Какво се бt случило! Узнахме нn следния день, 

въ Зерматъ, отъ сжщитt, които бtхме счели за за
гинали. При оrтитъ да се залови за една отда11ечена 

скала, първнятъ отъ групата бt изтървалъ ценния 

феиеръ, и нtколко време се измииало докато из

мъкнатъ друrъ отъ раницитt и го запаляrь. Нито 
sa моментъ иэлЕ'тницитt не еж могли да предпс

ложатъ, че тtзи, които 1·и следtха съ очи, еж по
мислили че се е случ_ила катастрофа - а толкова 

случката имъ се видt11а незначителна. 

- Все едно, каза Жоржъ, страшно ни из-

ш1ашихте. 

И наистина} струва ми се, 

обземалъ трагичния трепетъ на 

онази су1 ринь. 

че никоrа не ме е 

страха, накто nреэъ 

(Изъ сп . • Lcs Alpes") 
rlpc11e1111 И. Галчева 



ИЗСЛЕДВf\ЧИТ15 Hf\ БЪПГf\РИЯ 

2 

ФЕЛИКСЪ Ф. Кf\ННЦЪ 

Между чужден1шитt, конто rrосвtтиха живота 
си эа ивследване на България, Фели,ссъ Каницъ за
е111а едно оrъ почетнитt мtста. Негови,!; заслуги 

къмъ българската наука, каК'Го и специално къ111ъ 

българския народъ еж неоцеt-шми. 

Отъ рождението на l<аница вече nриближаваrь 
стотt 1·одини - 2 авrусrъ 1829 roJiинa. Основното 
си и срtдно образование б,цащиятъ изследвачъ на 
Балкаяскиs1 полуостровъ завършилъ въ родния си 
rрадъ Пеща. Споредъ влечението на своята широка 

и в11ечатлителна душа, младиятъ Феликсъ избра от
начало художественото поприще, 11а което - както 

ще вндимъ по• нататъкъ - не 

можа за дълго да се залъ ржи, 

но което му даде все пакъ 

ценни духовни срtдства эа 

бждащата му общестnена ка
риера-изследване на слабо· 

познати области, каквито бt

ха заробенитt отъ Турция 

балкански провинции. 

За своето художествено 
образование Каницъ се пре
сели въ в~~ена, кждето посе

щавал·ь Художествената ака• 
демия и в·ь скоро време из

nъкнал·ь като ецинъ отъ наl'!

•тэла нтливиrt ва времето с11 

и11юстратори и журнални ху

дожници. За да обогати овои
тt познания, веднага следъ 

завършване на Академията, 

Каницъ предприелъ дълrо 

nжтуване изъ Германия, Фран
ция, Белгия и Италия и се за-
nозналъ непосрtдствено съ Мусала 
веш1киn проиэедения на ив-

куството. Презъ rtэи му пжтувания въ младия ху
цожни1<ъ се породила и оформила идеята дs изучи 

nаметнициrt на старото изкуство и понеже всичко 
rl)/.t е нзучвалъ непосрtдствено, на самото мtсто, 

реш:нлъ да предприеме научни изследвания на близ. · 
кия и по-далеченъ изтокъ. 

Щасливата мисъль на Каница се реЗ11изирала 
неочаквано скоро. По предпожение на nЛаИпцигския 
илюстраuионенъ вестникъ", на 1<ойто от дълго време 

билъ художественъ сътрудникъ, l{аницъ предприелъ 
презъ 1858 година първото си пжтуване, което за-
сеrнало само сръбскиrt земи, но което въ еж.щото 
време опредtлило и пжтя на бждащата обществена 

дейность на благородния маджариt1ъ. Резултатитt 

о~ъ това с11 n~туване тоi-1 ~зложи въ двеrt си съчи-

нения - .Die romishen Funde iп Serbleп и "Serbleпs 
byzantinische Monumente • ( 1862 r . ). 

Оrь тази си резултатна обиколка l{ан~щъ се 
отдаде всцеяло въ служба t1a бълтарскитt земи н 
народъ, която не наnустна до кончината на своя пло

довитъ животъ. 

0.ь 1862 до 1874 година, т. е. цtли дванаде• 
сеrь години неуморимиятъ ученъ пропж.тува обшир• 
ното пространство отъ Сава до Черно море 11 отъ 
Дунава до Марица и то при тогавашни,!; прими

тивни съобщителни ср·l;дства и несигурность. Но tia 
Каница и не трtбвэха жел·t;зници и хвърчащи авто-

фот. м. Кръшвякъ 

мобили, защото тоi-1 изследва ст.жпка по стж.п1(а и се 
интересува отъ всичко, което може да спомогне за 

опознаването иа една слабопозната страна и единъ 

още по-неизвестенъ народъ, както българсю1я. За 

тtзи му пжтувания може да се говори само съ дъл• 

бока почить и неизразимо удивление. Стара плищ1на 

Каницъ е преминалъ презъ осемнадесеть мtста I Кои 
българинъ - географъ или туристъ е nрекосилъ тол
кова nжти изъ различни мtста гордата Стара п11а

нин:1? 

Резултаnтъ отъ този неуморимъ трудъ е .Ду
н.авска България а Балкан.а•, едно епохално съчи

иеиие за бЪ11rарши,I; земи и народ1,, което излtзе 

отъ печатъ въ три Jroмa nрезъ 11ай- сж.дбоносн11rt 
дни, които е п~:,еживtло бълrарсrсото плt-ме - 1875/8 
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t. Въ това съчинение талантливиятъ х-удожникъ Ка
ницъ изпъква като още по-талантливъ rеоrрафъ, ар

хеолоrъ и етноrрафъ, и още като много добре ориен

тиранъ историкъ. Съчинението и картата на Каница 
изиграха не само чисто-научна, но още и обществено
политическа роля при разрешаване 11а голt.мня въ

просъ за 11олитическото освобождение на народа ни. 

Тази голtма заслуга на Каница бt оценена още 11ри 
откриването на първото българско Велико народно 
събрание, което въ заседанието си на 24 марть 1879 r. 
го присъедини съ бурни акламации къмъ числото на 

онtзи "лш,а, иоито еж сторили добро н.а българ
сиия н.ародъ~ и го поздрави телеграфически. 

И много още заслуги има този скроменъ дееtiъ 
къмъ народа ни. А неrовитt пж.тувания и трудове 

еж особено поучителни за българската туристика. 
Българскитt туристи трtбва да следватъ при пжту
ванията си примtра на великия маджаринъ: да об
хождатъ своята собствена страна не само съ краката 
си, но още и съ своята широко разкрита душа и 

буденъ ум:ь. 
А on стогодишнината отъ раждането на Феликсъ 

Каницъ и двадесетпеть-годишнината отъ смъртъта му 

(7. 1 1904 r.), която ще отпразднуваме идущата го
дина, иека направимъ единъ възпоминателенъ день 

за изследвачитt на България. n. д. 

по БРьГОВЕТь Hf\ ЧЕРНО МОРЕ 

Черноморскитt ни брtrове на юrъ отъ Бурrасъ 
се отличаватъ с:ь извънредно rолtмъ брой на вда
дени въ морето носове, между които се заключаваrъ 

множество малхи заливчета. Изразителната назжбен
ность на крайбрtжи~:то ни до южната rр·аница е 

плодъ на естеството на самата скална маса, която 

тукъ повечето е изригната, еруптивна. Всtки едннъ 

отъ тtхъ ни разкрива живописна гледка, чиято пре

лесть с~ допълва оrъ морето. 

Отъ разното положение на слънцето презъ 

деня, отъ отражението на облацитt въ водата, отъ 
разноцвtтннтt водорасли и други дребни организми, 
отъ съ.nържанието на неорганически частички, а така 

сжщо и поради разсейБането на свtтлината, мор~то 
приема такива разнообразни цвtтове, че мжчно е 
дори и художникъ да оnредtли боята, камо пи пъкъ 

да налучи с1ЫЦинския тонъ. Понtкога то така бързо 
прелива боитt си една въ друга, че окото се за
хласва въ забрава. 

Високитt планини у насъ си нма:тъ своето ве

ликолепие, цвtтиститt алпийски поляни - особена 
красота, морето - свонта прелесть. Намtрнте ли се 

край морския брtгъ при тиха нощь и при изгрtвъ 

на луната, вие ще видите окъттания и дискъ да из

плавна надъ водата. Понадигне ли се малко, лун
ннятъ дискъ се отразява като разкошна ваэа, под

прtна на дълга колона. Тоrазъ отъ водата започватъ 

да се ронятъ безсnнръ златни цвtтовце и пнстя, и 

лж.катушио да каnятъ къмъ бptra. Преди да при
стнгнатъ обаче, тt потъватъ на морското дъно. Из
дигне ли се по-високо луната, вазата nоrьва. Тогазъ 
се образува обширна, лека мрежа, изтъкана оrъ пре

плетени златножълтн и сребърно бtли жички, по 
които еж прикрепени хиляцнтt отражения на звез

дитt. 

Тръгвате отъ Бургасъ по хубавото шосе на югъ 
за къмъ Созоnолъ. Току що излизате отъ града и 

минавате първия дървенъ мостъ върху канала на 

обширното блато Вая. То е единъ незамtнимъ ка
nанъ за морска риба у насъ. Следъ стопяване на 
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анмнитt снtrове, а така сжщо и оrъ nадналнтt дъж
дове, напролtть нивото на водата му эначнтепно се 

повдига надъ морската повърхность, защото нашнтt 
рибари еж преградили канала на блатото Вая от
къмъ морето, още въ края на зимата. Къмъ срtдата 
на nролtтыа, когато инстинкта на рнбнтt заговори 
и ги подбуди къмъ дълги сватбени пжтування и за 

търсене на пищни храни, рибаритt отпушваn ка

нала. Струя отъ сладка вода се втурва къмъ морето, 

подмамва nристиrналитt отъ югь кефали и и.л.арин, 
които на орляци нахлуватъ срешу течението по ка

нала въ блатото Вая. Нtкои години и бtлата риба, 
увлечена по тtхъ напуща Мандренското блато, като 
наБлнза заедно съ тtхъ въ бдатото Вая. Следъ това 
каналътъ наново се прегражда по начинъ, щото да 

може да ciraвa усоtшно задържането на навлtзлата 
риба. Послеnнята цtло лtто се ухранва, нараства, 

съ настжпването на nървнтt по-силни есенни сту

дове, когато инстинкта у нея повторно заговорва за 

пжтуване, но вече на югъ, тя се стреми да се от

копче отъ това б11ато. УстремяБа се масово презъ 

канала, но попада въ специално наnравеннт-\; за тая 
цель котецн. Изъ тtхъ рибарнтt просто гребятъ ри
бата съ кепчета отъ мрежа. Така при благоприятни 
години се улавя съ стотици и хиляди килограми 

вкусна риба, 
Гъмжило отъ розови пелик.анн, чийто дълги 

човки еж снабдени съ голtмн торби, заедно съ бат
лани, водни кокошки, чайки и други б11атнн птици 

сновятъ нзъ това блато, rтреследваl!ки лакомо ри
бата. Може да наблюдавате съ охота остроумната 

тактика на пеликанк_тt, когато оонtкоrа пръснати 
въ реднuа като во~!ници, прнкарватъ риба къмъ нt
кое по-ма,1ко заливче, размахваn криле за да я спла

шатъ, следъ което се втурватъ въ атака. 

Унесени въ наблюдения ту нзъ Бургаския за
лнвъ, кждето разнообразн11 търговски параходи при

стиrатъ и заминават,;, или пъкъ взирайки се въ 
околния воденъ миръ, изъ коl!то малки и гол-hми ята 
отъ рибки игриво се rонятъ измежду леко люпею• 



щитt се вd.!iо~асЛи, 1<оито nроsиратъ на слънцето съ 
боип на небесната джrа, вие имате предъ оч_итt си 
сжщииски аквариумъ. Така неусетно стигате до rо

лt.мия жел-\;зенъ мость, прехвърленъ надъ дълбокото 

гърло надъ Мандренското блато. И то, поради риб
ното си богатство, представлява за държавата до
бъръ източникъ. Отъ моста се наклонявате къмъ 
носа Кафиа и Порпсо. Оrтукъ панорамата на Бур
rасъ съ пристанището му като че ли е сложена върху 

иамшлеио съ вкусъ синйо-зелено кадифе. Оттукъ е 

и най-хубавата гледка на ;,~ащия вторъ портъ, ко/.tто 

денонощно като сърд· 

це на южната полови

на отъ царството ни 

неуморно тупти. Сле

дите ли крайбрtжието, 

скоро достигате мtст

ностьта • Карантината", 
дето дълги редици отъ 

павилиони и кжщурки 

еж заобиколени отъ 

свежа растнтелность. 

Наблизо 110 !{аранти
тана е голtмото :1ат1в

че „ Ченrене скеля", 
чийто брtгове сж заси 

пани съ меки като ки

лими настилки отъ ку

пища изхвърлени мор

ски водорасли. Дости-

1·ате след·ь това опас

ното тинесто корито 

на ыалката рtка Утман

лия. За да се избtrне 

опастностьта отъ затъ

ване, добре е да се 

мине еж.щата рtчица 

по-високо. Привечерь 
стигате къмъ рибар• 

скитk колиби на Кере

мидарски бурунъ, от
дето Бурrасъ и Анхиа
ло съ запалениrrt си 

лампи и отраженията 

имъ въ морето правяrь 

странно впечатление. 

И когато вечерьта скло
пите о•rи, само окото Въ пристанището 

на св. Анастасия цtла 
нощь не се затваря. Оrь южниm носове въ Бур

гаския заливъ, Атия се най-много вдава съ мо
рето. Хубави,!; и постройки, правени презъ време на 
войната, богато моrать да лобератъ съ стотиD.и сла
ботtлесни дечица, толкова повече, че тоя край не е 
малариченъ, а освенъ това има и красива околность 

съ чистъ плажъ. Наблизо еж двата малки буруни : 
!{аридницата и Златната рибка; първия като мtсто 
за ловене на дребнитt рачета - кариди, носи еж
щото име. Второто дадено име на другия бурунъ е 
повечето единъ блtнъ на рнбаря, r<Ollтo чака да 

хване въ далянсюпt си мрежи леrендарliата златна 
рибка. Въ форма на пръстъ, разположенъ точно на 

1оrъ оrь Анхиало и на изтокъ отъ Атия е извън

редно красивия но<..-ъ Ативало. Като по-високъ оrь 
друrитt, отъ него се развивать прелестни гледки на 

тритt ни крайморски градове : Бурrасъ съ хубавитt 
си сгради, Анхиало съ високата си черква и при
казната Месемврия, запъ която въ далечината се из
дю·атъ стръмниrt брtrове на високия до 80 метра 
носъ Емине. Оrь Ативоло на юrъ се вижда Созо
полъ. Морето оrrукъ изглежда на обширна ве11ена 

ливада, no която без
броИно. многото бtли 
гребени на заредилиrl; 
се вълни, ска<1атъ, п·ре

мятать се до като стиг

натъ брtга. 
Юrо-източнооть но• 

са Ативоло е чисто 
българското село Св. 
Никола С'h- КЖщи бtли, 
като бtли rълж.би, съ 

приветливи градинки. 

Нtкои оrъ жителитt 
му еж добри рибари 
и винари. Добре по

срtщатъ гости. Въ 

близко съседство до 

селото е носа Тала

сакра, ко/.tто право на 

изтокъ пресрtща и рt

же вълнит-1;. Въ съсед

ство до селото има пt

съчни ивици краИ МО· 

рето, нtкои оrь които 
еж доста чисти. Не да-

11ече отъ бptra и успо

редно на него се по

даватъ изподъ водата 

rолtми, черни блокове, 
които nравятъ впечат

ление на грамадни къ

ntщн се морски жи

вотни. Народа ги на

рича • биволи". Такива 
се КЪПЯТh и по на югь 

краИ носъ Червен1<а. 
фот. арх, Коевъ Между послещ1ия и 

града Созополъ море
то е изхвърлило купища пtсъкъ. При малкия 
скалистъ островъ не далечъ оrь града, а именно : 
Милосъ, Св. Иванъ и Св. Петъръ съ nострое
нитt по тtхъ рибарски колиби и скели еж. три 
самостоятелни домакинства, особно презъ есенния 

се<>онъ лри ловидбата на морска риба съ цаля
нитt. Дълбочината на каналиrt между тия ост
рови е надЪ 30 метра, а лрозрачностьта на морската 
вода, наблюдавана чрезъ бавно спускашъ се метали

•1ески дискъ, боядисанъ бtло, се забелtзва до 18 м. 
д·ьлбочина. На острова Св. Петъръ е мстроенъ ви-
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сокъ фаръ, чн/.lто силни дж.чи - сигнали, нotti.e и въ 
мъгливо време ориентиратъ параходитt. Отъ остро
витt Созополъ се 11редставлява като по-хубавъ rрадъ. 
Прехвърлите ли се съ лодка до кея му, скоро кра

чите по тtсни и криви улички, постлани съ калда• 

ръ.мъ. Разклоненитt клони на стари лози образуватъ 
зелени арки, които допиратъ нейде стрехитt на об
шити съ дъски кж.щи отъ дветt страни на уличкитt. 
Извънредно многото миниатюрни параклиси 110 дво

рища и улички еж друга особеность на града . Над
весенитt. чардаци просто се допиратъ. Созополчани 
се занимаватъ освенъ съ търговия, лозарство, но и 

съ риболовство. Хвалятъ се съ красния си полъ. 

Презъ лtтото rрадътъ е нетърnимъ отъ воня. И 
жалко е, че Соэополъ, така живописно разположенъ 

на полуострова, митъ отъ тритt си страни отъ мо
рето, е още лишенъ отъ канализация. 

Нова свежесть ви облъхва съ напущането града 

и изкачването височината, дето еж. воденицитt на 
вtтъръ. По срtдата на пжтя за къмъ по-южния носъ 

св. Галина, след-ь като се премине рtдката, но осо
бено красива гора съ каваци, се намира до, самия 

чнсrъ плаж·ь изградена каменна чешма, отъ която 

струи пищна вода. Слушали ли сте нtщо за езерото 
Алепу? То е до самия брtгь по носоветt св. Га
;1ина и св. Тома. Сравнително паралелно проточено 

на морския брtгь, то е по-дълго оrь килом,етъръ. 

Тtсни пtсъчни ивици го раздtля отъ морето. При
покрива се съ плаващи водорасли измежду стърко

ветt nanypъ. Когато вилнеющия вtтъръ задигне пt
съкъ и почне да го трупа като тънка кора вьрху 

слоя 01-ь водорасли, огледа11ната nовърхность на езе

рото се намалява. Стж.пи ли човtкъ или нtкое жи
вотно върху такава пtсъчна кора, екоро затъва на

долу, за да не излtзе вече никога. Алепу е скрило 
коститt вече на нtколцина. Внимателното население, 

когато броди по тоя кра/.1 опитва rrредварително 

стжпкитt си съ дълги сопи и предупреждава де ко

гото види да се пази отъ това езеро, което било 
хитро като лисица. Деlkтвително сжществува не 

малка опасность, тъй като когато то събере повече 
вода, пробива не/.lде пtсъчната коса за да се изл.tе 
въ морет{). Така образувания му каналъ може обаче 
по сжщия начинъ да се замаскира и припокрие съ 

пtсъкъ, като по тоя начинъ стане незнаенъ rробъ 
нtкому. Такова опасно езеро има и покрай запад
нитt брtгове на Франция откъмъ Ламанша въ мtст
ностьта Леландъ. 

Преминете nи благополучно край опасирто 

Алепу, вие крачите по склоноветt Ra цtла редица 
пtсъ•ши могили, високи до 4-5 метра. Дюннитt 
пtсъци стичатъ чакъ до рtката Ропотамо, която 
вnива водитt си въ близкия заливъ. Въ него се из
вършва наесень най-богатия ловъ на nаламуди, за' 
която цель нtкот,о чифта аламани (дълги рибарски 
лодки) съ по десетина души, пристигатъ отъ Созо
полъ, па даже и отъ Бурrасъ за да Ааправятъ по 
нtколко воли. На това мtсто въ залива най- ч,есто се 

навъртатъ делфини, които еж твърде забавни съ 
своитt гмуркания· и изплаввания, когато особено пре-
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С11едватъ рибата. Брtговетt на рt.ка Ропотамо СА{ 
обраС11и съ буйна гора, на мtста непроходима по

ради сплелитt се лиани, както по Камчията. Тя е 
безъ бродъ. За да я преминете, се качвате на салъ, 

който обслужвг граиичнитt ни войници. Въ дtсно 
отъ устието на рtката започвать високи брtrове, 
които къмъ Кенденаръ и Ватирухи еж просто от

весни. Рнбарскитt колиби еж като сгушени орлови 
rнtзда по тия брtrове. Всtка минута издъnбоко 
подъ краката ви морето съ rрохотъ мие скалитt, 
трещи, 1-ърми, реве. Разбира се, че тия мtста се ха• 
ресватъ на рибаритt, понеже всtка есеАь по тия 
!5уруни се построяватъ далянски мрежи, саецпално 

за лова на скумбрии. Особенно голtмо е оживле
нието презъ сезона 1-1мъ - отъ Димитровдень цо 
Никулдень, когато рибарскитt пtсни не преставатъ 

особенно при щастливъ ловъ. 

Отъ село Ченгелъ като пжчи на ветрило ска

литt иэnращатъ въ морето вдадени буруни, чиито 
плещи се покриватъ отъ широколиста гора, която 

на мtста се оглежда въ морето. Другаде пъстри nи• 
вади неусетно се спускатъ къмъ rrлажа или пъкъ се 

отдtлятъ оть водата чрезъ низки брtгове. Зеltтннъ 
бурунъ безспорно е най-красивия носъ по кра/.lмо• 
рието ни. Тукъ човtкъ заедно съ rrpenecтитt на мо
рето изпитва голtма наС11ада отъ разкошната при

рода на сушата. Все така простъ е бptra до с. Кю
п-рия. По него се редятъ хубави рибарски кл1.щн 
всtка една отъ която може да побере надъ 40-50, 
души. Нtкои отъ тtхъ си иматъ и параклиси (черк
вици). а на бptra - циментирани кейове. Наnро
лtть по бptra тамъ кипи животъ и работа, докато 
трае лова на чирузитt, защото по тая часть на краlt

брtжието се поставятъ едни оть наU-добритt ни 
даnяни, които ловятъ съ хиляди и хиnяди чирузи. 

Поизмършавtли следъ брачния си nериодъ, скум

риитt рано на пролtть напускатъ водитt на Мра
морното море и превъ Босфора се устремяватъ на 

северь все покрай брtговетt на нашето море, тър• 
се/.lки храна. Попаднали въ дапенскитt мрежи скоро 
минават.ь въ ржцетt на десятки жени и деца, които 

следъ като ги изкормятъ и измиятъ, ги поставятъ 

въ саламура. На другия день ги простиратъ на при

готвени за тая цель вжжя да се сушатъ, следъ което 

вие имате rrримитивнитt рибни консерви-чирувитt. 
Кюприя е пръснато, но спретнато и гостопри

емно село. То има на северъ и югъ no едно езеро, 
нtкоrашни корита на рtки, южното, което прибира 
водитt на дългата Аланкайрашка рtка, е и по-го 

лtмо. Пtсъчна коса го дt11и отъ Дявоnския заливъ. 
Множеството гемии, които пристиrатъ on Цари
rрадъ, му даватъ изгледъ на нtко/.1 Стамбуnски кеА . 
Още по на юrъ еж живописнитt носове Атлиманъ 
и Урдовиuа. Преданието говори, че тукъ се е к.жntла 
еDногьрба, но иначе съ неземна хубость красавица. 

до малкото, но приветливо разположено градче Ва
снлико, Странджа планина дава скалисти носове въ 

морето, между които еж устията на множество пла

нннски рtкички. Въ лtво отъ устието на р. Велика, 
която сравнитеJ1нО е по-пълноводиа и безъ бродъ, е 



rрадъ Ахтополъ, а въ дtсно - с. Каланджа. Гlрезъ 
лt.тото, когато с. и. вtтрове еж затру!lали и прегра
дили гърлото и от1{·ьмъ морето съ пt.съкъ, да се 

отиде отъ Ахтополъ въ Каланджа е работа за нt
колко минути. Събере ли се въ рtката повече вода 
и пробие ли се nt.съчната ивица на гърлото и, което 

става обикновенно наесень, съ страшна сила водит-s 
iJ1 се изливать въ морето. Каргана е nробитъ, казватъ. 
Тогазъ за да отидете отъ Ахтополъ въ Каланджа еж 
ви потрtбни нtколко часа. Трtбва да избиколите 
чакъ nрезъ с, Бродилово. Каргани образуватъ и дру-

гитt ни рtки по крайбрtжието. До последното най

южно село Резово nж.тувате презъ гк.ста джбова 
гора. Жителиn му водятъ най-nримитивенъ животъ. 

Занимателни с.н. и кжщуркиn иыъ, и нравитt имъ, 
които не оставатъ незаинтриrуванъ никой, който е 
стжnилъ тамъ. Резовската рtка tiИ дt11и сега съ 

турц1с1тt. ' 
Речете ли да се върнете пакъ 110 сжщия пжть 

чакъ да Бургазъ, nовtрвайте, че морето нtма да ви 
омръзне и пжтя нtма да ви дотегне. 

В. Г. Арнаудооъ 

изъ ИЗЛЕТНИТо книги Hf\ КЛОНОВЕТо 

f\МБf\РИЦf\ - MF\Pf\ ГИДИКЪ 

Амбарица 11здига своето чело въ центъра на 

Стара планина, на 2166 м. надъ морското раRнище. 
Отъ тукъ се откриватъ чудни 1·ледки отъ родната 

природа: на северъ, като свtтла сребриста ивица 
се провt1ра изъ равнината Дунава, на юrъ се про

rлеждатъ Стремското поле, Срtдна гора и с11нитt 
силуети на Родо-

п иrt и Рила, а на 

заr1адъ и изтокъ 

се редятъ Веженъ, 
Козата стена, ос

тровърхитt Купе

ни, Юмрукъ чалъ 
и скал.итt на Ма

ра Гидикъ. 

- 9 м. Това е една го11tма пещери, тавана на 1<ш1то 
е пропадналъ, като е останалъ само свода 1-1адъ от

вора и. Тукъ е и Хармава на ({рали Марко, - nу
ста планинска равнина, край която минава пжтеката 

отъ Троянския монастиръ эа Сопотския. 
Замръкваме и нощуваме при изворитl; на Черни 

Осъмъ, край rо

лtыия огьнь отъ 

сухи елхи, за да 

осъмнемъ отново 

~1а върха и зър

нем·ь България , 

обагрена въ зла

тис'Гитt 11жчи на 

и зr рtвашето 

слънuе. Отъ билото 

на п11анината на 

северъ се сnус

каrъ височи11итt 

Ж и до въ рътъ, 

Момчовъ рътъ и 

Дълги дtлъ, до

линитt на които 
събиратъ СИНЬО· 

зеленитt воци на 

безпокоино шумя

щия Чери и Осъмъ. 
На юrъ, надъ во

додtлното било 
между Стрема и 

Амбарица. Скаленъ мостъ 

Отъ Кар1~овска

та хижа, построе

на на Стара ръка, 

подъ вълшебнитt 
с.кали на Купена 

(2168 м.) и ){ри• 
винитt, ние 110-

тегл1оваме за Юм
руl{Ъ чалъ. Къмъ 

2 •1аса с11. об·\щь 
ние сме вече на 

широкото му теме 

и назъртваме надъ 

Осъма, се издига легендарния въ 11J{·ь Добрила, 
остра могила, обрасла на северъ съ елхови гори. 

Тукъ е и красивия скаленъ мостъ, който съ 

своята rрандиозность приковава вниманието на ту

риста. Вцсочщ-1а щ1 отвора му е t4 м., а ширината 

вtчната му nptc
na, но ситенъ, а после nроливень дъждъ примt
сенъ съ дребенъ rрадъ ни кара до отстжпимъ 

бързо презъ Русалийската nоляна, nрезъ която ми

нава наl-1-високия rtроходъ въ Стара планина (1830 м.) 
къмъ Мара Гидикъ - с. Остреuъ. 

Стратешъ - Ло11е•1ъ 
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ВЕСТИ И БЕЛЕЖКИ 

· Най-rоп'llми внсuчини - по В. Ш,1~идкун.цъ. -
Наll.-високиятъ в1,рх1, на земята е Маунтъ Евересть въ 
Хималаитt (Срtдна Азия). Още не е установено цали ви
сочината му е 8840 м. или по-вtроятво 8882 м., защото 
полученото отъ 12 различни измървавия последно число 
трtбва да претърпи още нъкои поправки предъ вндъ ко 
лебанияrа 11следствие на земното nритежение. Гауризан• 
каръ, за коl!то ние учехме въ училище, че е на~-висо• 
ю1ятъ върхъ на земята, остана много яазадъ, след';l, като 

се указа, че му недост11rатъ цtли 1700 м., за да бжде 
nървиятъ въ свъта, и че лежи на около 50 клм. по на 
югь отъ Еверестъ, съ ко/!то десетки години наредъ бt 
см-tсванъ. 

Ецва отъ преди шестдесеть и нtколко години знаемъ, 
де се намира най-високиятъ върхъ на земята. Отъ 11118 
r. той се търси въ Хи;о1ала11тt. Пър11оначално тая честь се 
падна Доуладжнри, който см1iии Чимборазо (7130 м., въ 
Андит!;, Южна Америка), считанъ по тогава за наl!-ви
сокъ. А преди да бi; проrласевъ ~а nървенецъ Чимборазо 
отъ фравцузитi; Ла Кондамннъ 11 Бут~ (1746 год.), най
високиятъ върхъ на земята се търсъше ту тукъ, ту тамъ. 
Пикъ Тенерифа (Азорскитi; остров11), неизвестнитt. вър
хове на Уралъ (Русия), още по-неизвестнитt на островъ 
Но11а Земя и въкои върхове на Алnитъ (Титписъ, Матр
хорнъ) еж спорили за славата на първенеца. 

И днесъ още ученитъ не еж съгласни, кой е най
високият& евро11еfiски вър.х.ъ. Школската наука и днесъ 
ни сочи за европейски първенецъ Монбланъ (4810 м., 
който се намира ю1 френско-италианската граница, а не 
въ Ш11ейцария), обаче споредъ rосподствуещето днесъ 
физико-rеоrрафско разграничение на Европа отъ Азия тая 
честь се пада на Елбрусъ (5625 м.) въ Кавказъ. До на
чалото на 18 столът11е за наА-високъ европееuъ се ,е счи
талъ Ти1лисъ (3239 м., Швейцария). Наl!-високиятъ швей
царски вър:Lъ, оспорваяъ вnрочемъ и отъ италнянц:итt, е 
Монте-Роза (4638 м.), на rраяидпа между тия две държави. 

На Балканския полуостров1, дъдrо време т,рвен
ството се оспорваше отъ Люботрънъ (Шаръ планина 
въ Македояия), докпо провикването и.а нtкои иэследо-
1Jатели въ стара Турция установи 1Jисочината му на не 
повече отъ 2700 м. Отъ тогава и до неотдавна за най-ви
сокъ бадканецъ се счита.ше Олимпъ, дома на древиитt 
гръцки богове - .единсrвевиятъ трнхи11ядвикъ на Бал
кана•. Неrовиятъ щастливъ иэследователь обаче, швеАца
рецътъ Марселъ Курцъ, го развенча преди н-tколко го
дини, като установи височината на най-високия му върхъ 
2918 м., и мъстото му зае нашиятъ рилски nър11еиецъ 
Мусала (2924 м ), който е съ 5-6 м по-високъ. 

· Наf1-~олrьмата дости~ната отъ •ювrыики кракъ 
висо-tина е изм:kрена тригонометрически 8572 м., достиг
ната отъ НJртонъ, водачътъ отъ последната експедиция 
къмъ Еверестъ въ 1924 r. Ощо по-високо стигнаха два
мата изчезнали ппаяанари на ся.щата експедиция, Мапори 
и Жрвайнъ*), които еж били набдюдаваии за пос;1еденъ 
пжть на височина около 8610 м. Свtтскитt рекорди на 
достигната отъ човt.шки кракъ височина поч.ватъ съ до• 
сrиrнатата въ 1855 r. отъ братята Шлаrинтвайтъ къмъ върха 
Каметъ въ Хималаитi; височин.а отъ ;6780 м. Въ 1864 и 
1865 rод. землемърътъ Джопсонъ достига до 6800 к 7310 
м. в1, rраничиитt планини на Срi;диа Азия . l'юсфелдъ 
достигна въ 1883 rод. 6560 м. на Акоккагуа въ Ано.ип 
(Южна Америка), а Грахамъ сжщата rоднна 7285 ы • . ва 
Кабру, докато въ 1909 r. Херцоrъ Абруци покачи на 
Браидъ-Пикъ 11ъ Каракорумъ (Сръдна Азия) рекорда на 
7498 м., останали недостиrнати до втората експедиция 
къ11ГЬ Евересть. При пър11ата, подготвителната експедиция 

в-ъ 1921 год. Х;,ужрдъ-Бъри, Ма11ори и друrаритt. имъ 
достигнаха .само• до 7010 м. (Чанrъ-ла на североизточ-

*) Вж. Бълr. Туристъ 1928 crp. 20. 
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ното рамо на Еверссть), но презъ 1922 rод. Финчъ и 
Брюсъ ycni;xa да се изкачатъ на 8326 м., а въ 1924 r. 
•1овt111киятъ кракъ стигна още 255 м. по-високо. 

Дамскиятъ висо•щненъ рекордъ държи г-жа Бълокъ 
Ужркмянъ: презъ 1899 r. тя достигна 6400 м, 1903 r.-
681!0, а презъ 1906 г. прескочи линията на 7000 въ Ка• 
ракорумъ съ 91 метъръ. 

Наlt-rолъмата височина, на ~,.оято еж спали човъшки 
сжщества е 8200 м. Въ 1922 r. Финчъ и Брюсъ нощу
ваха два пжти въ палатката си nодъ Еверестъ на такава 
височина, а Нортонъ и Сомървелъ две години nо-1<ъсно 
11очти на сжщата височина nакъ там,, . Наt1-в11соката 
фото~раф11я е снета отъ Сомървелъ отъ 8540 м. 

Hall-roлtмaтa височина, . достигната въоб1це отъ чо

въка въ вашето лtто броене, установи презъ май мина
лат;~ 1927 r. капитапъ Грей съ балона си ,Илинойсъ", 
коl!то нзлtтя на 12,872 м. Дотоrа11а балонния рекl)рдъ дър
жаха нtмцитi; Зурионъ и 6ерсонъ съ 10,800 м •. Съ аеро
nланъ Сади-Лекоаять достигна 11,545 м. височина. 

Възr11едътъ, че иай-rоп-tмитi; височини на земята се 
балансиратъ отъ нatl-ioлrьмllmrь дълбоч.ини, се onpo
otpra отъ наl!•новит-t измtрвания на краl!дера Емденъ. 
коllто е установилъ иай-rолi;мата дълбочИ11а между Япо
ния и островъ Целебесъ на 10430 м. При Гуамъ в,, Юж
ния ледовип1 океанъ е измtрена дълбочина 9633 м., а 
при Фи.~ипинитt (Мииданао) 9780 м. На островъ Мин
дапао nлаяинскитi; възвишения се нздигатъ до 3300 м. 
височина надъ морето, и понеже се иэвишаватъ почти 

непосръдствено отъ морето, тамъ имаме най-~ол,ьмото 
абсолютно възвишение на земната кора, което отъ дъ
ното на морето цо върха на планината достига кржrло 

13.000 м. 
Живит,ь . с,r.щества по нашата земя, които моrатъ 

да се изка•tватъ най-високо въ Алnитi; еж, снt.жната 
мишка, която е наблюдавана на 3900 м. _височина, и разни 
паяци и дървевип.и, за които иtколко стотинъ метра по
низко или по-високо нi;матъ значение. Най-високо раст11-
щето алпийско растение въ Европа е ледниковия раву11• 
кулъ, коnто е намъренъ подъ върха на Финстерархорвъ 
на 4270 м. височина, а изобщо на земята най-високо до• 
стига Сосюреата, която расте въ Тибеrъ ва 5800 м. надъ 
морето. Експедициитt къмъ Еверасть еж срещали на 
5000 м. висо~ина диви овци, плаии.нски зайци и пеперуди, 
на 5200 м. една червеноопашчиuа, а на 5400 м. скакалци. 
Ti; еж видtли орли да хвърчатъ на 6000 м. високо, а 
на 6300 м. височина събирали молци и едивъ вндъ пчела. 
за да откриятъ на 6600 м. ,наl!-високото живо сжщество• 
- единъ снtженъ-11едниковъ паякъ, който, понеже не 
е намиралъ никаква друга храна, трtбвало да rom1 
члено11етi; на собст.веното си семеllство, за да утоли 

глада си. Отъ нtмски: Пrьf1о. 

Какъ nазять rоритi. си. - Горип еж rornмo при• 
родно богатство за вс'tки народъ. Ето защо и разумнитt 
управници по цtпия свtтъ nопаrатъ грижи за торитt - па
зятъ ги отъ унищожение, запесяватъ нови пространства, 

и чрезъ печатна пропаганда и слово увещаватъ населе

нието да гори другь rоривенъ материялъ вмi;сто дърва. 
Американцитt, знаейки какво благословение еж го• 

ритt, еж използвали и аероплана въ тi;хна услуга. Воен
ното министерство в·ъ съгласие съ отдtлението за rоритt 
поддържа изъ Съединенитt Щати аеропланна патраулна 
служба. Предназначението на аероплаяяитt патраупи е да 
11-tтятъ надъ боrатитt гори и да следятъ за вdки поя
вилъ се пожарь. Забелtжатъ пи че огнената стихия об
х11аща нtкоя часть отъ ropara, аероплаяитt съ вихрена 
бързина се отправятъ къмъ първата охранителна станция 
и съобщаватъ за пожара. Ведна1·а съобщението се пре
дава по телефона до впаститt въ най-близко населе.вия 
пунктъ, които взематъ бързи и ефикасни мърки з.а orpq, 
пиче;:ии~ш ·!i поrущ11~нетg lf!! 9rнelfaT~ q~и11. · 



КНИЖНИНI\ 

По.пското.fатранско туристическо д-во въ Кра
ковъ е издало сея V-и год11ш11икъ (за 1927) подъ редак
ц11ята на комитет-. въ коllто в11изатъ професорнтt r. r. 
Павликовс.ки, XиtiiJicки, Гьотепъ. Кордисъ и .iallopъ 
Ромаиишивъ. 

Годишtrnкъп. носи хубавия иадсловъ „Върхове• и 
се отличава с,, дО'ре избранъ и сполу•111иво подреденъ 
матсриялъ. Обе,ътъ му е доста внушнтспеиъ (217 с.), а 
вмtстевото съд'Ь)жапие иапъ11110 съответствува 11а стара
нието на редац1011ния комитетъ да изпълни сериозно 
зада11ата си и да nридаце на сборннка, колкото се може 
nо-ак11демиче11ъ ,1рактеръ. 1 ·одю11никътъ с раздtпенъ 1111 
две части. Пъреlrа часть съдържа 13 статии н едно сти
хотворение и n('loa съ една белtжка - прослава на В1111-
диспавъ Орка,,., съвремененъ прлсю1 nисатепь, 110 cnyчall 
11еrnвата 30 г1д. творческа деl!ность. В11. Орканъ е едннъ 
отъ ония пнс-rели, които ви11аги еж се чувствували бл 11зко 
до rриродатi и еж правили култъ отъ 11еllната сстети
чес~..•-4...еIJJсrрафска ценность. Той пръв1, е внесълъ като 
обета: като рамка, сценария па своитt повест11 11 
драм11 'ата природа подъ . Гранитиитt върхове на 
татр,-' ,1маllк11 предвидъ тия особени заслуги на пи-
сател ,1ъ дtлото, което и туристиката по своl! пж,ь 

осжществява, редакционниятъ комнтетъ е с11елъ ~а cвoll 
nриятенъ дълrъ да му посвети тоя cвoll годишникъ. 

Повечето отъ статнитt по•1tстен11 въ сборника но
сяtъ характеръ на спомен11 отъ различ1111 екскурз1ш изъ 
Татритt и c,!i с11абдеви съ богати илюстрации. По-отлнчн
те1111и c.v, статинтt - на Llberak за „Туристиката nъ Тат
рнтt•, на Romaniszyn за .Спортното риtiоловство•, на 
Jбzef Rostafinskl за • Чсрвенияn, 11 жълтияn. снtrъ въ 
Татр11тt •, на Sokolowski за .Вtтроветt въ Татр11тt •, и 
статията на Maszkowski .Коледар11 въ Хуцулската об
ласть ", която 11ма специа11е11ъ фолклоре11ъ характеръ. Въ 
оторnта часть, озаглавена Хроника, еж дадени най-раз110-
образн11 белi;жки засtrащи мtстни туристически интереси, 
илн nъкь въпроси свързаuн съ развитието на туристичес
кото дtло вънъ on, Полша. Матернялътъ тукъ е rрупн
рапъ въ нtколко подотдtли назоnани така : 1. Научни 
издирвания, 2. Турисп1ка, 3. Орrаш1заuни и институти, 
4. Закопапска хроника, 5. Иэъ Подх:алнето, 6. Книги и 
CПIICЭIIIIЯ и 7. Разни. 

Сборникътъ е отnечатанъ на хубава харти11 11 съ 
свонтt двуцвът1111 11 ясuн 1111юстрац11и отведнъжъ произ
вежда в11ечатле1111е на образцово модерно издание. 

и.л. 

ДРУЖЕСТВЕНЪ ЖИВОТЪ 

Съ,бщение на Редакцията. - Съ изпращаннтt 
снимки Jтъ клонове и отдtл11и лица се прави колекция 
при Це1;тра~11ото настоятелстnо, съ която се услужва и на 
11у1кде~ан1ш дружества н не всички с11имки могатъ да 
се nом стватъ въ сrтнсанието. Снимк11тt., 11зnрате1111 сnе
циал11 за nомtстване трtбоа да носятъ па гърба подро
бе11ъ J/адписъ, и главното да не еж помtствани другаде. 
Редак1 ията не може да отговаря всtкиму по отдtлпо, 
защо 1е еж помtстепи с1111мк11тt му и кога ще бждать 
помt1rени. Много, макаръ и хубави с11имк11 ; не еж годни 
за к1111шираве. Хубаво изработени снимкн на наш11 Ж1180· 
п11сн1 кжтове, исторически мtстности 11 паметници, cтapJJ 
кх.щ~. монастири и др ще се приематъ винаги съ благо
дар1 ость и при удобснъ случаА ще се nомtстватъ. 

I 
За хнжиn. - При гопtмитt излети, особено лtтио 

вr,'!ме, често nжт11 другаритt туристи nамнратъ хижитt 
з ·ети отъ n1.товпиц11, вастаиени добре, с,, обзаведено до
vакннство. Това прави лошо впечатление, а и н11коА не 
NОЖе да намtри удобепъ nодслопъ, така нужепъ въ мн0,
,одне11нитt излети. Желатеп110 е всич1<.11 ююnоое, оъ чпnто 
районъ се стопанисва п1!коя хижа, да иэготвнтъ 11раnил
ликъ за престояване, както вече това е сторила София, 
за да не се създаватъ неприятности II недоразумения 
между туриститt 11 разнитt клонове. 

Таблата за излагане с11имкн с.ж вече приготвени въ 
ж. n. работилница и ще бждатъ поставени по едно въ 
София, Варна, Мездра, Плtвеиъ, Гор.-Орtховица, Каспи
ча.нъ, Русе, Вндннъ, Uарева ливада. Стара Загора, Плов
дивъ, Бургас,,, Зимиrща, Раковски и Радо~1иръ. Горниm 
клонове да се по1·рижатъ за своевременното приготвяне 
на снимки, които ще се nоставятъ въ '\'аблата. 

Долво-Банскиятъ к.11онъ .Ибърски туристъ• е нмалъ 
на 5 февруариn годншнu събрание. Прнхnдътъ и разхо
дътъ на клона е 17542 118. Въ края на годината 1<,1овътъ 
е имапъ 44 члена, отъ които 10 жени. Направени еж п1!
колко мвоrодnевви излеп1 , •1етири седяtrки, две 1111тера
турно-музикалви вечеринки. На nатровния nраздникъ па 
клопа (Сqасовдеиь) с~ продавани пент1111кн. Маркиранъ е 

r1 н.тя отъ рtка Бистрица.- Ориrщитt - Зеленя Преrлаnъ 
-Държавния кантонъ-Че~1берлия до сл11ва11ето на дветt 
рtю1 - Малки 11 Голtми Ибъръ. На самия върхъ Ибъръ 
е 11оставена една nирамид I за означеn11е 11а върха. Мате
рнялитt за n11р::ш11дата ех. подарени отъ Горската Коопе
рация .Самоnомощь• въ с. Радуклъ, благодарение на чле
nоветt на ех.щата г. r. Д. Гьошовъ и свещеиикъ Джаовъ, 
на които тукъ се изказва благодарность. 

Въ собствената rралииа-nаркъ, оrь около 11 декара 
ех, 11осаnеви 80 липи. Клонътъ има свое табло съ снимки 
на гара Костенецъ баня. Изобщо кловътъ развива rontмa 
деnность, обществото гледа съ добро око на туризма и 
вtрва, че клопътъ ше спомогне за издигане па селото 
като курортпо мtсто, нtщо което Долна баня напълно за• 
служаоа поради хубавитt си планински мtстпост11, изо
билната вода и тоnлитt Cfl шшералпи бани. 

Кпояътъ работи много 11 по изучаване па palloвa 
си. Разчистило е Капето въ Доиово дере, изучава така 
нареченятt Калдаръми въ дефилето на Мапкия Ибъръ. 

Вы1рtки rолtмитt мж11нот1111 клонътъ работи усърдно 
за издигане своя хубаоъ кpnJI, за което заслужава пълна 
похвала. 

Новото настоятслсrво на клона nрезъ яастоящата 
rодина ще бжде: председатель Ипия Дебспяновъ, подпред• 
седатель Надежла Uв1;ткова, секретарь L(ечко Стоиловъ, 
кnсисрь-домаюшъ Георги Ив. Баяаджнскн. 

Търновският-ь клонъ е получилъ отъ Мивнст1:р
ството на Народното Просвtщеяие 11омощь отъ 25 хиляди 
лева за подобрение на сnалнитt II ь хижата. 

Реnовниятъ чпенъ на к11011а д1;до Ботю А. Ботевъ, 
коАто съ своитt 63 rод11ю1 не отстжпва на младитt и 
взема участие въ всички изпети, е подарилъ 1000 лв. на 
клона, за която щедрость е про8ъзгласенъ за дарителе.нъ 
членъ. Хвала на добрия бълrарияъ и на нашия nо-старъ 
друrаръ! 

По инициативата на клона се е състояла на 3 и 4· 
мартъ туристическа i:ptщa съ ловчанци въ Ловечъ. Чле
новетt отъ Търново еж се запознали съ rрадз, хубавитt 
му околности и построената та~гь хижа. Търновцн, по-
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срещнати радушно отъ с11оитt другари, с-'\ се завърнаl{И 
съ ОТЛИ11Н11 впечатления н 11all-дeбp}l спомени. 

Нарнобатскиятъ клонъ .Чалжфкавакъ• отъ Б. Т. д. 
па 21 IJ. е имал1, годиmrtо събраJIИе, въ което е избралъ 
ново цастоятелство въ съставъ : председатель - Ат. Ига. 
Караивавовъ, подпредседатепь - Ст. Неuовъ, секретарь 
- Н Д. Русчевъ, каснерь - Г. С'fоllчевъ, съветници: -
Гено Хардаловъ, Невъна Добрева, Чанко Хардаловъ, Хр. 
Лен•1евъ и контролна комисия : -1?. Бозовъ, Ж. Хжв• 
ковъ и К. Констаитивовъ. Дружеството брои 70 •~леиа -
Презъ свът1111т-!; праздвици готви два излета, ~иният:ь Кар-
11обатъ - София - Рила, а втор11ятъ i;S:арнобатъ - Казав
лжкъ - Др1шово. 

Дружеството е и.мало голtмия успtхъ да му бжде 
отпустната 3 декара земя до с.. lllиxлape, заедно съ едва 
.::града отъ две стаи 11 салопъ, прннадлежаща на Карноб. 
държ. лесничейство,~която ремонтирана ще му послужи 

за хижа. .► 
О. Т, С. - Ст. Загора. - На 4 и 5 февруари. т. г. 

се състоя въ rp. Чирnанъ междуклоиова среща на която 
присжтствуваха клоноветt отъ Ст. Загора, ПловдИвъ, 
Хасково и Т.-Пазарджикъ. Новия клонъ въ Чирпанъ .Ме· 
р•1чJ1срски иэворъ• очуди посетителитt съ своята .itoбpa 
организация и дисциплина. На 4-u вечерьта се даде Гf.У 
лtма туристичес(ЦI вечерь, програмата на която 61; и3весена 
отъ всички клонове. Тов(I създале добра другарска атмос
фера, която зааържа посет11телип късно презъ ношьта. 
На друп1я день се състоя кино-утро съ специаленъ ту• 
рист11чсск11 филмъ и сказка .за наш11тt псшери· съ свi;тливи 

карт1ши. Следъ обtдъ се състоя конференu11я на кпо110 
u11тt 11редста1штел11. Пожела се настоятелствата винаги да 
се обпов11ватъ съ нови членове, за да не се създава криза 
въ дружеството и да се дава отговорни длъжности на 

членоветъ дошли отъ Ю. Т. С. Разгледаха се разпи орrа
ш1зационни и финансови въпроси: 

,Сърнена Гора• - Cт.-Garopa. - На 19 II въ 
общо събрание е била 11риета излетна, трудова и кул• 
турна програми, както и бюджета за 1928 rод. па кл6ва. 
Въ иэлет.ит:1; е обърнаrо п_~rщtмо внимание въ изуч ване 
на Ср1щиа-Гора, Родоп11тt, Рила и източва Стара планина. 
U1тред1;леяи еж реД1ща среш11 съ околвитt кдонове въ 
самата пр11рода . Ре1.uепо е да се продължатъ работ11т1; за r 

разхубавяв~не на Язмото. За цмыа се уреждатъ трудо11и 
излети. nрезъ месецитt априлъ II май. Отъ 27 май до 3 
юниll е определена аr•nация .седмица на еделвайситt-r, 
която ще завърш11 съ rолtмз .народна забава• на Аяз• 
мото, на която ще бждатъ 11оканеаи всички клонове отъ 
южна 6ъ11гария. На 15 маА ще се устрои .факелеuъ и&;. 
летъ" до Ст-Загорскитt м11нерални бани. Лрезъ втора-~:_ .. 
nо11ов11на 11а м. авrустъ се урежда .задграв11чевъ 11злеrь 
до австрrihскит-1; Алпи• на който моrатъ да участвуватъ 
н чпено.ве отъ други клонове. От_ъ 1 до 1,8 ноем.врий ще 
се открие .турист,,ческа изложба' . Оnредtлеви еж .itвa 
науч1ш излети до Велико Търново и Мадара и четири 
реферата. Мивалоrодишната проба за бюджетъ е дала 
отлuчни резултаw и голъма прегледuость въ сметковод• 
етвото. Тазгодишния бюджетъ възл11за па 47,631 лв От
i,tлсни съ свои бюджети и следниr\; фондове: фондъ 
.Разхубяваван~;.на Аязмото• 31,600 лв , фовдъ .Хижа• 
55Q8 110. ·фш1дъ .библиотека Сърнена Гора" 8,902 лв. и 
~вдъ .С'Ьборъ• 2,791 л:в. 

Нови клонови настояrелства 

•Пловднвъ. - Председатель - Д-ръ В. Пtевъ, под
прцседатель - Ат. Антововъ. секре,арь - К. Костая
тнвовъ, касиерь - Ас. Атавасовъ, домакинъ - Б. Бо'й• 1 

киновъ, съветници: Г. Шивачевъ, поручикъ Ст. Стефа
новъ и д•ръ Ив. Чомаковъ. - Контролна комисия: ~ 
Табах-ь, Н. Кировъ 11 Д. п. Христевъ. - Адресr, : Ат. Ан• · 1 

тоновъ, Б. Н. 6. 
Перннкъ. - Председат~ь _:. Х. Броксъ, подnред

седатеnь - Ст. Бръ•1ковъ, секретарь - Йовко Арабовъ, 
касиерь - Ив. l{елчевъ, домакинъ - Б. Христовъ, съ- · 

Редакторъ: Ив, ВелКОQ'Ь, 
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: К11ро Мих.аило.въ, Кос:та Димитрu - Контрол,~а 
:_. ФН11ипъ Проllвовъ, Ив. Кошкоь и Ив. Йорда• 
~ Адресr,: нвж. Х. Броксъ. 

~ Зл_а:тенъ долъ. - Лредседатель - Н. Неflче.въ, 
подпредседатель - Ст. Теневъ, секретарь - М. Т{арами
лева, _касиерь - Д. Славовъ, домакиuъ - Д. Меравзовъ; 
съветници-: Ст. B'!iJleвъ и 4. Паскалеиъ. - Контролна 
комисв~: Д Донкова и К. Динчева. - , Адрес&: Н. Неll-
чевъ, о. Н. Б ~ 

Малко Търново. - IТредседатель - Ив. Градевъ, 
подnредседатель - Ив. Дяковъ, касиеLь-секретарь - Ст. 
Караrеорrиевъ, домакинъ - Ив. добу.1.!1:ь, съветници: т. 
Димовъ, Г. Мост_ровъ, П. Василевъ. - /Ксштролна коми
сия: Г. Берберовъ, Ст. Василевъ и ~в Атавасовъ. -
Адресъ : Ст. Караrеорrиевъ 

Хасково. - Председатель - В. Радучевъ, подпред
седатель - Л. Вълчановъ, секретарь - 1 Р. Мавровъ, ка

сиерь - К. Товчевъ, домакинъ - К. СJвчаровъ, съвет
ници: Б. Николовъ и Ас. Атанасовъ. -,:t~онтролна коми• 
сия: Т. Иваяовъ, Н. Златковъ, Л. Апостоло<Jъ. - Адрt!С'6: 
Л. Вълчаиовъ, Тютюнбавкъ. ' 

Севuево. - Председатель - С. С~еоновъ, под
председатеп.ь - Ас. Каракуневъ, секретарь - ~ Зла
тевъ, касиерь - Г. Атаиасовъ, домакинъ -· •С-r.,"емя11левъ, 
съветаиuи: Хр. Московъ, П. Поrювъ, Ил. f' се f!Ъ. -
Контролна комисия: Зu. Лесевъ. Ив. Вели? Ем)(, Ив 
Хнцковъ. - Адрес&: С. С.имеояовъ, търrовецъ•ю1у) 

Ловечъ. - Председатель - Н. ёто1ruевrь .,--.«:Sдnр.~щ
седатель - Ив. Рачевъ, секретарь-каснерь - Р. Йончевъ, 
домакинъ - Ат. Деичевъ, съветници: Снм. ОСитровъ, Ст. 
Хитровъ, Д. Терзиевъ. - Контролна комисия: Н . Ники
форовъ, П, Атанасова, Ив. 4ернокожовъ. Адрес,,: l'ачо 
йончсвъ - водния сиuдвкатъ. 

Варн'а. - Председвтель - Ю Цонко11ъ, с'екрстарь 
- Л. Певчсвъ~ касиерь - К. Ковачевъ, домакинъ - Сел. 
Марковъ, съветникъ - И. Ивановъ. - Konтpoлtia но.ми
сия : К. Дюкмеджиевъ, П. Петровъ и Ст. Ковачевъ. -
Адрес:ь: И. Иваиовъ, .Слив11и1щ• 39. 

Л-t;сковецъ. - Председате,,ь - Н. Глушков.ъ, под
предсе::tатель - М. Стателова, секретарь - Т. ,Коп:1нков11. 
каснерь - Ат. Табаковъ, .~tомакивъ - Н, Караене,1111, съ
ветннuи; Кожухарова, Ив Ставчевъ, Хр. Козлевъl'- Кон
тролна комисия: Т. Бързакова, К. Гешеilъ, К. х. П«отровъ. 
- Адре~1,: Т. д. Копанкова. 

Рус~. - Лредседатель - Ив. Ставревъ, подпредсе
датеnь - мичмавъ Ст Хравковъ, секретарь - Кр. Авра• 
мовъ, касиерь - Г. Стефановъ, дома1швъ - Г. Х,1tба
ровъ, съветници :• К. Назъровъ, · Ст. Стефавовъ, Н. Ста
вревъ. - Контролна комисии,: Хр. Македонски, 3. Ива
нова и Ел. Михайлова. :__Адрес&: к.п •• Приета• оть Б. Т. Д. 
.Николаевска• 18. 

БЪЛГАРСКИ ТУРИСТ'Ь, Ме~ечно илюстровано 
списание за турнзъмъ и рсщннознанне - Орrанъ 
на Бъ.1rарското Ту:ристическо Дружество. П р е по
р ж ч а но отъ Министерствот.о на Народ
ното Просвtщенне съ окржжttо .№ 1793 отъ 
27 януариt-\ 1922 r. Година ХХ (януариt-\ - декем• · 
врий). Абонаменrь за година 60 лв. за чужбина -
100 пв. Всичко за списанието се изпраща до Р е,да к
ц н ята на Бъ.nrарски Туристъ, София, уп;' Со
лун·ь 25. 

СЪДЪРЖАНИЕ. - Ив. Раевr,, Туристътъ като об
ществевикъ; П. Делирадевr,, Изъ сшъrовет-1; на Bwroшa; 
Егмонr, д'Арси Фенерътъ; П. Делирадев&, Изследвачнтt 
на България - Фелнксъ Каsнцъ; В. Г. Арнаудовr,, По 
бр1;rоветt на Черно море; Изъ излеmип; кнвгн на кло
воветt (Амбарица - Мара Гид11къ). Вести и бележки. 
Най-високит-1; планини. Книжнина. Дружествевъ животъ. 
Саимкн па М. Кръшв.якъ отъ Ри.па. 
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