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страна е накарала зашитницитt да изrрадятъ въ с.е• 

вероизточния ж.гьлъ още една грамадна прав<>• 

жrълна кула, която е пазела стената къмъ заnадъ 

и югъ. 

Отnравимъ ли се на юrъ, източната стена на 

крепостьта ще ни заведе nакъ до надвесената въ 

nроnастьта скала. Стръмниятъ долъ отъ изтокъ е 
бранилъ тази стена и затова тя тукъ е само 2 метра 
широка. И на тази страна се креnя_тъ още стж.па

лата, и на тази страна е имало ма11ки вратички, нt• 

кои запушени още при самото имъ съграждане. 

Поглеждаме съ страхъ долу въ пещерата, дето 

шумно се пtни буйния карстовъ потокъ, и бавно се 
връщаме наново къмъ главната врата. Тукъ тамъ 
стърчатъ още останки отъ вж.трешни помtщения. 

Tt еж. · градени пО•СJ1або и по-лесно еж. били уни
щожени. Много е разрушено, но все nакъ още много 

ни е останало. Стенитt на крепостьта достигатъ и 

досега нtкж.де до 3 метра височина. О гь разруше
нието ни еж останали и следи,1; на късна христи-

янска черквица, намtрила убtжище въ срtдновtко

вието въ якнтt още стени. 

Вtковетt доскоµо еж. ни пазили почти изut110 

крепостьта, кулитt до преди 50 години еж се изди
гали още гордо надъ скалитt и еж. се мtрили съ 

самитt орли. Българинъ не е смtялъ да назър1iе 
тукъ. Но почнала да се строи Касnичанската линия, 
дошло освобождението и камънитt отъ крепостьта 

полетtли надолу, докато скоро всичко било разру

шено и обраснало съ гора. Така nакъ земята се за

грижила, приютила нtщо въ пазвитt ::и, за да го 

предаде и повърне на поколенията. 

Пречистена, заздравена, старата креnость на 
Мадара, въ която се е кри11ъ, може би, и самъ царь 

Симеонъ, наново се издига гордо надъ скалитt. 
Каточе виждате да се вtятъ наново въ дЪлбоко из
дълбаиитt дупJ<и по канарата победни знамена, 
каточе виждате още тежката броня на воинъ-стражъ 

застаналъ безмълвно на кулата и вперилъ очи къмъ 

планината. 

Ив. Велковъ 

ИЗЪ СКRЛИТо ПРИ MRilRPR 
Разкопкитt подъ Мадарскитt екал.и, разкриха 

останкитt на нtколко последователни култури, за
гивали и натрупвали се една върху друга въ про• 

дължение на много вtкове. QЛизо до извора, дъл

боко въ земята се откриха nървитt следи на 
чонt,ка. жив½,лъ въ т-J;зи краища около 6000 
до 7000 rод. преди Христа; тукъ се намtриха и сле
дитt на човtка, прекаралъ тежки дни nрезъ ц-J;лата 

новокаменна и бронзова епохи; откриха се пред

мети, отъ които се вижда. че непрt:станно до риАt

ското завоевахие, •tов1ы,1,т1, хе е хапускалъ хито 

едихъ .модехтъ изворътъ и скалит,ь около Мадара. 

Долу до селото, отъ никого неподозирани, се 
разкриха основитt на rолtма римска вила отъ 
IП-IV в. сл. Хр. Навсtкжде подъ скалитt се 
намtриха останки отъ градежи и постройки на пър

вото и второто български царства - дворецътъ е 

почти . разрушенъ, банята сравнително по•добре е 

аапазена, капището е u-J;лo, а основит-J; на нtко.п

кото черквици и roJJtмитt [рОбища отъ 12-15 в. 
говорятъ за сжществуването на значително селище 

преди идването на турцитt. Горе на платото изъ 
подъ непроходимитt шубраци отъ невилено сякашъ 
изни1снаха останкитt на ненадмината по грандиоз

иость единствената известна до сега българска кре

пость отъ 8-9 вtкъ. 
Конникътъ - образътъ на великия ханъ Крумъ, 

отдавна е известенъ на всички; пещерата на ним

фитt е позната, а право.жгьлнитt малки вдлъбна• 
тинки при основитt на скалитt - знайно е, че с:ж 
служили за построllки презъ 1'2-15 в. Горе едвамъ 
достжпнитt правожг~,л11и rо11tми дупки въ скалитt 

будятъ любопитството на всtки посетитель, но какво 

е било тtхното предназначение, засе.rа ни1сакъвъ по

ложителенъ отговоръ не може да се даде. Едни смt

татъ, че това еж гробници отъ бронзовата епоха, 

други п·риематъ, че тtзи дупки еж служили за гро

бове на стари български кавхани и таркани, а трети 

nредnолагатъ, че тукъ с.ж. се подвизавали нtкои отъ 
водителитt на богомилството. 

Но тtзи скали криятъ и други таf.lни, 

които никои н~ подозира и малцина биха могли да 
ги видятъ при всичкото си наU-голtмо желание. 

Нуждни еж само 2-3 часа, една сигурна лампа и 
голtма опитность за катерене по най-непристжпнитt 
скали и онасни пропасти, иначе едно само подхлъз

ване и всичко е свършено. 

СледЪ като се премине дървеното мостче по 

пжтеката, която води горе за платото, се възвива на 

дtсно по една стръмна скала съ едвамъ личащи 

следи отъ вдлъбнатин1<и за стжпки и с е стига до 

една пещера съ отворъ обърнатъ къмъ близкото 
калище и право къмъ старата Пл1!ска. Отъ дветt 
страни на скалата, близо до отвора и отъ дtсно на 
отвора еж издълбани подобно на онtзи загадъчни 

знаци, каквито се срrьщатъ caAto върх.у каАtех

н.итrь блокове отъ постройкитrь при Плис1&а, как
то и върху камъни, тухла, керемиди а Аtазилка 
отъ старитrь бм~арски построй1ш подъ с,салитrь. 
Разликата е сал~о 91, това, •te докато 8Ъ 8CU'tt.umrь 
постройки знацитrь с,х единшtни, то предъ пеще
рата ве1tе тrьзи зн.atfU съставятъ А~оже би юь-
1&а1&ви надписи, които ще раз,срият1, по 8сrька 

вrьроятност~ н,ько?а н,ькатсва тайна. 
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Навж.тре е тъмно и опасно. Слиза се ()коло 1 
и nолов11на метра 1:11, една тtснина, която не следъ 

много се разширява. Тукъ се върви наsж.тре и на

долу и се стига цо единъ жrълъ, кждето въ най

низко разположената тtсн·ина се виждатъ отъ дветt 

страни, успоредни и симетр11чни малки прав()ж.rълни 

вдлъбнатини, които отиватъ надолу, но mуК'Ь с,еа

лата отъ горе и отъ дветtь страни е разбита съ 

1~ель да се затрупа с,еривалището. ,еоето е дм

боко нейде въ nропастьта. Въ тази пещера е ро

вено не единъ nж.ть отъ нманяритt, обаче нуждно 

е много работа и усилия за да се извадятъ нахвър

деннтt и натрупани камъни. 

Оть тази тtснина се поема нагоре по още по

отвtснн скали и бездънни пукнатини за въ друга 

една пещера, чиf.lто входъ е задръ стенъ още отна

чало съ нахвърляни отгоре грамадни каменни блокове. 

Излиза се на пжтеката • Очичкн • и следъ като 

се премине една напрtчна на пжтеката скала, въ 

лi;сно се слиза въ едно стръмно разширение, което 

преминава въ скалисто подземие. Тукъ се разтваря 

обширна продълговата пещера - тунеп ъ, 

чиf.lто nодъ е мж.чно проходимъ отъ натрупания при

лепени торъ. Следъ 40 метра тунепътъ преминава 

въ свtтла цепнатина запълнена отчасти съ каменни 

блокове нахвърлени отгоре, а мanl(O по-напредъ и 

низко въ началото на нова и плитка пещера се вижда 

горния кpall на rолtма ниша, въ която има сжщо 

подобни вдлъбнатинки, и Аtал,ео по-горе следи отъ 

з1ищ11, ,еа,евито се наАеиратъ при първата пещера. 

И тукъ еж. натрупани и нахвърлени много каменни 

блокове, които еж разравяни много пж.ти оrь ииа

няритt, за да търсятъ богатствата и златни,1; съкро

внша на ,,аря изобразено долу на с,еалата. 

Народното предание разправя, че богат

ствата еж. безсмtтни и се намиратъ въ една пещера 

южно отъ конника, но за да се намtри пещерата, 

трtбвапо да се намtри наблизо единъ камъкъ, от

горе съ изобразенъ кръстъ, на коf.lто едното рамо 

сочело направо въ пещерата. Интересно е да се из

тъкне, че тази пещера се намира точно на изтокъ 

отъ конника. 

По пжтеката .Очички• се отива къмъ една 

грамадна цепнатина, преэъ която нtкоrа пазнтелитt 

н обсаденитt въ крепостьта на платото еж. слttзали 

да взнматъ вода отъ извора. И до днешни дни ли

чатъ още много добре вдлъбнатинитt отъ дърве• 

ннтt стълби въ скалнтt отъ дветt страни на цепна

тината. Особено добре лпчатъ таыъ кждето ижчно 

се слиза, или слиз11нето е невъзможно безъ вжже. 

Отначало въ цеnнатената се слиза много трудно. 

върви се почти по равенъ пжть, изъ коf.lто тукъ• 

таме има голtмн каменни блокове, и на нtкон мtста 

по стеннтt се срtщатъ познатнтt вече знакове. 

Преди да се стигне долу при извора пжтеката 

свършва съ една висока до 15 м. скала, ,е;кдето 

.много добре личатъ вдлъбнатинитrь отъ нп,,еогаш

нитп, дървена стмби. 

Отъ това мtсто, кждето се отдtля пжтеката за 

въ rопtмата цепнатина, въ дtсно, друга едвамъ дО· 

стжnна пж.течка завива надъ една по-страшна про• 

пасть н покрай една скала отива къмъ две огромни 

канари. Въ лtво канарета така е издълбана въ гор

ния си край н приr1окрита следъ това съ единъ rра

маденъ камененъ блокъ, че образува нtщо подобно 

на кжща. 

.Ту ка . е престолътъw кждето нtкоrа еж 

заседавали шестимата, които скрити и отъ боrоветt 

еж решавали, може би, сж.дбинитt на своя народъ 

и земя. Изкачватъ се деветь много добре издълбани 

въ скалата стж.лала н се стига до 6 удобни и хубаво 

издtлани седпа, закрити отъ вtтрове, дъждъ н даже 

отъ слънцето. 

Пжтеката води стръмно надолу и презъ единъ 

широкъ прорtзъ се слиза за rолtмитt право.жrълни 

вдлъбнатини, за чието предназначение ще се спори 

още много години. 

В. Миковъ 

ГИМНF\СТИКF\ И ТУРИЗЪМЪ 
оть Rпбннъ Рьоселъ 

Знаемъ днесъ, че с1·аритt египтяни еж имали 

винаги присърце гимнастиката; известно ни е 

сжщо на каква висота стои физическото възпи

тание при древнитt гърци, които еж му давали 

предимство дори предъ духовното възпитание, а 

отъ Р~1мъ, наследилъ и nродължилъ въ всtко от

ношение културнитt традиции на Елада, ни е 

завещана цtнната мисъль, която стои написана 

на знамето на всtка спортна организация -
здравъ духъ въ здраво тtло. Така е било въ 

дреnностьта. Обаче заедно съ разпространението 

на християнството въ следнитt вtкове замира и 
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спорта, тъй като споредъ учението на черквата 

всичко тtлесно е грtшно и едвамъ въ ново време 

отъ вtка на просвtщението, а особено по вре

мето на наполеоновитt войни се заговаря пакъ 

за физическото възпитание. Битката при Иена 

стресна унизената Термания и не е случайность 

какво йенскиятъ педагогъ Янъ - Фатеръ Янъ -
бащата на гимнастиката, турна основи,i; на но

вото възпитание на германската младежь. Въ 

краП<о време 13ъ цtла Германия възшrкватъ гим

настически дружества - турнферайне - и са

миятъ Янъ е възвеличенъ като баща на Германия. 



Ето какъ говори новиятъ историкъ Гизе за него: 
Заслугата на Янъ лежи въ това, че той rrреди 
вск•1ко самъ бtше се лредалъ на спортъ, второ 
вършtше това I съ въодушевлеЮ1е и трето съ
буди въ ШJ,fpoкиri народни маси интереса къмъ 
гимнастиката. А двесъ въ най-свободниri гер
мански учебни заведения - университети и по
литехники, гимнастическиri упражнеиия еж за

дължителни за всички студенти безъ разлика на полъ 

Въ основата на съвременната германска гим
настика, обаче, съобразно съ ролята която и е 
предоставена като възпитателенъ елеаrентъ за 

така широка и хетерогенна народна маса, лежатъ 

нови принципи, които я отличаватъ сжществено 

отъ старата школа. Днешниятъ гимнастикъ из-
бt.гва краflнитt напреже
ния на силата, той не уnо

трt.бява уреди, вито с·rена 
отъ стълби. Свиване на 
отдt.лнитt части на тtлото 
до границата на възмож

ното, напрежение на мус

кулитt, опъване на стави 
и връзки - всичко това 

той постига днесъ чрезъ 

закржглено, ритмично дви

жение. 

Съвремменната гим
настика изхожда отъ след

нитt съображения: сnуст
натата на.аолу ржка се сви

ва въ ставата на софалката, 

като се напрt.га мускулна

та група, намираща се на 

предната страна на рж.ката 

до лакета. А тя се npoтt 

ra, като се опъва мускул

ната група на задната стра• 

на на рж.ката. Това обаче 
може да бжде постигнато 
много по-просто по след- Мадара._ Крепостна кула 

ния начинъ: когато рж-

ката е свита както въ първия случай, мускулната 

група, която поддържа обтегането, не се напрtrа, 
а се върши точно обратното: мускулитt поддър
жащи свиването биватъ отпуснати и долната часть 
на ржката пада надолу. Явно е че този на•uшъ е 
по-икономически. 

Всtко муску11но напрежение става въ 1!ръзка 
или по право е следствие t1a известно нервно 

дразнене; така че при мускулното дnижение се 

изразходва както мускулна, така еж.що и нервна 

енергия. Следствие на това трtбва да се иматъ 
предъ видъ винаги сл·еднитt положения: 1. Всtко 
напрежение трtбва да бхще толкова силно, кол
кото именно е необходимо за оттредtлената цеJ1ъ. 

2. Напрежението не трtбва да трае повече откол
кото е нужно и 3. то трtбва да бжде последвано 
отъ едно обратно нему действие - отпускане или 
освобождение. 

Ако следъ едно напрежение не следва обрат
ното му освобождение, то се получава остатъкъ 
енергия. Продължителна редица отъ така не
освободена енергия води къмъ втърдяване на съ
ответшпt мускуJП1, а въ краенъ случай и до па• 
рал.нзация. Продължителни, бързи отюпания, на 
ски (при хокей) причиняватъ атрофия на бед
рената мускулатура. Така и опитнитt изкачвачи 
даже срещатъ затруднения, 1<оrато т·I; следъ рев• 

ностни занимания съ ски nрезъ пролt1ъта nред

приематъ първитt из1<ачвания на скали. l{раката 
ставатъ nъ таюrва случаи непосJJушнн 11 често 

може да се ттоmш опасната умора при из1<ачnа

нето, все като последица на подобно втвърдяване 

на бедрозната мускулатура. Сжщо така и при из-

фот. Г. TpaJl'l~BЪ 

1<а•шачи, които не еж. скиори, може да се появи 

подобно стегане на мускуmпt въ п р а с ц н т t, 
при продължително стоене върху малки стж.пки. 

Въ такъвъ случай ако не е възможно да се вземе 
непринудена, свободна стой1<а съ помощьта на 

предното спшало, то препоржча се отвреме на 

време раздвижване на ставитt въ тая область. 
Мускули, които еж. въ силно напрегнато съ

стояние или дори втвърдени, се отпускатъ чрезъ 

раздвижване на съответнитt имъ членове. l<oraтo 
наrrркмtръ движ~1ъ ~<рака достатъчно дълго и 
правилно, то ще почувствуваме, какъ мускулит-11 

по коститt се освобождаватъ и като че ли от
вързватъ. 

Ако нtкой се е изкачвалъ 11tлъ денъ въ 
стръмни мtста и вечерьта трtбва да 1,mне по леко 
спускащъ се пжть, кждето 1,раката трtбва да се 

дl!ижатъ въ по-дълга крач:ка, то той чувства едно 
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успокоително чувство да преминава nрезъ цtлото 
му тtло: освобождението мускулитt на краката 

му води до освобождение или отnоч11вка на нер

u11тt и следъ това до отпоч:нвка на духа. 

Отпо11шшата е необходимость за здравето. 

НаН-пышата отмора н11 дава сънъ,--ь. Ние се умо

ряваме предостатъчно КЗJ<ТО въ всtкrщиевната 

работа така ~1 при спорта, отъ какъвто видъ и да 
е той. Цельта на гим~1асти 1шата работа е да ни 

научи на оmоч~шката II да ни я приведе чрезъ 

упраж11еню1. Само онзи може да си отпочине най

бързо следъ известна умора, който най-добре раз

б~1ра какъ най-11есно ще се достигне противо

действието - отмората. Културниятъ човtкъ сега 

тепърва ще Y'IH на'IJ1нитt, които за сепянинътъ, 

нлн прнроднитt народи е още вроденость. 

Въ постоянната nромtна между напрежение 

11 освобождение леж11 именно причината, защо 

продължнтеJШитt упражнения изморяватъ съ

nсемъ слабо. Планинското иака,шане е сжщо та

кова продължитеЛJiо упражнение. Изглажда оба

,1е, какво за новнтt туристи планинци, незнаейки 

таз11 истина, llctю1 иэлетъ е станалъ синонимъ на 

верига отъ върховни напрежения и изразход
ва

ния на сила. 

Който оба,1е ·1--ьрси рекордни постижения, 

често изгубва сnособностъта за nродължител

шпt. Така ние виждаме rолtмъ процентъ отъ 

тtзи хора да сnиратъ въ високата планина наnр. 

при височ11на 3300 м., когато сжщитt тt при ви

сочина 2200 м. еж дали отли,1ни резултати. Така 

напримtръ често съветваното свободно изд11rане 

на паралелката е не само без1~елно за планинския 

11з1<ачва•1ъ, а дори наnротивъ вредно. Tona сыrъ 

посочилъ азъ въ моя учебникъ за планинскит1; 

с11ортисти (Sporllichen Bergsteigen). На всtки слу

чаи подиръ подобно гимнастическо упражнение 

трtбва да се потърс11 основна отмора. 

По-голtмо напрежение е възможно тогава, 

1<01·ато се е обърна1rо достатъч.но внимание на 

~1111111малното напрежение. Действието на напре

жението е толкова по-голtмо, колкото по-голtма 

1;; разл.иката между дветt страни ·r. е. напреже

ю1ето II освобождението. За да бжде увеличено 

действ11ето трtбва следователно да се увеличи 

11апрежен11ето II съответно съ това да се даде пра

в11ленъ развой и nриложешrе на освобождението. 

I<oraтo настилачитt отъnкватъ ntсъка, тt се 

огра11и,1а1:1атъ само съ това да издигатъ нагоре
, а 

следъ това свободно да пускатъ тъпкалото безъ 

да упраж11яnатъ нова сила за натискъ. Раницата 

се привързва 1<ы1ъ трупа, а не къмъ ржцетt. 

Боксйорътъ Де~шсей пише въ своитt мемоа

ри, че той предъ всtю1 рtшителенъ ударъ от

с.11абва мус1<улитt на utло'То си тtло. ,,Макаръ и 

да звучи това парадоксално, прибавя той, но така 

е. На мене, свtтовния майсторъ, ще пов·hрвате". 

Така сжщо 11 животнитt се отслабватъ предъ 

всtки скокъ. Възка•1вачитt работятъ предимстве

но съ 1<ра1<ата, движен.ията на ржцетt служатъ 
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само да nоддържать равновесието. Само когато 

краката по известни nричи.ни не могатъ да по

стигнатъ достатъ,1ното действие, идва помощьта 

на ржцетt и то вече nо-сиш1а. 

l{oraтo освободимъ оrь напрежението единъ 

отвесно държанъ ,mенъ, то той по,1ва да се то

лtе. Ако 1ше nрн заnочваие на люJ1ението му 

придадемъ ма11ъкъ само тласъкъ по направление 

на това щолtние, появява се ритмично движение. 

Така следователно всtко ритмично движение се 

предхожда отъ едно кратко но силно напреже

ние, вследствие на което членътъ освободенъ отъ 

това последното се движи въ въздуха, докато дви

жението отъ само себе си спре. И тукъ ние виж

даме прочее закона за напрежението и освобож

дението. Известни еж предимствата на ритмичното 

движение при възкаqване на стълби, - горната 

час-гь на тtлото цtла е въ движение, сжщо така и 

при равномtрно удряне. Безъ всtка тренировка, 

само слtдъ всtкидневни упражнения въ ритмични 

движения, преодолtхъ азъ преди две години на 

единъ дъхъ 500 стж.пки, безъ да почувствувамъ 

следъ това умора въ рлщетt. Когато си движимъ 

правилно раменетt и заедно съ тtхъ и свободно 

висящи на тtхъ ржцетt, въ отвесна равнина 

01<01ю ед1iа точ1<а намиращи се на срtдата по

между имъ, то обръщането на раменетt се пре

дава подобно на бурма презъ цtлото тtло дори 

до стжпалата. Това ритмич:но движение, наречено 

обрътателно или витлообразно съставлява ос.но

вата на съвременното скиорство. 

Ако ние, стоейки на единъ кракъ, простнемъ 

силно предъ насъ навестенъ членъ, то за да не 

паднемъ, ние ,-рtбва да направимъ съ другъ сре

щуположенъ нему членъ движение противопо

ложно на първото или пъкъ да премtстимъ цен

търа на тежестьта, който се намира въ областьта 

на таза. l{oraтo човtкъ върви на улицата той си 

маха ржцетt въ ритмено движение; nланинскиятъ 

изкачвачъ, който носи въ ржце пикелъ се балан

сира въ хълбоцитt. Тежката раница трtбва да се 

носи надъ равновесната точка, иначе човtкъ бива 

nринуденъ при всtка 1<рачка да движи горната 

часть на тtлото си напредъ и наэадъ. Само онзи 

може да се движи съ ски или да се възкаqва
 въ 

изис1<анъ, стиленъ начинъ, т. е. съ най-малка упо

трtба на сили, който разбира, какъ може пр11 

движението правилно да обхожда и подкрепя цеи

nра на тежестьта при всtко положение. 

Отъ тазовитt кости изхождатъ всички най

силни мускули на човtшкото тtло; мускулитt, 

които движатъ горната часть на ржката, дос
ти

rатъ до таза, а еж.що така и мускулитt, които 

двнжатъ бедрата, лежатъ па хълбоцитt. Движе

нието обаче на тtзи части, ржцtтt и бедрата, е 

за насъ вече занемарено, ние работимъ съ рж

ката-дланъ и отъ лакъта надолу, ние движимъ 

крака отъ каленото надолу, вмtсто съ горнята 

часть отъ краRницитt. Така че точно силата на 

най-деятелнитt мускули е прит:ьпена въ съвре-



менния културенъ човi;къ. Това ние забелезваме 
при първиятъ излетъ на ски презъ зимата, коrато 

почувстваме болка въ тръднитi; мускули вслед
ствие на непр~1викнатото движение на ржката въ 

горната и часть. Движението трtбва да става не 
толкова чрезъ ржчнигв мускули, но съ тtзи отъ 
трупа или съ други думи на първо мtсто чрезъ 
горната часть на ржката, а не доJПiята. 

Работата на всички мускули ·заедно произ

вежда удивително действие, както напр. при хвър
ляне дискъ. Матапt деца работятъ съ цtлото 
си тtло и съ центъра на тежестьта, и затова CN, 

мжчно надвиваеми. Сжщо така работятъ и изкач
вачитt съ всичкиrk мускули на тi;лото, коrато ра
ботата е сериозна. 

Нtкжде на равнm-1ата по продължение на 

шосето стои ц·kла редица тополи. Есенниятъ вt
търъ завива надъ земята. Той огъва дърветата до 
известна точка, кждето неговата сила 

бива унищожена отъ силата на еласта

цитета при дърветата. И щом ь като 
натискътъ на вtтъра малко намали, то 

дърветата бързо се връщаn, къмъ 

първото положение. Натискътъ се по

втаря, обаче никое отъ движенията, не 

е равно по сила съ предидущитt, no 
сила, размtръ и траежъ. Така е сжщо 
и съ бурното море, никоя вълна не е 

равна на своитt предшественици. 

Временниятъ nреходъ на правил• 

но следващи едно слеаъ друго дви• 

жения наричаме риrьмъ. Както се 

вижда отъ горенаведенитt два лри

мtра, риrъма е нtщо физикално. 
Обаче и нашето дишане става въ ри• 

тъмъ, сжщо и нашиятъ вървежъ, на• 

шиятъ говоръ тече ритмично. Изобщо 
всtка жизнена проява се извършва въ 

ритъмъ. И така следователно ритъмътъ 

е нtщо физиологично. Когато Щалкъ 
ни дирижира марша мЗатъмнението на 
боrоветt • ние чувствуваме единъ съ-
вършенъ ритъмъ. Въ този nослед• 

виятъ случай ритъмътъ е нtщо душевно, психично. 

Ритъмътъ е неповторимъ. Ако ние възкач
ваме единъ хълмъ и после повторимъ това при 

абсолютно сжщитt условия, то все пакъ ние не 

ще можемъ да го извърши~1ъ въ сжщия ритъмъ. 

Ако единъ диригентъ се опита да изнесе известна 

КОl\mозиция въ сжщия ритъмъ едно следъ друго, 

то той никога не ще успtе да постигне веднъжь 

даденото, и въ най-добъръ слуqай ще постиrне 
нtщо подобно на нея макаръ и да спази въ точ • 
ность външната форма. Защото ритъмътъ се чув
ства и преживtва при всtко ново изнасяне нов:ь 

и различенъ. Метрономътъ раздtля времето на 
съвършенно равни части, той създава такта, оба
•1е такт·ътъ е противоположность на ритъма. 

Ритъма е уловимъ, .коrато една котка после

дователно напрегайки и отпуска:йки своитt чле-

нове, изкачва едно дърво. Ритъмътъ владtе тан
цi-iор1<ата, когато тя следвайки вжтрешния твор

чески нмnулсъ чрезъ тkлото си създава танцо

вата нгра. Рнтъмътъ сжщестnуnа и тorana, когато 

оn11т11итt w1а~шнски изкачвачи аапочнатъ въ ран

ни часове възлизането презъ моренитt, движейки 
тtлото си равномtрно заедно съ всtка крачка; 
~ши пъкъ на обtдъ когато изкачватъ фирновин 
скло~1ъ издигащъ се до върха, като свързватъ 

темпото на своитt крачки съ разм·вра на диша
нето; или когато подиръ об·l;дъ чувстваfuш от~1t
ренитt движеш~я на първия излетникъ по опъна

тото 1<ато телеграфна жица вжже, тt крачатъ на
ттредъ между пую-1атш1.итt на глетчера. 

Въ начало бt ритъмъ. l{огато първобитюпt 
племена еж извършвали н·kкоя работа, гh еж я 
вършtли въ известенъ р1пъ~1ъ. При танци или 
игри, т·в еж подражавали тt,зи ритнн, 1<ато нtкой 

Подъ крепостьта на Мадара 

измежду тtхъ е у дрялъ съ в·l;какьвъ монотоненъ 

инr.трументъ. Така еж възникнали танца и му

зиката. 

Хората, които еж все още далечъ отъ маши

ната, притежаватъ този естественъ ритъмъ. Селя• 
иитt жънатъ :въ ритъмъ, тt вършятъ често въ 

ведиколепm,~ ритми. Потом11итt на алnийскитt во
дачи приготnятъ по чуденъ начинъ несъзнателно 

ритма на своя вървежъ на стръмнитt и диви пж
теки; който не се е движилъ подиръ ед1шъ такъвъ 

водачъ, само той незпае какnо се 1<азва планинско 

из1<а,ша11е. Ако напротиnъ нtкой тръгне дори до 
н·вкоя хижа само съ единъ неукъ водачъ, той би 
пре>юrntлъ •rудо: ще избегне натrредъ водачътъ, 
ще се спре. llакъ ще избегне, и пакъ се спира. 
Ще изгуби дъхъ, ще изгуби и пжтя и -все така : 
нервитt би се скжсали отъ та1<ъвъ пжть. 
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Чрез·ь механизирането на работата вр6де

ниятъ естественъ ритъмъ е изчезналъ. Човtкъ 

стон предъ машината и неможе да каже нищо 

освенъ 11апр. да постави листа в
жтре и следъ като 

той се напечата, да го измъкне - наrледъ едно 

леко занимание. Оба•tе машината работи бърже, 

тя не оставя на работника вре~1е да израв
ни дви

женията си: напрежението, съ което то
й поставя 

листа, преминава веднага въ напрежението, съ 

което той трtбва да го изтегли. Машина
та при

нуждава човtка на аритметическ11 движения, 11 

чов·l;къ става нервенъ. 

Сжщото преживяваме и при електрическ
ото 

пияно : очакваме ритъмъ, а получаваме такта. Му

зикални хора каз ватъ : ,,Тази музика удря на нер

витt м:и". Навредъ въ живота ние се сблъскваме 

било на тактъ било на чужди ритъмъ. 

Ако ние събудимъ за новъ животъ задрема

лия ритъмъ чрезъ цtлесъобразни движения, то 

ние не само ще дадемъ отново размtръ на нauniтt 

движения, но сжщо ще изчезне и вжтрешното 

принуждение отъ насъ, което е причинено отъ 

аритметическитt движения. Човtкъ би се nочув

ствалъ тогава напълно свободенъ. 

Ако по голtмо число хора се занимава тt

лесно въ единъ и сжщъ ритъмъ, то ритъмътъ 

става единъ и общъ и нищо помежду тtхъ н
е сж

ществува, което би r11 раздtлило. Дали тt се дви

жатъ въ маршъ, или се възкач
ватъ по планината, 

дали плаватъ, иrраятъ гимнастика или танц
уватъ: 

тt се чувстватъ като едно цtло, неравности
тt по 

съсловие и образувание, противоположнитt по 

възрасть бледнеятъ .и чезнатъ, а така еж.щ
о и раз

личията въ характеръ, - дори прелеститt на дру

гия полъ не се чувстватъ. 

Една нова релнrия възниква по този начинъ
. 

0n, н-tмски: С. В. 

Hf\Шf\Tf\ ГОРДОСТЬ 

Полята ни еж черни и разорани, балкан 
нтt -

снtжни и високи. И когато ни попитатъ за х
убавото 

въ нашата родина, ние не rоворииъ за всtкидневния 

трудъ, за мж.ката въ полето. Вдъхваме единъ ми
гъ 

волното ширине на приоблачнитt балкани и
 препъл

нени съ благоговение, rоворимъ като за празникъ : 

- Вижте Рила, Родопитt, Балкана ... Вижте красо

тата на България и тогава бихте се почувствували 

въ нея .. . 

Твърда стжпка, воленъ духъ, търпtние. И д
олу 

виждашъ София, прашна, и купнtешъ д
а се издиr• 

нешъ надъ нея, да я забравишъ, както sабравяшъ 

дълъrъ, скученъ день, въ които часоветt бе
зполезно 

се иsнизватъ, безъ да можешъ ги накара да текаn. 

бърже. 

Всt.ка крачка те приближава къмъ натрупан
итt 

като нарочно камъни на Черния връхъ. 

Струва ти се единъ мигъ че си извършнлъ n
од

внrъ, като си на върха. Струва ти се, че тежко 

бреме се е отвалнло отъ плещитt. Сtдашъ на зе

мята, въздъхвашъ, а простора, а широтата що е 

предь взора за ииrъ те ослtпява . Не вtрваwъ, че 

rледашъ Балкана, Рила, че Пиринъ неl!де иsподъ 

облацитt плахо поглежда. 

Нtкакво странно благоговение те изпълва и 

изведнажъ монотонно, религиозно ntcнontниe чу

вашъ. Братята во Христt nосрtщать слънцето. 

То бt високо вече надъ веригата лилави съ 

млtчно бtлъ отенъкъ планини, ала омарата забул

ваше огнения му взоръ. 

Не зная какво чувствуваха вtрващитt isъ сл
1,н-
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цето. Но тая утрина нежна слънчева милувка ми се 

стру11аше свидна, като божие откровение. 

Оня, който е осъмвалъ на връхъ ш1анината, е
 

чувствувалъ тая единсrвена, скжпа, чиста радость 

на духътъ. 

Над,, бора сме, а още ни се струва, че днш
аме 

опиващия, като старо вино, боровъ дъхъ
, още ни се 

струва. че ще зърнемъ сочни м
алини изъ тревата. 

Диримъ Белмекенъ. диримъ да зърнемъ огр
ом

ната, прелесrна скала на Родопа, за да повtрваме, 

че тука е моrълъ да nte и да живtе именно Opфell, 

въ тия „ Славееви гори ~. 

Мис.~1tхме, че сме близу вече до Белмен.енс
кото 

езеро, слоредъ картата. И попитахме хлаnето-вла
хъ, 

що пазеше разтиренитt по склоноветt стад
а, близу 

ли бt езерото. 

То клати отрицателно глава - нtма езеро. 

Може би има rьолъ съ много вода. - Нtма. 

Напразно изреждахме всички български думи, 

означаващи езеро или вода. Помислихме ro за по

дивtло отъ самота и си тръгнахме. 

- Ами лако нtма пи тука ? - Пита ro нtкoll 

досетливецъ. 

Детето свtтиа - Ето го хе-е тамъ 1 

Образа на небето се усмихва подъ сtнката
 на 

Белмекенъ и се синtе срtдъ кадифяния, ясноз
еленъ 

вtнецъ отъ клекъ_ Спираме се, и мълчимъ
, поразени. 

Немощенъ е нашия беденъ езикъ предъ
 образа на 

небето, тъlt ниско. nредъ очитt ни. 

До върха е блиэу. Пълзимъ 110 голо теме, по• 



kрито tъ трева. Гlасатъ стада. ~рули вtтьръ. Куп
чина камъни вмtсто пирамида. 

Наоколо чисто, безъ мъгли. l{остенецъ поть
налъ въ свежъ боръ, Родопа тъмно-зеленъ хуба
вецъ. Идtхме при Белмекенъ не защото бt високъ 
до небето, а защото могжщата родопска верига бt 
предъ насъ; и мрач1-1ия боръ, въ rънкитt на които 
все още звучи екъ отъ неувtхващата ntсень на тж

rуващъ Орфеи. ОрфеИ, що бt омаИвалъ и звt
роветt . , 

„ Та седна краи Тжжа, на росно ливаде, отъ 
дългия пжть да почине" - казва Пенчо за св. Ата• 

наса, когато се върналъ отъ небето .доволенъ и 

веселъ•. 

И ние като светеца краИ Тжжа, краИ вирове, 
дълбоки и омаltни - са-
модивски погледъ, се из-

качвахме къмъ Юмрука. 
Изъ букакъ, кждето се 
крие, пtни се и се притая
ва край мжхави камъни и 

дъховъ эдравецъ Тжжа. 

Ечалъ бt нtкоrа Бал
канъ тъ отъ хайдушки пtс

ни, и днесъ бt забравенъ, 

изоставенъ. Единствениятъ 
срtщ1tатъ човtкъ, дърва
ринъ, плахо ни изгледа и 

още по-плахо ни преау

преди, че т~д·l;ва броди 

разбоRникъ, спира п.жтни
цитt и иска хлtбъ. 

Колкото навлизах.ме 
навжтре, колкото потъвах

ме въ rънкитt на Балкана, 

TOJIKOBa букака бt ПО• 

гжстъ и още по очарова• 

телна ставаше нежната, зе• 

леникава полусвi,тлина, ка-

то ореолъ надъ високитt, Разкопки въ Мадара 

прави буки. И още по-
нежно и тжжно напtваше Тжжа, и отпtваше и бу

кака, сi;кашъ си спомня за славнитt воеводи, поаи
рили приютъ пол:ъ шумака и отдъхващи, приспи

вани отъ ромона на рtката. 

И Тжжа като ха/.lдутитt криеше дълбо1<O въ 
Балкана своята хубость, своята ui;сень. 

По мръкнало бtхме на хижа Мара Гидикъ. За
палихме огънь. Заветъ, тишина, подъ крилото на 
гората, въ сърцето на Баm<ана. И Тжжа шепне -
• ни жалба, ни приветъ", че тука е свети.•m. 

Мара Гидикъ, върхътъ, ни се струваше високъ, 
докато се качвахме по Русалиит!;. Но когато набли
жихме Юмрука и на дtсно засия Дунаыа като гъ
лжбова, копринена лента, когато Розовата долина 
съ кржг11итt, китни орtх_и се откри, Мариния връх:ъ 
ни 1е стру8аwе подъ нозетt. 

Възкачихме се по ниска трева. Навредъ тl
сатъ стада. 

Юмрука носи името си защото прилича на 
свитъ юнашки юмрукъ. Рtзкитt мемду пръститt 
бtха сиnеитt, които се врtзваха въ могъщата му 
снага. 

Две дъсчени пирамиди надъ челото на гордия 
царь на Балкана. 

Отъ всички страни краl-1 него се трупатъ, при
тискатъ се като пилци, зърнали соколъ, друrитt 

върхове. По-ниски, не тьf.1 величествени. Ала всич
китt носtха въ rънкитt си легенди, пазеха спомени, 
и криеха разпиляни и кости и черни кърви. 

Тия мощи на гордия, на волния духъ на бълга
рина, надъ които цъвна свобода и смърть юнашка. 

Тж.жно ми бt и за БотЯовъ и за Караджата. 

фот. Г. ТраDчев-. 

Мусалла пъкъ е още крило за иэrнанниuитt. 
Неодавна прtко снtжнитt й прtспи се прехвърляха 
отвждъ границата. 

До хижата се отива на шега по хубавия пж.ть 
кра/.1 Царска Бистрнца. И тукъ винаги е пълно. 
Всtки му се иска да стжпи на наf.1-нисокия ни връхъ. 

Оловено•сиви пръстени cтtraxa муса11енск11тt 
езера. Въ тtхъ се заглеждаше само небето и обла
цитt се оглеждаха разхубавени, нови. 

И при изrрtвъ и при залtзъ изъ раэрушенитt 
канари на Мусала пълзятъ нагоре. А тамъ вtтърътъ 
брули, отнася. 

Къмъ Маричиниri езера, срещу Манчу, е по
завстъ. И гледатъ Рила, разгънала гребенитt си нэ. 
чудовище, пламтящи отъ зарята, и лусnитt си, които 

се преливаха въ злато и пурпуръ. 
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Кървави петна по плещитl; й, че тъкмо подъ 

насъ бt Демиръ капия, дверитl; на Македония. Пи

ринъ ги гледа, мълчи, не се чуди, свикналъ
 е. 

Хора, шумъ, веселие горе. На небето имаше 

сжщо пиръ. Потънало бt въ злато и кръвь. Гребе

нитl; на Рила изглеждаха още по-01.,ри, настръхнали. 

А езерата, 11риличаха ми на огромни кървави капк
и, 

засъхваща кръвь, паднала на 11рашната, суха зеыя. 

За вdкиго пазеше по нtщо студената хубость 

на Рила и хладния вtтровитъ приемъ на Мусала. И 

за борцитt и за локлоннициrt; на красотата. 

Пиринъ .• • • планино Пнринъw ... 
Не е ли по-добре да не говоримъ за дебритl; 

въ които бродятъ. дебнатъ и изаъхватъ и днесъ за

бравени. Разкжсвани отъ хищници зиме. Не е ли 

по-добре да не пробуждаме неспокоината сt11ка на 

Гоце Дtлчевъ, на Тодоръ Алевсан.аровъ ... 

Да не сквернимъ Елъ тепе, да не скубнмъ едел

ваl-!ситt и да се лреклонимъ. Да поче!·емъ па'метьта 

на живитt все още тамъ борци. И да се ттоклонимъ 

на Пиринъ, както бихме се поклонили на Балкана, 

или на скжrrъ споменъ, на тжга, на жива, още не 

заздравяла рана - такъвъ е Пирина за насъ. 

Това е гордостьта ни, такава е земята ни. Вижте 

я и ще се почувствувате въ нея, ще стане
те истин• 

СkИ неl-l1ш чада. 
Зп. Чолакова 

ИЗЪ CRKRPЪ ПЛRНИНR 

Оrь Свиленградъ вървимъ на сеяеръ по тече

нието на Канаклиt-tската рtка. Тя е сега съвършено 

пресъхt1а11а, водитt й еж изсмукани отъ жадната земя 

и utлата долина е прt1ела бе.зутешенъ видъ. )Къл

теникъвъ пtсъкъ се растила по неl-!ното корито, 

градини и посtви ожидаrь злиятъ духъ, сушата, д
а 

отпусне отъ обятията си извора, веселящъ utлата 

котловина и пакъ да се обадя·rъ съ веселъ шумъ 

мелници и вади. 

Пжтя ни върви по дtснаrа страна на котлови

ната, която се възвишава леко къмъ западна
та страна 

и чрезъ вълнообразни напречни гънки се издига до 

срещния високъ гребенъ. Горе на самия върхъ еж 

били пограничнитt турски постове до преди Бал

канската воl-!на, така че ние се движимъ въ новит!; 

земи. Ма11ко по-стръмно, въ видъ ua тераса, се по

дима котловината по лtвия брtгъ на рtката и глед

ката на тая страна е по-неспокоl-!на и живописна
: 

далечъ на североизтокъ надзърта надъ оголенитt 

пейзажи синкавияrь силуетъ на Сакара въ търже.:т

вена самотность и замечтаность. Тукъ-таме срtщаме 

по пжтя коли натоварени съ снопи, или празни•1но 

облечени хора, които бързатъ къ•rь Свиленградъ. 

Почти безучастно се поздравляваме и всtкой отми

нава безмълвно по прашния п11ть. Видътъ на т11я 

хора, загрижени отъ дългата суша, отнима и на

шето весело настроение и ние не се реша
вахме да 

ги спреъ~ъ и заговоримъ. 

Наближаваме селото Аnадаа. Високиrt; тополи 

въ градинитl; около р-tката внасятъ животъ и раз

нообразие въ безконечната монотоность. По CКIIO· 

новеrt; въ дtсно отъ р-tката е разположено самото 

село. Низки едноетажни кжщи съ сламени покриви 

проrлеждатъ межлу овощни дървета, отру111ани въ 

лрахъ. Двороветt еж открити къмъ изтокъ и на

всtкжде по тtхъ се мtркатъ хора, заняп1 съ вър

шитбата. Жътвата е минала отдавна, но се още 

се виждатъ купи снопи, както по дворове,-!; така и 
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по нивиrt. Почти незабелезано 11авлизаме въ селото 
и спираме на почивка подъ dнката на една върба 

краИ пжтя. Селото брои не по малко отъ 150 кжщи, 

всички български, но по улицитi; не се мtрка ни жи11а 

душа. Лsтенъ день е и кръчмиn; с,к затворени. Отъ 

околнитt дворища ще погледне нtкоИ любопитенъ 

съ вила въ ржка и пакъ мълчет1во и сериоз
но поема 

работата си. Само куrrъ деца отъ близката циганска 

1<олиба еж. насtдали предъ насъ въ прашната улица 

и търпеливо чакатъ отпжтуването ни. 

Отъ селото нагоре пжтьтъ ни е вече по-сгр ь

менъ, често пресичаме седловннитt, около рtка,а 
~• 

слизаме отъ колата за да не обременяваме сnабитt 

и преминали вече отдавна буl-!иата възрасть атове 

на Сла.зе. Ранна суrринь е още - слънцето едва 

що е надзърнало надъ долината - но пtкътъ е 

голtмъ и горещината става непоносима. Ние се на

мираме все още ua височина едва ли надъ 150 м. 

надъ морското рав•1ище и лежнмъ въ зо на
та на на

шата ·rропнческа Тракия. Пжтьтъ ни се вие между 

нивя, посети съ тют1онъ и лозя, а не еж рt11кость 

памукътъ и сусамътъ. Безводнитt, побtлtnи оrь 

лрахъ околности, хармониратъ напълно съ жаркия 

день изп·ьлненъ съ бtлата ослепителна слънчева 

свtтлина и заедно съ низкитt храсти и замъrленитt 

въ бледа синевина гиrански очертания рисуватъ ти

пичнии за източна Тракия пеl-!эажъ. 

Бавно излизаме нагоре; междуселск11ятъ пжть, 

неравенъ и прашенъ, е вече пустъ, макаръ че 

днесъ е лаэаренъ день въ Свиленградъ. Ние сме 

вече въ гънкитt на Сакаръ, само два часа пжть 

ни дtлятъ отъ града, но живоrьтъ си тече тукъ 

независимъ, изолиранъ, далеченъ. Единъ завои, 

ннЕ' се отдtляме отъ хребета и влизаме въ Ения. 

Тукъ искаме да си отnочинемъ добре, да се осве• 

жимъ следъ усиления пжть и да обtдваме. Но 

желанието ни остана напусто. Напусто оставатъ 

усилната ни да повикаме крьчмара. Tol-l е свършилъ 



хармана, върна се отъ овцетt си, мерна се въ кръч
мата, nредъ която се бtхме събрали вече значи
телна група п,,пници и селяни, но nat<Ъ се скр1-1 

нi;КЖде изъ двора безъ па отваря. Нашата доста

тъчно пъстра група неnодразни любопитството ~,у, 
нито nъкъ го съблазни мисъльта за нi;кой и другь 

левъ. Пъкъ да си кажа право и азъ бихъ nредпо
чел·ь да се скрия нt1<ж11е на сtнка, отколкото да се 

занимавамъ съ гости nосрtдъ пtто и тtхн11тt ка
призи. Предъ вратата на Еннеската странна стран

ноприемница оставнхме да лежи на сi;нка все така 

несмутимо и безропотно едннъ търговецъ на кожи, 

nривързалъ магарето си аз стълба и чакащъ благо• 
вопението на хазаина, а ние следъ „освежителната• 

почивка се измъкнахме изъ тtсн~та улнuа, които 
минава покраU училището нагоре за Дриnчево. Хора, 
натоварили магаретата си съ бурета вода, се връ

щаха отъ извора далече 

неUде нагоре, изглеждаха 

ни въпросително и отми-

наваха. 

Извиваме въ западна 

посока за да възкачимъ 

хълма, който се простира 

между последното село и 

Дрипчево - прицtлната 

точка на нашия нзлетъ. 

Типичната структура на · 

Сакарскитt склонове ни се 
открива навредъ съ леко

за1<гръгленитt форми на 

низъкъ планински масивъ. 

Отдtлнитt издънки се 
растилатъ въ страни, а 

в·ьзвишаватъ постепенно 

въ североизточна посока, 

кжлето лежи гребена на 

Сакаръ съ най-високия ку
пенъ. Отъ западната му 

страна се очертаватъ за-

пазени гори и ние като 

че ли чувствуваме дъха 

и прохладата имъ, а сжщо и болезнения зовъ за 
пощада отъ неми11Остивата сtкира. \{акво би очак
вало населението безъ горитt, какво ще остане 

освенъ суходолиsr, какво - освенъ тежкия задушенъ 

въздухъ? 
Щадете ropитtl 

l<акъ лекомислено отминаваме, окаченитl; навсt
к,ме плакати, като •1е ли не се отнасятъ за насъ ! 
.Вашитt хора, ми каза още въ Родопитt моя съ
пжтни1<ъ, професоръ по география, не еж съзнапи 
още истинското си отношение къмъ гората въ неl!

ното климатическо-културно значение". J<а1<вото и 
да му отrоворtхъ, то щtше да си остане само 

отговоръ, а действител1юстьта е предъ очитt ни. 
Низки храсти се расти11атъ отъ дветt страни 

на лжтя ни, сега излi;зълъ по билото на хре
бета и устременъ на северъ. Като малки пtнести 

възли тукъ-тамъ се бiшtятъ кристални скали отъ 

розовообаrренъ кварцъ и придаватъ на цtлата 
околность ноыъ и чуждъ за насъ изrледъ. Ми
наваме покрай низки навеси, построени оть ре

дица колове, покрити съ слама; туt<Ъ се плад• 

нятъ и нощуватъ стадата. Кучешки лай прогони 
скуката и еднообразието въ ноевия ковчекъ на Славе 
и виковетt на овчаритt нарушиха безмълвието на 
изгорения отъ пi;ка день. Обаче скоро пакъ потъ
нахме въ безпредtлната тегота и само подвикванията 

на коларя и плющенето на камшика се чуваха като 

протестенъ съпроводъ. Ние сме вече високо надъ 

низината, хоризонта се разтваря широко предъ насъ 

и включва силуета на свиленrрадскитl; разклонения 
на Родопитt - петохълмието. Бодро ~тоемаме по
сJ1едната стръмнина и селото Дрипчево се открива 
лредъ насъ. Разположено въ югозападната с;рана 

на голtми хълмове, селото, открито въ източната си 

Хижа Юмрукъ-чалъ 

11асть къмъ насъ, съ непривлекатеJJния си видъ, не 

предсказва особено rорещъ приемъ. Преэъ безвод
ния долъ пълзимъ по сиви rнайсови скапи къмъ се

лото и само блиаостьта ни съ хора, връща отново 

предишната ни веселость. 

Селото е бълrз река, брои надъ 150 кжщи ; 
преди освободителната война е било по-rолtмо, но 
следъ берлинския конrресъ и причисляването на 

Дрипчево къмъ Турция, мнозина се изселватъ въ 

старитt пред·l;ли на княжеството, r11авно въ Дели
орманъ, Котленско и пр. Главниятъ поминъкъ е зем
ледi;лието и скотовъдството. Всtки работи въ соб
ственото си стопанство, като помощни работни ржце 
нито биватъ търсени, нито пъкъ излизатъ отъ се

лото по околнитt близки или далечни краища. 

Ние сме въ селото. 
Работната земя е достатъчна за отхранване на 

населението, обаче за износъ никои н~ мисли. И 
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11осрtдствена връзка съ деnствителностьта nроф. П ;окъ е 

взимапъ чесrо пжти становище и по актуел!lи nопитнческ11 

въпрос11, ко1по той разглежда съ вещи11ата 11n катщитетъ 
и а11тор11тета на без11ристрастеиъ ученъ. Въ свtтоо11ат11 

воnна то!! е бипъ задържанъ на връщане отъ Австрат1я 

известно време като ш1еп1111къ и спедъ освобождението 

му тoll написва ед1н~ъ нау 11снъ трудъ върху »нъмцитъ, 

nопяuитt и касубитt въ западна Прусия•. Като 11сп1нски 

rерманецъ тоn соч11 на н1;мскня народъ неnравдит11, които 

му еж иаиесенн чрезъ съзnаоането на попс
кия коридоръ. 

Съ пъп11ото убеждеш1с за добъръ усn1;хъ тоn nрн

эова спедъ воnиата ученитt отъ ц1;пия свtтъ да эарабо

тятъ първи за възстановяването връзкатt между отдtn

нитt 11арод1•1, разкжсани оrь дългата uоАна. Човt11еството 

тръгна деl\СТВiiТСЛНО пакъ въ пжтя на м11рна, задружна
 

работа. И стоrодншн1шrь юбипев на дружеството за гео-

1·рафско 1tзучваш1е ще бжце оТ11разJ1иуваuъ поцъ 11редсе

датеnството на проф. Псокъ: негов11яrь апелъ за разби

рателство се увtнчава съ ycntxъ, тъl! като 11разденството
 

ще бжде и истинско събравие на 1·еограф1пt от,, utпъ 

свtтъ. 
Макаръ II ю1 nрекло1ша възрасть проф. Пенкъ ра• 

боти все още съ ненамалена енерr11я 11 бодрость. Въ 
труда то!! намира сега елвнствената утtха за ед110 11е

щастие, сnолетtпо ro презъ това п'tто: смъртьта отне 

eдИIJCTBCflllЯ му СИJJЪ, BIICOK0 даровитъ учевъ, тоже rео

rрафъ, коnто бtше му стана11ъ и цененъ сътрудпикъ. 

Проф. Пеuкъ е 11звестенъ и въ Бъ.1гарня, к_ждсто с 

би,тъ драгъ rостъ неведнъжъ. Неговъ у•1ею1къ бtше II по
коnu11ятъ проф. Дро1111иповъ, тежн;f загуба за 61,nrар

ската наука. 

Съобщава: С. В. 

ДРУЖЕСТВЕНЪ ЖИВОТЪ 

По случа!! десетrодиw11ото царува11е на Н. В. 

Царя, Централното Настоятелство е изпратило следното 

поздр&!Jnение: 

,Оrь върховетt на роднитt балкани съ чувства, 

пропити отъ нскрепость и простота, турвстнтt отъ Бъл 

гарското Туристическо Дружество 811 прr~ветствуватъ по 

спучаn десетгодишнината отъ възшедствието Ви на пре

стола на 6ъ11rарскитt царе н Ви пожелаватъ дълrоntтие 

и спокоnно царуване за преуспtване на Бъnrар11я и кул

турния възходъ на народа. Здравеnтеl 

Председател~,: арх. Козаровъ. 

На отлравенитt поздрави Н. Величество е отrооо

рилъ : "Отъ сърдuе благодаря Вамъ и на туристиr\; отъ 

Дружеството зn любезнитt приветствия п хубави поже

лания Здравеl!тс ! Царыт,·. 

За деАностыа на турист11ческ11т-t; дружества. -
Времето носи 00011 съотношения па производството, а 

това мва 00011 материални и културв11 11ридобивки, KOliT0 
се отразsrватъ върху живота на отдi;лния •1овtкъ. Схва 

щаоията и разбираш1ята до преди нtколко години -
двесъ се разпичаватъ, а утре ще бждатъ съuсемъ други. 

И така всtко разбиране, всtко дenctвiie е подложено на 

в-t;чпо измtвеиие. Така е и въ туристската организация. 

Б. Т. Д скоро ще 11разд11у11а своята тридесетгодишнина 

и ако живuтt членове отъ пеl!оото основава11е с11 при

nомuятъ тогавашоитt неl!ви цели и заАачи. какъ ех. се 

схващпли и какъ еж се разбирали, както и мжчf1отипта, 

която тt сн.. имаm1 при пропагандата имъ и ги сравuятъ 

съ днешното разбиране на туризма и сраою,телно по до

бритt успов11я за работа, ще в11димъ rол1;мня п.жть, коАто 

е измииапъ българскиятъ тур11зъмъ, за да извоюва rраж

данстоеность и право ва сжществувание. Днесъ турист

скота дружество е ма11ъкъ университетъ въ коl!то човtкъ 

направо отъ 11рf1родата учи пеnнитt в11ши закони, долавя 

съвършената хармон11я и чуАоитt неf!ни мелодии. И деА• 

ств1пелuо, не е пи природата източникъ па всtко изкуство? 

Не ни пи мва тя сипа и здраве? Не ни 11и учи тя да 

бждсмъ пъргави и смел11, като развива ваА-вишит-1; паши
 

чувства? Ето защо 11 турлста трtбва Аа бжде образецъ 

на куптуренъ и uздиrнатъ чоо-t;къ, това пъкъ отъ своя 

страна разш11рява целитt 11 задач-итt на едно туристско 

дружество. Двесъ туризма се схваща не като еАН31 са11ти 

мептап11а разхоАка въ природата, 11е като nжтува11е за 

уАовопствие, а като една необходимость за опр,ьсня

ване на 1юв,ь11щ1,л организъ,11ъ, като една om,1iopa: при
добиsание на нов11 s11е11атления, нови сили 11 обогатя

ваиие на нашия у.мъ. Ето защо първа задача на едно 

туристско дружество се явява рСАовната, целесъобразната
 

и смиспе1шата излетна дейност~,. Програмата за това трtбва 
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да се uа11раои още отъ самото начало иа туристск та го 

дина по предложение 11а 11nстоятепствата удобрено отъ 

общото събрание. Тази излетна деllность да се разпрати 

на всички членове, за да знаять KЖJle ще се про-

11 ви 1•1элеmата дейuость за да може всtкн чпеuъ от,, рано 
да се приготви за този или 011зи излетъ. Излетника още 

на втория из.1етъ ще зъхвърл11 скъс:шитt обуща II скъ

санитt Арехн 11 ще nотърсн туристкит1; обуща и удобни 

дре."1:11. За екипироане 11а тур11стквт·t. групи задача и грижи 

има туристката кооперация, която реАомъ 
с,, туристката 

дружество се развива 11 крепне. Когато вече чов1;къ 11ма 
удобството па п.жтуване, тоf! ще си пuзвоп11 уJ1овопств11е 

uъ пtснн и свирене. Вtрвамъ, много 11злет11иuи си при• 

пuмватъ съ удоволстане нtкоn излетъ придружеnъ tъ 

веселяци хора, носещи музикаnmt инструменти и тамъ 

отъ върха пр11 :-t3грtвъ слънце ил11 11р11 залtзъ заедпо съ 

великото боrоспужен11е въ природата чуватъ na се раз

нася т11х11я гласъ на нвструмента и ntceuь на пъвеuа -
турнстъ. Тукъ концертната зала е голtма II върху KflTЗ· 

рата или маr;доn~шата, па Ааже II флсuтата играе другъ 

муэнкаuтъ - о1;търа. Пtсеньта облагородява душата : 

народа право казва , коnто п1;е зло не мисли", ето защо 

друга задача на туристю1тt аружества се 11вява събиране 

на туристски ntснн, ·състаuяuе на ноо11 такива 11 11ропа

rа11дирането имъ между чаеноветt. При 11tепето б1;га 

умората, чооtкъ върви въ тактъ и си доставя 11р11ят11ость.
 

Но за ле имаме хубавъ 11злетъ, трtбва 11жтя да бжде 

добре проучепъ. Марк11ровката тукъ се явява друга една 

заАача. Всtко дружество въ своя раnонъ трtбва добре да 

и~учli n,>t;тищата на наn много посещаuа11итt м"tста II съ 

здрава и точна ыарк11ро11ка да азнач11 пжтя. 

Далечиитt обекти напаrатъ пренощуването въ пла

нината. Това пренощуване трtбва да се направи удобно 

съ построАката на хиж;s, Хижата прави в1,рха J1Ост1,пснъ 

nрезъ всtко време и отъ осtкиrо. Това е една отъ важ

nt1тt турнстски зада•111 нъ стопанско отношение, кы1ъ 

която трtбва АВ се Аохожда съ дълги изучвания и съ 

отдалечъ събиране на ср·t.дства НеобхоАимо е всi;ко дру

жество да основе фоunъ .Хижа• , въ ковто фондъ всtка 

год11на да в11ася по 111;коя Xflnitдa, за АЗ може да улесни 

nостроАката на нашю1 „Приказен'h доор,щъ· - горе въ 

планината. Грижата въ nпан1111ата не изпуска изъ пред· 

виАъ обзавеждането на cnan1111 въ гоntмитt градове и 

излетни пувктоое. Това се особено подчерта на XXI съ

боръ въ Кюстеuш1пъ. 
Отъ тукъ вече започва вторuя етапъ на · нашата ту

ри стека деnность, именно стопанството. Тя ще се 11зрази 

още въ залесяването, разхубавяване на мtста, оъ запаз

ване на r:рироднитt красоти 11 пещери, въ каnтироане на 
води и пр. Разв111ш хармонично тази деАпость на аруже

ството нс1мъ се налага и;1пъ11uен.ието па трета една З<}• 



дача, именно културната 11 пропагандаторската. При изле
ти,-!; винаги групата трtбва да бжде снабдена съ фото
графически апаратъ. Този апарать се налага да бж11е дру
жествевъ, добре 11зnи-танъ и да дава хубави фотографи
чески снимки. Спимкитt които се правя-тъ ще служатъ за 
излагане въ витрината за 11ро11аrапда, за увеличаваuе и 

правене на диаrrоз11т11ви, които ще послужатъ за под

готвяне на туристска изложба, на туристски киновечер11 
и подвижни албуми, които да пропаrаншrратъ както на
шит!; природни красон1, така и турнстската иnея. При по

сещешrето на природата излетника ще трtбва да събира 
въ туристската си торба екземпляри отъ петрография, 
флора и фаупа съ което ще се обогати дружествената ми
нерална и раствтелна сбирки и ще се жарактеризира 11,а• 
дена ~i'l;стность Събрания материалъ ще трtбва да се 
обработи въ издаване на отдtлни книжки за пропаганда 
на тур11зъма . Трtбва всtко дружество да се обърне ка70 
бюро за разпродажба на туристска литература и паше7о 
спиствие .Българск11 турисrъ• и съ това широко да аr:и
тира целиrt и задачитt на туризъма. Всички туристск11 
kHIIПI ще трtбва да бждатъ закупени въ дружествепа,а 
биб11иотека 0-тъ щсто всъки членъ да може да ги чете 11 

има 11ри справка. 

За създаване на дру1·арски връзки и опознаване на 
членоветt налага се често срtщи, вечеринки, киновечери, 

реферати и пр. които дружество1'о трi;бва да има пред
в11дъ при нареждане на своята годншна nporpa~1a. 

За прав11лно-то ра:sвитие на тур11зъма трtбва да се 
обърне вн11мапие\1за обща деАность съ младJ1тt туристи, 
nрrанизиран11 въ Ю. Т. С. Общата излетна, трудова и 
ку11турпа дeArrocrь ще опознаятъ членоветt на дветt дру

жества н ще стане онова правилно и естесвено прмиване 

отъ Ю. Т. С. въ Б. Т. Д. Само едно ясно схващяне на 
въпроса ще довеае и двет!; дружествн uъ наА-другарскн 
отноше11ия за сътрудничене заедна и сжща цель . Сжщо 
така туристското дружество трtбва да бжде въ добри 
отношения и съ другнтt културн11 11 спортни оргапизаци~и. 

Така разбирана туристската доАность на дружествата 
се открива широка и многостранна раб()та. Необход11мо е 
всtки неrовъ чпевъ да намtри 11аА-любимото си мtсто за 
работа и съ общи усилия па края ва годината да може 
всtко дружество на събора ца яви' предъ други,-!; своитt 
завоевания и прflдобивки на туризъма отъ културната, 
стопанска и научна области. 

Д-ръ Гюлеметовъ 

Самоковъ. - На 5 октомвриtt се положи основп11я 
камъкъ на бжцещата солидна хижа подъ Мусала. Uере
монията се извърши отъ свещеника Димитъръ Спасовъ 
и гражданския хоръ отъ туристи, д11рижиранъ отъ пору-

11икъ Марковъ. Туриста д•ръ Ив. Панаl!отовъ каза м1rо1·0 
хубави 11уми за значеFJието на хижата, 

Туристи и гости на освещението еж присж-тствувапи 
повече отъ 500 души. Плана на хижата е изработенъ ОУЪ 
арх1пектъ Г. Папазовъ. МаАсторъ-предпрнемачъ Стоянъ 
Uвtтковъ отъ Самоковъ. 

Построt\ката е на 140 кв. м., з11Jана отъ бетопъ, 
камъкъ и варъ. За сега е изидавъ само партера, като е 
покритъ съ армирана бетонна плоча. 

Съ радость и благодарность да отбслежимъ 1·оп't
мото дарение отъ 100 торби щ1ментъ, направено отъ дру
жеството Гран.иrпоидъ, чрезъ директора си инжинеръ Г. 
Атанасовъ и 50 торби частно отъ r. Атанасовъ. Хвала му! 

За довършване на хижата еж нуждю1 още около 
200 хиляди лева, които клонътъ се надt.ва да събере съ 
110мощьта и съдействието на вс11чк11 дружествени членоsе. 

Перникъ. - Клонътъ пr1 ободрепъ и поошренъ оть 
честыа. която му се направи отъ XXI редовенъ съборъ 
въ Кюстенд11лъ, прсдълмава да развива деllностьта си. 

_ Презъ вакаtщ11ята нtколко групи членове устро11ха 
излети , изъ сtверо западна Стара-пла11ина, централннn 
Родопи, Ри11а и Пиривъ. 

Порадw rолtмата суша 50¼ отъ rюсаденитt пре3ъ 
пролtтыа въ мtстностьта „Кракра• борчtта а други раз-

сади еж. изсъхнали въпреки труда, коl!то се положи за 
спасяването имъ, като плевене, прекопаване и пр., за които 

клонътъ похарчи около 5,000. лв. 
Кло11ътъ приготовлява една образцова маркировка 

110 южн11тв склонове и подстжпн на Вюоша, която ще 
бжде извършена още тая есепь. 

Хижата на .Голо Бърдо• се ремонтирва; каптирватъ 
се още д11а извора въ планината въ чешми. 

Входа за стапактитFJата пещера при с. Боснекъ (въ 
южнитt ск11онове па Витоша) ще бн..де зазидапъ и поста
вена врата, клю•1а на която ще се пази въ кжщата па 

кметския намtс-тникь въ селото. Съ това се цели да се 
опази пещерата о-тъ по-нататъшни разрушения HJ овчар
четата, спучаllви минувачи и други. 

На тазгодишния традициоl!енъ излеть до Черн"и връхъ 
клонътъ ни уЧ"аствува съ около 100 души излетници, раз
предtлени въ 4 групи отъ три изходни пункта: Владая, 
Кладв.ица и Поповр. 

Ссюшята „Китка" на клонътъ ни въ с. Батановщ, 
развива оживена деАность, Тя брои вече 20Lчлена, които 
устроАватъ почти всtка Недtли излети въ околпостьта. 
Участвуват! еж и въ трад1щиоппия язлетъ до Черпи връхъ. 

Граовс:кня събор ь, който, по общо желание се по• 
1норп на открито на 23 септемврий, изтзе пакъ мвqго 
сполучливъ. Посетенъ бt от.чичпо и всички оставаха много 
доволни. Моралниять успtхъ е много го11tмъ. 

Сопотъ. - Сопотското Турист. Д-во , Ив· Вазовъ" 
по стопански начинъ на най-живописното мtсто въ Бал
кана построи гиздава хижа подъ 11ме 0Амбарица•, стру
ваша около 70-80 х. лв. Вср-\;дъ борове и други ши• 
рокол11ст1ш дървета всtк ra българския туристъ и люби
тель FJЗ природата може да прекара нtколко приятни 
минути и подиша свежъ 11 здразъ балкански въздухъ. 
Само въ природата човtкъ чувствува че жиntе, само 
тамъ може да получи висши емоциn 11 съзерцава Бога. 

Дошrсникъ: Свещ. Паисий Каравеловъ. 

В11дипъ. - На 20 октомври!! т. r. клонътъ 11и устрои 
една 11нт11мна турнстическа срtща, за членове и тtхпитt; 

гости, въ салона на подофицерскня клубъ. 
Посещението бt повече отъ отлично. Общо веселие 

бt завлад'tло всички присжтстнуващ11 - членове и гост11. 
П резъ цtлото време В/lадtеше атмосфера на нвтимность, 
задушевnость fl неnршrуденость. Гоститt отнесоха при
ятни впечатления за волния туристичесю1 животъ II обе
шаваха подкрепата с11 за бждащн 111нш1 начинания. 

Презъ време па почивкит!; имаше II кино, прожек
тирано отъ иаш1ш добъръ и вниаги отзивчивъ друrарь 
О1111къ Торосиянъ. С,'-щиятъ с фнпмиралъ спедко11rресния 
1-rзлетъ па видинската група изъ Рила и Пиринъ. 

В11рочемъ, отъ ycntxa на тази наша срtща. u111! 
туристнтt можемъ с.1мо Da се поздравимъ, да се обна
деждимъ и заработимъ още по-усърдF!о за преуспtвапе 
на родния туризъмъ, да блаrодаримъ на гражданството за 
rt;xnaтa отзивчивость 11 смt110 да му заявимъ. че ако то 
продължава винаги така щедро да ни додкрепя, въ скоро 

време пиn ще го поздравимъ съ величественъ турисrи
чески домъ, гордо кацналъ 11а старинната • Т елеграф'Ь 
капия", отъ кжцето ще се развtватъ красивото съюзно 

знаме сь мотжщиfГ пародепъ трикольоръ. Tt ще напом-
11ятъ на поколенията зз единодушие, щецрос-ть, блаrодея
тслпость, силна воля, въ дни на общо народно увевие. 
за България и всичхо българско. 

Пловдивъ. - Общото клоlfово събрание, свикано 
на 23 т. м. изказва своята 1·ол·l;ма призвателпость па U 
Н-с-тво и на всички цружественн клонове, които се отзо
ваха на 11ещасшето, 11остигна110 нашия роденъ rрадъ, 

като изпрат11ха лептата си за подпомагане пострадалитt 

отъ зе~1етръса клонови членове. 

Изпратената пи помощь говори за то11лото дру,·арско 
'lувство, което е вълпувало дар1пелlГТt. 

Дълбоко трогнати отъ тtзи другарски •1увства, мо-
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пимъ цаl!те изразъ па нашата бпаrоJiарность чрезъ дру

жественото списание. 

Нови клонове. Въ Сопотъ и Костенецъ Баня с;к 

основани нови клонове оть Б. Т. Д. Ето две населени 

мtста, които трtбва да станатъ ront,ш турист11ческ11 цен

трове и излетни пунктове. Пожелаваме ползотворна деR

ность въ полето 11а родния турнзъмъ. 

Скръбни. Казанлъшкия кловъ Орлово rнt.здо ~ 

тi\\ra известява на ч11еноветt за загубата на дружествения 

чпенъ Костадинъ П. Коевъ, 58 rодише11ъ, търговецъ въ 
Каэанлъкъ, почнналъ 11а 10 Х т. r. 

- Новозагорския кло~rь Сртьдногоре11ъ е загубипъ 

на 4 ноември!! своя чпенъ Петьо Gлавъ Господинов&, 
25 rодншенъ. 

Миръ на праха имъ ! 
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