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НОВИ Зf\Дf\ЧИ 

Както туристътъ nоелъ презъ дебритt на nла• 

нината къмъ Rърха - спира nоrледъ по изминатия 

пжть и спомня надвититt пречки, тъй и ние спи• 

раме за миrъ и хвър11яме погледъ по изминалитt 

тридесеть години роденъ туризъмъ . 

Като тънка фиданка, полю11явана отъ вtтъра, 
изникна туристическото движение въ България. Но 
презъ rодинитt тази фиданка порастна и стана младъ 

могжщъ дж.бъ, nустна,,ъ дълбоки корени въ съзна
нието на гражданството и прострtлъ клони надъ 

цtла България. И ние трtба да бждемъ горди че 

българскитt туристи първи noдtxa и отхраниха 

ср·lщъ гражданството любовыа къмъ планинскитt 
хубости, тъй дивно възпtти въ народнитt ни пtсни. 
Въ робско минало българина бtrаше въ планинитt 
-стражъ на неговитt свободи, и ходtше на покло• 
нение въ мънастиритt - светини, пазещи неуrас• 

ващъ пламъка на вtра, езикъ и народно съзнание. 

Новиятъ бы1rаринъ-туристъ - избtга отъ прашния 
градъ на суетата и срtдъ дивната хубость и просто• 

ри1t на планинитt наслади очитt си, възвиси духътъ 
си и пи отъ най-чистия изворъ на родощобието. Пж
тыъ изминатъ отъ него ще остави трайliи следи въ 

нашия културенъ животъ. 

Докато nървитt пионери на туризма трtбваше 

па събудятъ у гражданина тобовь къмъ планината. 
и да го приучатъ да пжтува и опозн3ва родината 

си; докато тt поставиха начало на основната тури

стическа дейность - излетната, - следъ войнитt, 
които временно cnp·l;xa движението, - се даде новъ 

силенъ тласъкъ на туризма. Той се разшири - не

говитt последователи станаха многобройни, и се за• 

ю,лбочи: дейностыа му стана трайна и мно1·олика. 

Близки излети вече не задоволяваха. Трtбваше да се 
правятъ подслони въ планинитt - етапи за мно1·0-
дневнитt странствувания. И ето-издигнаха се пла

нински хижи. Tt се строеха отъ турист:Итt съ рtдка 
самопожертвувателность, а цtлото гражданство под

помагаше съ шедра рж.ка. Бързо се очерта движе

нието като широко обществено. 
Планинскитt хижи откриха зимния туризъмъ, 

улесниха скиорството. Пълното завладяване на пла• 
нината и срtдъ зима е вече фактъ свършенъ. 

Въ редъ градове се издигнаха внушителни ту• 

ристически домове, които закрtпваrь стопански кло• 
новетt и ставатъ срtдища на общограждански жи

вотъ. Сжщо съ ентусиазъмъ се .подtха залесявания 
въ планинитt и край rрадоветt. Наредъ съ сказки, 
срещи и конференции най-много допринесе за бър

зия развои на туризма сп. • Български Туристъ". 
Utли двадесеть години то пръска идеитt на туриз

ма срtдъ народа и неговия голtмъ успtхъ показва 

че то отговаря на една назрtла културна нужда. 

Постепенно се създаде и друга туристическа 

литература, пжтеводители и популярни описания, 

чрезъ които събранитt научни данни за nланннитt 

се измъкватъ изъ дебелитt томове научни съчине
ния и се поднасятъ на читателя в1> достжnна форма. 
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Цtлата тази дейность говори за доста1ъчно 
задълбочаване на туризма. Все пакъ оставатъ още 

мноr.о задачи не разрешени. И както предъ туриста, 

които възкачва планината, колкото се възема по

високо, толкова се откриватъ все по-нови и по-ши

роки хоризонти, така и nредъ туристическото дви

жение - колкото върви напредъ - все по-нови и 

по обширни задачи се nоставятъ за разрешение. 

Винаги българския туризъмъ е ималъ белега 
на планинизъмъ. Отъ нtколко години този харак

теръ се очертаваше по-ясно, а последния конгресъ 

на Б. Т. Д, подчерта още веднъжъ, че схваща ту
ризма като .планинизъмъ. Това схващане поставя за 

разрешение нови задачи : 
Налага се разширение и вдълбочаване на науч• 

ния интересъ, изясняване и затвърдяване обществе
нитt задачи на туризма. Дейностыа въ планината 
трtбва да се засили, заетото мtсто срtдъ обществе

нитt организации да се затвърди, като се взема 
участие въ всички обществени начинания, които 

иматъ нtкакво отношение къмъ туризма. 

Преди всичко необходимо е да се изработи и 
приложи системно единъ общъ nланъ за строежа 
на планински хижи, които да се изградятъ на всички 

ПО•J!ажни точки-колкото се може по навж.тре въ пла

~•инитt, а не близо до седалищата на клоноветt. 
Установения планъ па е задължителенъ за всички 
ююнове и никои да не може да строи по свои по

чинъ и да ангажира сили и срtдства, които въ да

дено време еж. необходими другаде. 
На второ мtсто предстои да се изучатъ и опи

шатъ грижливо планинитt преди всичко отъ туристи

ческо гледище. За тази цель всtки дружественъ 
клонъ - планински или полски-ще трtбва да про

учи оnредtленъ участъкъ въ планината, избранъ 
отъ него или посоченъ му оrь кон1·реса. 

На трето мtсто се налага трайно белезане на 

11ланинскитt пжтеки, за да се направи възможно и 
полезно и издаването на карти-планински пжтево

дители. Тази деИность, на която до сега се е отда

вало тъй малко значение, е отъ особена важность за 

засилване на планинарството въ по-широкъ мащабъ. 

Безъ маркировка само мtстнитt туристи ще nозна
ватъ дадена планина, а тия отъ други градове ще 

посещаватъ само посочени имъ отъ случайни водачи 

долини и върхове. 

Едва следъ това ще е разумно и смислено да 

се издадатъ истински планински nжтеводители тъ/:1 

необходими за модерно практикуване на планинизма. 
Дkлото за защита на родната природа тепърва 

предстои да се · развие чрезъ жива пропаганда срtдъ 

народа. На туриститt предстои да развиятъ усилена 

дейность предъ общество и държава за създаване 
на национални паркове, въ които ще се запази дев• 

ствена природата въ най-дивнитt кжтове на роди
ната ни. 

Словения и Хърватско имаrъ вече своитt на
родни паркове - 11ъ ЮлиИскитt Алпи и въ пла• 



нина Велебитъ; тази година ще се учреди оконча

телно Полско-Чехския народенъ паркъ въ Татритt 
на Полско Чехската граница и по р. Дунаецъ. 

Наредъ съ подетитt залесявания, съ защита на 

природата - съзцаването на народни паркове ще 

бж.де едно отъ най-rолtмитt и най-ценни постиже
ния на българския туризъмъ. Така ще се очертае 

повече научната дейность на туристически,& дру
жества, останала досега на заденъ планъ. Обаче тя 
не бива да ни отклони отъ излетната дейность. На
истина туризъма не е спортъ, но тази бодрость на 
тtлото и духа, която дава винаги неговото добро 
практикуване ; хубавитt чувства на братство, само
nомощь и обществена солидарность, които еж. со

циално отражение на туризма, трtбва да бж.датъ це
нени като скжnа придобивка за ~ъкровищницата на 
българския духъ. 

Сж.що тъИ заслужава внимание и стопанския 

елементъ на туризма. България е дивна туристи
ческа страна. Нейнитt прекрасни планини, будното 
й планинско население съ живописнитt си носии, 
запазени нрави и езикъ - привличатъ туриста и 

откриватъ новъ поминъкъ за твзи краища. Посте
пенно се създава цtла туристическа инцустрия, осо

бено съ привличане на чужденцитt. Предстои ни 
да развиемъ пропаганда, да заинтересуваме държа-

ва и стопански кржrове за ор1·анизиране на тази 

нова индустрия, на която ценния и неизчерпаемъ 

капиталъ е вtчната красота на планинитt ... 
Най-после, намъ предстои да обединимъ раз

покж.санитt туристически сили - за общото благо 
на родината. 

Нека работимъ съ всички сили за това. Но, 
дали ще успtемъ? - Това ще зависи отъ съзна

нието и добрата воля на всички дейци въ областьта 
на туризма и ще е пробния камъкъ аа зрtлостьта 
на движението. 

ДеИностьта на Б. Т. Д. надхвърли предtлитi; 
на България - и се прострt и въ другитt славянски 
страни. Преди четири години Б. Т. Д. влtзе като 
основателенъ членъ на пАсоцияцията на славянскитt 
туристи", чийто годишенъ конгресъ ще стане идно

то лtто въ София. 
И сега, когато Б. Т. Д. бt удостоено съ рж

ководството на Асоцияцията презъ настоящата го
дина, ще може ли цtлото туристическо движение съ 

дейностьта си и съ единението си да се покаже до• 

стойно за сторената честь отъ пО• старшитt славян
ски братя? - Нека работимъ и нека вtрваме че 
бж.дащето ще оправдае нашитt надежди. 

Съ тия мисли ние пращаме нашитt новогодиш
ни привети на всички ·бълrарски туристи. 

Б13ЛОГРF\Д ЧИКЪ 

Построенъ е по самия ржбъ-седловина на ридъ, 
1<0Ито държи ецвамъ 10-12 км., съединява Столо
вата планина на изтокъ (900 м. надъ морското 

равнище) съ планинския конусъ Ведърникъ на 
аападъ (1170 м.) и чертае воаодtла на два просторни 
водни басеини: на северъ Тимошко-Акчарскиятъ и 
на югъ - Ломскиятъ. 

Стъгдата на градеца е наИ-тtсниятъ кжтъ на 
вододtла. Тукъ само на десетина стжпки отстоятъ 

дветt срещуположни те~ения на водитt. И затова 
rрадецъ·гь, който е на 500 м. надъ морското рав• 

нище, изглежда да стои върху темето на много ви• 

сока планина : почти всtка кж.ща тукъ открива 

необятни простори на северъ и на югъ. 

Не познавамъ въобще цруrО' подобно селище. 
На северъ откриванитt простори прехвърлятъ Ду
нава (далечъ 60-60 клм.). Бtлоградчичени искрено 
вtрватъ, че въ ясни утрини виждатъ отъ домоветt 
си самитt Карпати. Онова обаче, !(Оето се мержелее 
въ такива утрини далечъ по хоризонта на северо 

западъ е, навtрно, скалистия конусъ надъ Неrо
тинското блато въ Сърбия. 

А просторитt, които градскат,а . стъrда на Бtло
грtsдчикъ открива на югъ, надхвърлятъ всtко обик
новено допущане Стара планина отъ северъ никжде 
не дава такава дивна панорама, както е тази, която 

се чертае отъ Бtлоrрадчикъ. Впрочемъ само гща~ 

нинскиятъ лабиринтъ на Родопитt може да засtнчи 
красотата на тоя величествено начупенъ планински 

краИ, които открива северо-западния ж.гьлъ за зе

мята ни. Преплитатъ се две несtчени планински 

вериги съ тънки конуси и откриватъ задъ себе 
страшно голtмата стена на Балкана отъ Комъ до 
Миджуръ. И срtдъ тtзи планински гиганти извиратъ 

и текатъ Огоста, Чупренска и Стакевска рtки. На 
западъ еж иглолистни лесове, на изтокъ - букъ 
и джбъ. 

Не, само върхъ на мно1·0 висока планина може 

да открива такива простори и да дава такава 

унесно красива панорама, каквато предлага на 

пжтника градската стъrда на тоя толкова прочутъ и 

тъй малко познатъ нашъ граниченъ градецъ. 

И както подобава за върхъ на висока планина, 

отъ кжцето и да се яви въздушно течение т. е. отъ 

кждето и да лъхне вtтрецъ, той обхваща всtка 
кжщица на Бtлоградчикъ ; тукъ е хладно, приятно 
хладно и въ най rорещитt лtтни дни! Въ такъва 
смисъль Бtлоградчикъ е несравнимо планинско 
лtтовище - вънъ отъ изключителнитt красоти въ 
и около него, 

Разбира се, поговорката .две добрини на едно 
мtсто не се събиратъ •, подхожда и за тука. По 
рж.ба на вододtла неможе да има рtка, нали? А 
нtма за човtшкото око по-успокояще отъ текущата 
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вода. Турцитt еж. разбирали това; тt еж. били по
строили фонтанъ срtдъ стъrдата на градеца. Но 

отишли си бtлоrрадчишкитt бегове, водопроводитt 
се развалили и бълrарскиятъ градски съветъ е пре

махналъ фонтана при новото разпредtление на 

водитt. 11ъ града • . . 
Срещу тази липса, обаче, Бtлоrрадчикъ от

крива такива замамки за лtтовище, че е несравнимъ 
съ кой да е огь нашитt планински лtтовища. 

Отъ самата стъrда на градеца почва борова 
гора, която се свишава на изтокъ и владtе надъ 
клисурата съ фантастичнитt скали. Гората е вече 
стара (25 годишна). Презъ страшнитt жеги на из
теклото лtто, когато даже въ Бtлоrрадчикъ темпе
ратурата на сtнка единъ день стигна 36°, на хълма 
срtдъ леса тя cnpt на 32°. 

Боровата гора издава на юrъ скалистъ носъ 
Ми с лен ъ камък ъ, който е славата на rpaдeua. 

Той е само на 200-300 стжпки отъ градската 
стъrда. До него води широка и равна алея. Тукъ 
еж. вечернитt разходки, тукъ е животътъ на гра

деца. Особено въ лунни нощи. Мисленъ камъкъ 
владtе надъ лабиринта отъ скали, които образува 

бtлоrрадчишката клисура. И хороветt тукъ, и лю• 

бителскитt оркестри будятъ до зори безкрайното 
ехо на километри далечъ. Липсва още швейцарската 

държавна тръба, за да се понесе далечъ по скалитt, 
1шпсва още и алпийскиятъ йод11еръ. 

Непосрtдно отъ Мис11енъ камъкъ широка алея, 

срtдъ ливада, букова и джбова гора, води на изтокъ 

за Ловния паркъ. На 700-800 м. - вече въ гън
китt на Столова планина, се открива обширна 
ливада, обградена отъ скали и високъ джбовъ лесъ. 
Тя е обърната на юrъ и гледа далечната необятна 
панорама на Стара планина. Нtкакъвъ английски 

полl(овникъ, който е пропж.тувалъ петьтt части на 

земното кълбо, е стоялъ съ часове тукъ и ... 
съжалилъ, че Бtлоrрадчикъ не е английско владение: 
би се посе11илъ тукъ въ него ! 

Срtдъ ливадата на Ловния паркъ се строи 

двуетажна красива вила на ловнитt; ще има бюфеть, 

ще се даватъ юнашки игри, има вода, може да се 

устрои езеро и зимна пръзалка. 

Южно отъ ливадата козя пж.тека върви надолу, 

между скалитt, срtдъ тъменъ лесъ и извежда на 

4 - 500 метра, въ прочутата вода_ Субашъ, срtдъ 
дивната Бtлоrрадчишка клисура. Непосрtдно отъ 

тукъ, презъ шосето, широка алея подъ шеметно 

високи буки въвежда въ разкошна котловина, огра

дена отъ величествена скала-Лаrерътъ. Западно 
отъ котловината, презъ скалитt, само 200-300 
стжпки, .козя пжтека прехвърля. въ друга, по

обширна котловина-Дол н я, съ чешма и подъ още 
по-величествени скали. Южно подъ Долни, срtцъ 

лесоветt е Зелени rрадъ съ хубава вила; това е 
разработената бtлоrрадчишка мина за черни каменни 

вж.rлища. Заnадниятъ край на градеца е отъ тукъ 

само на 200-300 метра. Деца1а идваn, въ Долня 
за вода. Пжтеката върви иззадъ скалитt на 1{ р е

п о с т ь та и извежда въ самия западенъ свършекъ 
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на градеца, кждето почва обширния дж.бовъ 11есъ 

Срtдъ него води широкъ пж.ть-алея къмъ скалнитt 
групи Бор и ч ъ, южно огь които еж лозята Горни 

Крупецъ. 
А северно отъ Ловния паркъ друга козя пж

тека води пакъ презъ тъменъ лесъ и шеметни с1,али 

къмъ Чачинъ камъкъ - висока котловина въ са
митt пазви на Стара планина. Тукъ тече чешма съ 

сжщо такава необикновено сладка вода, каквито еж 
повечето опално-синкави извори и кладенци по скло

новетt между Орля и Мъркашница. Чешмата е подъ 

rолtма столовата скала. Надъ нея се постига, може 

би, най-трайното ехо въ това царство на луди от
гласи; екъгъ се прехвърля отъ скала на ска11а все 

нагоре по планината , докато се удари о самия 

Bt нецъ. 
Отъ Чачинъ камъкъ на изтокъ широкъ пж.ть 

изеднъжъ стжпва въ почти девствени джбови ле
сове. Въ тtхъ може да се губите съ дни. Хиляди 

декари високъ строителенъ материялъ. И стои не

използуванъ. Били еж. вакъфски гори, купи11ъ ги 

частно лице, общината оспорила сждебно покупката 

и - мъртва точка. Държавата построила ср1;дъ 
тtхъ модеренъ свннарникъ, но запустила го, кой 

знай защо .•. Какви чудно красиви кжтове има въ 
тази необятна гора, която почва току отъ града! 

Между Чачинъ камъкъ и града стои сочна кот
ловинка, покрита съ високи акации. I<варталътъ до 
тtзи акации е изцtло обърнатъ къмъ юrъ. Той е 

старинна българска махала; най-високата и здраво
словна часть на градеца. 

·Х· 

Легенда е, че днешниятъ Бtлоrрадчикъ не ~ 

с,-кществувалъ презъ XVII столtтие: тукъ всичко е 
бюю покрито съ тьмни борови гори, следи оть 

които и сега личатъ по скалит1;. Овчари еж. открили 
останкит1; отъ старинни крепости по стражнитt 

скални групи надъ сегашния градъ. Това е привлек

ло вниманието на турuит1;, та т1; еж създали тукъ 
военно поселение. Градътъ е бИ11ъ нtкоrа десетина 

КИЛОМеТра ИЗТОЧНО, При МЪСТНОСТЬТа Х Э Н Ъ Т Ъ. КЖ.· 
дето личатъ обширни развали1iи. Но това поселище 

е било изгорено и жителит-в се заселили въ Но в и 

хан ъ въ Сърбин. 

Тази легенда е приемлива. Географската номен
клатура на нtлата околия не открива почти никж.де 

турски названии 1). Това не би било така, ако rра
деuътъ не е новъ; той е билъ строго турски - отъ 

500 беrовски домове и само 40- 50 български. 
Преди освобождението градътъ, ма1<аръ и новъ, 

е си11но преуспtлъ. Въ него е било съсредоточено 

скотовъдството на цtлия северозападенъ край . Следъ 
освобождението Бtлоградчикъ е замрtлъ, както е 
впрочемъ случаятъ съ всичю1 скотовъдски центрове 

въ планинитt ни. Стопанството на страната се ко
ренно измtни : закриха ни се обширнит1; пазари на 

1) Единственото селuе Мехмедовци носи названието 
на живия още Мехмедовс~и родъ. 



Отоманската империя и нашата страна се превърна 
неусетно отъ скотовъдска въ аемледtлска. И есте

ствено центроветt на раамtната се отмtстиха въ 
полето. Днесъ северната половина на Бtлоградчиш

ката околия отива на пазаръ въ с. Александрово, а 

южната - въ с. Ружинци . Така въ Бtлоrрадчикъ 
не става вече ни 1< а к ъ в ъ n а а а р ъ. И 110 едно 

време въ rрадецътъ наU-сериоано еж се загрижили 

- да го не премtстятъ ли въ полето? Избрали даже 

и мtсто - Фалковецъ (кждето се събиратъ водитt 
на Горни Ломъ и Станевци). Но после предпочели 
административното насилие: забранили паааря въ 

Ружинци. День до пладне, разбира се; нима може 
съ административни м·!;рки да се спира наложител

ния стопонски развой? 1 Само се драанятъ произво-
дителнитt селски маси. · 

А не може да става дума и за премtстването 
на градеца, разбира се . 

Самитt създадени до дне~ъ 
въ него постройки еж мно-

гомилионно богатство. При 
това Бtлоградчи1<ъ има са-

мо 2000 жители. Нима на-
истина неможе да се на

мtри прехрана тукъ аа тt

зи шепа хорз? 
Нашиятъ националенъ 

рома,пизъмъ (въараждание 
и освобождение) изби по

вече въ политиканство и 

малко - въ строителство. 

Ето тоя дивенъ Бtлоград
чишки край; - той от

крива неизчерпаеми бо

гатства, а никой строи

тель - държавникъ не е 

спрtлъ око на него 1 

Тукъ въ рtченъ долъ е открито още преди 20 rод. 
богато находище отъ халкопиритъ. Концесията е 

аакуnилъ лондонски капиталистъ. И заработи. Но 
почватъ годинитt на войни и далечниятъ капита

листъ дига ржка. Днесъ стои мъртво и това на
ходище. 

Следъ рудничарството идатъ лесоветt тукъ. 
Какво многомилионно богатство представятъ само 
тия, които обхващатъ даже строителния районъ на 

Бtлоrрадчикъ I Но се унищожаватъ отъ безогледна 
ко,прабанда и служатъ предимно за гориво - при 
наличностыа на каме1-11-1и вжrлища. 

* 
Градецътъ сжществува днесъ облеrнатъ иа 

учрежденията си, като 01<олийски центъръ, и на 

гарнизона. Сжщо на лоаарство и овощарство. П9след-

1 

Преди всичко краятъ 
е старинно рудиичарс1<и 

- еднакво и южната и се

верната половина. На югъ 
аем11ищата на се11Зта Гор-

Нрепостьта на Б1iлоrрадчикъ фот, К. х. Радоновъ 

ни и Долни Ломъ, Върбово и Чупрене откри
ватъ просторни галерии отъ римски рудници за 

медъ, олово, сребро. А до cera никжде не е 

даже кош,ато I Още преди освобождението ита

лиянци еж открили - въ самата скална клисура 

на Бtлоrрадчикъ, аалежи отъ черни каменни вжг-

11ища. По-късно, въ наше време вече, въ Зелени 
градъ е разработена богата концесия аа такива 

вжrлища; вжглищата не иадържатъ скжпъ превоэъ, 

а концесията отстои на 20 км. отъ желtаница. Мал
ко по на аападъ отъ тааи концесия - въ с. Ста

невци, е разработена друга богат.а концесия за 
антрацитъ. Тя е въ ржцетt на сръбски капиталисти, 

и еж.що стои мъртва. А държавното строителство не ' 
се намиса; г11еда безучастно, като,,е 11и не е дума 
за ·очебийно rрамад~ю народно богатство! На се

веръ, току подъ Бtлоrрад,,икъ, се раакрива обшир

но разклонение, наричано отъ населението Руди li е. 

ното е Още неразвито. А тукъ вирtятъ кюстендил
скитt слv.ви и блаrороднитt сортове ябъ11ки. 

Сега интелегенцията се е загрижила да npe• 
върне градеца въ лtтовище. Ще го превръща 1 
Та то е - и отъ такъвъ характеръ, че би могло да 
привлича посеrители даже nреаъ океана. За всtки 
случаи въ вс·t.ка друга страна (а може би въ всtки 

другъ край и у насъ 1) Бtлоградчикъ отдавна би 
билъ nървостепененъ курортъ. Но отъ десетилtтия 
двата близки rолtми градове - Видинъ и Ломъ (за 

които, преди всичко, би билъ Бtлоrрадчикъ лtто

вище) се тормоэятъ взаимно, - по съвсемъ ориен
талски начинъ, - за първенство. И Бtлоrрадчикъ 

е оставенъ самъ на себе си - въ трагичната безпо
мощность на разорено скотовъдско поселище. А на

селението е строго градско, съ театраленъ салонъ, 

кино, клубове, съ просторни училища (проrимнааия, 
rимнааия, дърводtлско училище), сносна гостилница, 
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чисто обзаведени и еснафски почистени жители. Въ 
всtка кжща почти има стая за посетители съ иди

лично ефтинъ наемъ (300 лв. месечно!). Хотелътъ 
е ханъ - нечистъ. Но тази година 11ttстен ь инте
лиrентъ откри и в и л а •- хотелъ за избрани посе

тители: комфортъ почти европейски, при пълна ти
шина (безъ кафене и гостилница), надъ овощна 
градина съ ручей. -Въ проектъ е да се построи баня 

съ басеинъ за лtтно кжпане. Какво повече може да 
направи единъ западенъ rрадецъ отъ 2000 жители? 
А курортъ тукъ може да се развие и да обхване 

ro11tмa часть отъ околията. На 15 км. северно отъ 
Бtлоградчикъ е Ма r ура та, необятна пещеря с1, 

мирова известность срtдъ учения свtтъ. И при нея 
- Рабишкото езеро съ 1400 декара площь. А до 
тоя неоценимъ разкошъ на края, днесъ нtма даже 

полски пжть направо отъ Бtлоградчикъ 1 

Надъ градеца е В t н е ц ъ - равното като дланъ 

било на Столова nланина, отъ която в·ь ясни утрини 
наистина се вижда миражно величествената верига 

на Карпатитt. Но отъ градеца до тамъ води само 

козя пя.тека (Кюн цитt), по която трt.бва да се 
пълзи на четири! А .би могло да се прокара алея, 
която въ цtлото си продължение да държи като на 

длань неописуемата панорама на Бt.лоrрадчикъ. 
Нt.ма полски пжть и за Бt.лотинци - за 

Сто в ци, вtнеца на Бtлоrрадчишкитt скали! И не 
може да има: тоl! е 30 км. далечъ. На Бt.лоградчикъ 
трt.бва да се помогне: това е чудото на земята ни 1 
Столова планина е многоводна: въ Бtлоградчикъ 

може да се докара цtла рt.ка за безценъкъ. Но това 
е все пакъ работа не по силитt на градеца . А Ви
динъ и Ломъ плуятъ въ своитt блата, гнилочи и 

прахуляци. Tt трt.бва да устроятъ Бt110rрадчикъ,
не за бtлоградчичени, а за себе си и за свt.та. 

А. Страшимировъ 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТЪ СЛОВЕНИЯ 

На хиляда километра северо-западно отъ Со
фия, приютенъ въ подножието на Източнитt Алпи, 
живtе единъ малъкъ по численость, но голtмъ по 
култура славянски народъ , който вtкове наредъ въ 

борба съ нtмци и италиянци е отстоявалъ своя 

езикъ и народность. Миналия септември!! по случа!! 
конгреса на Асоцияцията на славянскитt туристи 
можахъ да посетя сто11ицата на Словения - Люб

ляна, както и областьта на Юлиl!скитt Алпи. 

Любляна брои около 70,000 жители, почти из
ключително словенци. Единъ rr,адъ, коl!то презъ 

вtковетt е съградилъ историята на словенския на

родъ и сега е неrовъ културенъ и стопански цен

търъ. 

Първото впечатление е на единъ дuбре плани
ранъ, чистъ, благоустроенъ градъ съ rолtми н ху

бави постройки, цtлъ павиранъ, безъ предгра
дин отъ малки схлупени кжщички, тъl! типични за 

rрадоветt на Балкана. Отпечатъка на западно-евро

пейска култура се хвърля веднага въ очи. Надъ 
града доминира единъ хълмъ увtнчанъ съ стара 

крепость (,,Grad "), много добре запазена. Срtдъ 
обширното свежо Люблянско поле, градътъ е потъ
налъ В1> зеленината на градски паркове: Освенъ ста

рия Градски домъ и катедралата Св. Никола, гра
дътъ е украсенъ съ по-новитt монументални сгради 

на университета, операта, театра, еж.дебната палата, 
народния музеl! и пр., наред·ь съ нtколко крайно 
интересни въ стилово отношение черкви. Прави впе

чатление и внушителната по своитt размtри палата 

на Люблянската кредитна банка. Хубави частни че
тири и пететажни здания въ по-старъ и модеренъ 

стилъ красятъ повечето отъ улицитt и мамятъ окото. 

Такъвъ е външния обликъ на града въ който 
живtе едно население културно, трудолюбиво, деl!но, 
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оrличаваще се и съ своята пестеливость. Суровия 
животъ срtдъ Алпитt и игото подъ нtмцитt еж 

направили затворенъ и донtкжде мълчаливъ словен• 

ския народъ, коl!то носи въ гърдитt си горещо сла

вянско сърдце, пъ11но съ чувства на обичь и симпатия 
къмъ брата-славянинъ. 

И нашето престояване въ Любляна и двуднев
ниятъ излетъ въ сърдцето на Юлиl!скитt Алпи и 

официялнитt приветствия и вечери 6txa наl!-ярко 
доказателство .за насъ, че тамъ далечъ на западъ -
въ политt на Алпитt - има единъ -народъ, коl!то 

живо чувствува своята славянска солидарность и 

храни най-приятелски ••увства къмъ насъ. 

Заседанията на конгреса минаха и ние се упж

тихме къмъ Ю11иl!скитt Алпи. Тази есень студътъ 

бt подрани11ъ. Снtгъ покриваше ппанинитt. Ко
гато тръгнахме, валtше. Имаше мъгли. Но скоро 
времето се разведри. Пжтувахме по хубаво шосе 
презъ Люблянското равно по11е. На дtсно отъ насъ 
презъ мъrлитt прозиратъ снtжнитt ВЪ{)ХОве на Кам
нискитt Алпи. Tt. се кж.пятъ въ слънце. Въ лt.во е 
Шмарна гора (671 м.) съ стара укрtпена църква на 
върха и съ чудесенъ изrледъ къмъ Алпитt. Стиг
нахме въ града Крань (Kranj), разположенъ между 

рtка Сава и притока и Кокра. Много старъ, исто
рически rрадъ (3000 жители). Красиво мtстополо
жение. Обrраденъ съ вtнецъ отъ планини. Родно 
мt.сто на на!!-rолtмия словенски поетъ ·прешеренъ 
(1800-1849 r.), създатель на съвремения словенски 
езикъ. Ние се поклонихме на гроба на поета, който 

· тъl! дивно е възпtлъ красотитt на словенскитt пла
нини . По -нататъкъ, пж.туваl!ки край р. Сава, все 
между планинитt, ние пристигаме въ Бледъ. Предъ 
очудения ни взоръ се разстила великолепно алпийско 

езеро - БИелско езеро, два километра дълго и тол -



l«)ва широко, съ остроl!ъ по срtдата. Ние имаме 
щастие: мъrлитt се вдиrатъ и nредъ насъ се открива, 

облtна въ слънце, внушителната верига на Юли/.1-
скитt Алпи - на протежение повече отъ 80 кило
метра. Гордо издига глава надъ всички околни 

върхове - Цар~,тъ на Юли/.lскитk Алпи - в. 
Триrлавъ (2863 м .). Гледката е величествена. Езе• 
рото потънало въ зеленина, изъ която надничатъ 

мно1·обро/.lни вили. Качваме се на лодки и плу

ваме къмъ острова. Чува се nроточенъ камбаненъ 
звънъ. Той като че одухотворява и езерото и 

ц·l;лата околна природа. Ние сме вече на остро• 
ва. Грамадна каменна стълба води къмъ върха, на 
които се издига внушителната маса на старинна 

черква и часовия до нея. - Старо предание казва 
че който се помоли и позвъни камбаната на тази 

•1ерква - желанията му ще се сбжднатъ. ,,Звънътъ 
на желанията", казватъ сло

венuитk. И ние звънихме 

и nланинитk повтаряха ехо

то на камбаната и нашата 

гореща молитва за по-чести

ти бжднини на славянст

вото ..• 

Разположенъ до Биел
ското езеро на 501 м. в. Бледъ 
е първокласна климатическа 

и банска станция съ всич-

1<и модерни удобства, която 

се посещава не -:амо отъ 

жителитk на Кралството, но 

и отъ много чужденци. Той 
има рtдъкъ по своята кра

сота алпийски пейзажъ. Тъй 
хубаво е да се помечтае край 

това китно езеро. . . Но, 
времето минава, а ние трtб
ва да бързаме. По хубаво 
планинско шосе навлизаме 

въ дефилето на Бохинска 

L 

Сава. Бистрата рtка лж.катуши край шосето и 

оживява планинския пе/.lзажъ. Минаваме nрезъ 
редъ планински села съ спрет1:1ати варосани 1<жщи, 

типични за цtлия край. Бохинска Бела, Номень, 
Битнье, Бохинска Бистр11ца, Бродъ, Савиuа, l<аменье 
и пр. еж эасмtни селца срtдъ тучни ливади край 
рtката, - обкржжени съ тъменъ боровъ лесъ, надъ 

който се издиrатъ въ висинитt тежкитt масиви на 

Алпитt. 

Неусtтно стигаме Св. Янеэъ. Нова омая. Предъ 
насъ се разстилатъ смараrдовитt води на Бохин
ското езеро. Тихи и прозрачни. Въ тkхъ се оглежда 
снtжния Триrлавъ и планинскитt му събратия. Отъ 
л·l;во е тъменъ лесъ, който дреме замисленъ надъ 

водата. Нима е възможно : толкова красоти събрани 
наедно I Ние мълчимъ. Не можемъ да откжснемъ 
поrледъ. Петь километра дълго и километъръ ши

роко, протtrнало снага до планинския масивъ езе-

рото почива - планинска красавица, сурова и неж
на, която ни вещае за древната история на тия 

мtста, за огромния ледникъ който нtвrа е лежалъ 

тука - приказенъ леденъ змеИ. 

На бptra на езерото е старин·ната черква Св. 
Янезъ ( отъ 12 вtкъ). Християнството е проникнало 
рано въ тия краища. Дали нtкой отъ ученицитt наСв. 
Кирилъ и Методи не е идвалъ още преди десеть вtка 

въ този дивенъ край и не е мечталъ край езерото? 
Отъ блtноветt ни откжсва нашия любезенъ 

домакинъ и водачъ r. М. Хроватинъ, който ни кани 
на отмора въ хотела Св. Янезъ, стопанисванъ отъ 
Словенското планинско дружество. Следъ обtдъ 
поемаме отново nжтя край езерото и отиваме до из

вора на р. Сава. Половинъ часъ възкачване по удоб
на пж.тека, белезана отъ S. Р. D. и ние влизаме въ 
ущелието на рtката. 

Изъ Словенскит~ Алпи 

Безкрайни отвесни стени притискатъ буйната 
пtнлива рtка, която клокочи долу подъ краката ни. 

Още единъ завой и предъ насъ се открива мощенъ 

водопадъ, чиито води бликатъ отъ стената и пре
върнати въ бtла пtна падатъ съ rрохотъ въ про

пастьта. Спускаме се до самия водопадъ. Гледката 
е величествена и страхотна. Водния прахъ облива 
лицата и дрехитt ни, а грохота ни заглушава. Вt.ч• 
ния rласъ на Алпитt ни говори за тkхното величие 
и мощь. 

ToRa е водопада на Сава (slap Savice) и ней
ния изворъ. Четири 1<илометра по-долу тя се влива 
бистра като сы1за въ Бохинското езеро, за да пре

мине после Словения , Хърватско и се влtе въ ду• 
нава при Бtлrрадъ. 

Отъ водопада се връщаме обратно и спираме 

въ хотелъ Златороrъ - на юrо-западния край на 
езерото. Отъ тукъ води белезанъ пжть презъ Тµи-
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главскитt езера за върха Триrш1въ. Тукъ му е 
мtстото да спомена че всички nжтища и пжтеки въ 

Юлийскит·\; Алпи, както и въ друrитt словенски 
планини еж. навсtкжде най-грижливо белезани отъ 

Словенското планинско дружество (S. Р. D.). То из
дава и прегледни карти на планинитt, на които еж 

означени беJiезанитt пжтеки, така че туриста може 
да пжтува навсtкжде безъ водачъ. S. Р. D. е създало 
най-голtми удобства за излетницитt. Планинитt еж 

усtяни съ хижи, повечето отъ които стопанисвани. 

Около четиридесеть хижи, собственость на S. Р. D., 
извънъ хижитt на ловцитt, правятъ лесенъ достжпа 

въ дивнитt СJiовенски Алпи. Освенъ съ тtхъ S. Р. D. 
paзпoJiara и съ два туристически хотела- Св. Янезъ 
и Златороrъ, уютни и наредени образцово. Дей
ностьта която развива S. Р. D. за развоя на алпи
низма заслужава всtка похвала. Освенъ белезане на 

Между Иерека и Битнье се минава презъ една 1tсна 

и много живописна клисура. Отъ Битнье no вчераш
ния пжть се върнахме въ Бледъ, откждето поехме 
nжтя ((ЪМЪ изворит·\; на р. Сава - Долинка. Шо
сето минава краИ рi;ката успоредно съ желtзния 

пжть. Въ дtсно отъ насъ еж пл~нинитt Караванки 
съ наИ-високъ върхъ Стола (2236 м.). Минаваме 
презъ ceJiaтa Лесце, Брезница, Яворникъ и стигаме 
градчето Йесеница - желtзноnжтенъ възелъ и ва
женъ рударски центъръ. Въ планината при Йесе• 
ница има желtзни руди, а въ самата Иесеница ви
соки пещи за топене на желtзо. Наскоро следъ това 
ние сме въ с. Довйе-Мойстрана. Отъ тамъ се от
крива презъ долинитt на Врата, Котъ и Кърма удо
бенъ пжть къмъ Триrлавъ и др. върхове. Четири 

хижи улесняватъ подстжпа кьмъ върховетt: Алия
жевъ домъ (1000 м.), Станичева Xf,IЖ/1 (2232), Алек-

сандровъ домъ (2404) и 

Нраньска Гора, Разоръ, Присаникъ. 

Триrлавски домъ (~615 м.). 
Всички хижи еж стопанис

l!ани. Въ с. Довие е жи
вtлъ свещеникъ Алияжевъ 
(Zupan Aljazev), който има 
rолtми заслуги ((ЪМЪ сло

венския туризъмъ. Ние се 
поклонихме на гроба му, 

кж.дето друrъ свещеникъ -
nроф. Млакаръ, почетенъ 
членъ на S. Р. D. описа съ 
хубави думи дtлото на го
лtмия духовникъ и туристъ. 
Пжтьтъ отъ Довие до крань
ска гора открива едни отъ 

най-красивитt и типични 
алпийски пейзажи. Сега ние 

сме отъ северната страна 

на Юлиllскитt Алпи. Пжту
вайки r1резъ тtсната сравни

телно долина на р. Сава -
Долинкз,-700- 800 м. надъ 
морето, почти безъ вс·l;какви 

пжтеки и строене хижи, то е създало цtла туристи
ческа литература; изучило Словенскитt Алпи въ 

всtко отношение, и издало серии отъ великолепни 

снимки, илюстриращи красотитt на Алпитt. Отъ 
28 години S. Р. D. издава свое списание .Планин
ски вестникъ (Planinski vestnik), въ което се nубли-
1<уватъ извънредно интересни студии, описания на 

излети и пр. съ художествени приложе1тя - снимки 

отъ планинитt. Съ една дума S. Р. D. развива от

лична дейность въ областьта на планинарството. 

Следъ задушевна вeceJia вечерь, прекарана въ 

·Dбществото на нашитt словенски другари, на дру
гия день ние потеглихме обратно за Бледъ, мина

вайки този пжть западно отъ върхъ Рудница по 

планинското шосе презъ селата Стара Фужина, Сту
доръ, Срtдна Вазъ, Чешница, Йере((а- Битнье. 
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предпланини предъ Iiacъ се издиrатъ изведнъжъ като 

стени остри, назжбени върхове достигащи до 2500-
2600 м. Най-внушителенъ е тука върха Шnикъ, 
((О!lто се издига като стрtла въ висинитt. IОлиll

скитt А11пи еж съвършенно различни отъ нашитt 
планини. Цtли изградени отъ варовити наслаrи, 
силно разядени отъ леда и атмосфернитt влияния 

тt показватъ предъ изумения взоръ на туриста 
своитt отвtсни зжбери, редуващи се съ бездънни 
пропасти. Възкачването на тtзи върхове, лишени 
отъ всtка растителность и вода и чесrо спохождани 

срtдъ лtто отъ tнtжни бури, не е та((а безопасно. 
Коткитt, ледокопката и вжжето еж. нераздtлнитt 
другари на алпиниста, а нерtдко тои е nринуденъ 

и да се катери по отвеснитt стtни, забивайки ((уки 

изъ варовника. 

Ето ни вече въ Краньска Гора, последния пунктъ 
на нашата обиколка. Тука ни посрtщатъ ((Мета (zu
pan), коllто е и председатель на мtстния клонъ на 



S. Р. D. заfдно съ естественика Йесенко, професоръ 
отъ Люблянския университетъ - инициятора за съз

даване народенъ защитенъ паркъ при Триглавскитt 

езера. 

Краньска Гора е малко село, но съ удобствата 
на градъ. Голtмъ центъръ за зименъ спортъ и из

ходенъ пунктъ за из11ети по долината на р. Пишница 
за върховетt Шпикъ, Шкарлатица (2738) Разоръ 
(2601), Присаникъ (2547), МоАстровка (2332), 
Яловецъ (Q643) и др. Tol! има уреденъ хотелъ и 
кж.щиrt му иматъ уредба за посрещане rО'сти и ту

ристи. Прави впечатление че даже въ селата нз този 

планински краl! селската кжщна уредба е напълно 
модернизирана. Добре построени кжщи, чисти дво

рища и градска покжщнина ще намtрите навсtк;кде 

съ образцова чистота. Населението се е приспосо

било къмъ изискванията на гоститt и извлича добри 
облаги отъ туризма, използувайки своя трудъ и 

красотитl; на Словения kато цененъ капиталъ. -
Отъ Краньска Гора ние се връщаме въ Люб

ляна. Общото вnпечатление е че се пжтува nрезъ 
китна градина подредена съ любовь отъ своя сто

панинъ. Навсtкжде градинитt, ливадитt и другитt 

култури еж. много грижливо обработени. Сtното и 
фиятъ се сушатъ на специялни навtси, понеже тука 

нtма nостатъчно слънце. Пжтищата еж подържани 
образцово. Горитt, почти изключително борови, -
еж повечето изкуствено насаждани. Tt се експлоа
тиратъ наА-rрижливо. Никжде нtма да срtщнете 
опустошенин, лоша сtчь или клони и сметь въ 
rоритt; нито ще видите сипеи или пороища . Това 
е нtщо непознато въ тази страна. 

Словенското духовенство е високо културно; 

то играе rолtма роль въ духовния и стопански жи-

вотъ на страната. Народа е релиrиозенъ и просвt
тенъ. Словенскиrt свещенници еж развили мощно 

кооперацииrt и по този начинъ еж допринесли 

много за стопанското повдигане на своето отечество, 

което не се отличава съ природни богатства, а по

скоро е бtденъ планински краИ. Сжщото духовенство 
е 11оди,10 успtшно и борбата срещу понtмчването 

на Словения, служеАки си съ печатно и живо слово, 

като за тази борба е било основано и просвtтно 
дружество „Св. Кирилъ и Методи", чиято дейность 
е дала блtскави резултати. 

Следъ освобождението това културно единство 

на народъ и интелигенция въ Словенско се е прОя• 
вило и въ политическитt борби. Словения не е 
раздtлена на много политически партии, тя е единна 

и благодарение на това, макаръ и малка, играе за
видна роля въ сждбинитt на съседното Кралство. 

Отлично организирана стопански и финансово 

чрезъ своиrt моrж.,ци кооперации, които покриватъ 

съ rж.ста мрежа цtлата страна, ржководена отъ кул• 

турно духовенство и трезва интелигенция, управJ1Я• 

вана отъ честно и добросъвестно чиновничество Сло• 
вения може въ много отношения па служи за при

мtръ и на насъ българитt. 

Напускайки Словения ние останахме съ отлични 

впечатления отъ този дивенъ край и пазимъ наl!• 

добри спомени за сърдечния приемъ, който бt ука
занъ на насъ славянскитt туристи. Нашата искрена 
блаrодарность на словенскитt ни приятели. 

Нека пожелаемъ нашитt туристи по-често да 
посещаватъ Словения, а словенцитt България и ней• 
нитt п.~анини, за да се създадатъ по-близки връзки 

между двата братски народа. 

Н. Галчовъ 

Hf\ ОЛИМПЪ 
от.ъ д-ръ Ет. Мей. 

На 8. септември вечерьта тренътъ ни понесе по 
11инията Атина-Солунъ. Сутриньта на 9 ние слtзох
ме въ 51/2 часа на малката гара Литокоронъ, тъкмо 
когато слънцето се показа на хоризонта на отсрещ

ния брtrъ на Термическия заливъ. 

Нащата експедиция почваше. И наистина, ние 
се чувствувахме въ началото на всичко, както по 

време, така и по пространство въ З')рата на единъ 

хубавъдень. Ние потеr11ихме отъ височина ну11а, сим
волизирана въ нашитt уши отъ мърморенето на 

ма11китt вълни, които замираха кротко по самотния 

брtгъ туку до насъ. , 
Прели да поведа читателя по склоновеrt на 

леrендар11ата планина, нека му покажа, какво пред• 

станлява Олимпъ, разбуленъ отъ атмосферата на 

сказанията. За модернитt топографи Олимпъ е ва
ровитъ масивъ, чиито върхове се издигатъ малко 

надъ 2900 м., на границата между Тесалия и Маке
дония край сам·ото море. Той се 11ростира отъ юrъ-

юrоизтокъ къмъ северъ-северозападъ успоредно на 

бptra на Термическия заливъ, който образува източ
ната му граница. На юrъ дълбоката долина на Там
пе, врtзана, казватъ, отъ Нептуна, го дtли, отъ по
нискиrt вериги на Оса и Пелионъ, докато отъ се
веръ и североизтокъ го отсича джrата на р. Мавро
нери. Западната граница на масива е по-слабо очер
тана и се прелива въ цtлъ редъ хълмове и високи 

полета, които го свързватъ съ Пиндъ. 

Едно по-слабо врtзване, образувано отъ про
тивоположно изтичащиrt рtки Дзиава и Зиляна
разntля масива на две неравни части: на юrъ Низ
кия Олимпъ, който не надвишава 1600 м. и е по
критъ съ великолепна гора, бждещъ може би цен
търъ на зименъ спортъ ; на северъ сжщинския 

Олимпъ, пространенъ неправиленъ масивъ, които 

подържа като цокълъ скалистата маса на високитt 

върхове. 

Последн1-Jтt, разположени отъ юrъ къмъ се-

9 



веръ, еж раздtлени отъ една срtдна в1·лъбнатина 
на две отличителни възвишения. Южниять върхъ е 
най-високиятъ и достига 2918 м. , надвишавайки съ 
нtколко метра северниятъ, който е 2910 м. високъ. 
Наименованията на тия два върха не еж точно оnре

дtлени. Има наистина мtстни имена : Митка (върхъ) 
за южния и Стефанъ (кресло) за северния връхъ , 

но тия имена отъ влашки (?) nроизходъ много малко 
напомнятъ на легендарното минало на планината, И 

затова първитt имъ изкачвачи предлагатъ имената 

Пантеонъ за най-високия и Зевсовъ тронъ за се
верния върхъ. Каквито имена и да имъ дадатъ, едно 

е вtрно, че това еж красиви възвишения съ нарt
зани била и шеметни пропасти. Запад11ата страна на 
масива е особено внушителна, защото се спуска 

Олимпъ 

почти отвесно къмъ ды1бокия улей на р. Мегали 

Казаня (Голtмия казанъ), и изглежда съвсемъ не
nристжпна. Източната страна, раздtлена на две отъ 

източния склонъ (хребетъ) на Зевсовъ тронъ, обра
зува сжщо скалисти пропасти, но малко по-долу се 

редятъ широки ntсъчни ивици, които позволяватъ 

да се доближи отъ тая страна lrfacивa и да се потър
сятъ удобни мtста за изкачването му, 

Това наlt-голtмо възвишение на Олимпъ е огра
ничено съ два прорtза : Порта на северъ и Скалния 
nрорtзъ на югъ. Задъ тtхъ билото възвива на дветt 
страни. Отъ Порта то се отклонява на изтокъ, за да 
се извиши къмъ върха Св. Или!I (2787 м .), а отъ 
Скала се обръща на западъ, за да свърши скоро 
съ върха Сколионъ (2905 м.). По тоя начинъ най-
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високото било на nланината образува едно 5, чиято 
сръдня права часть носи двата главни скалисти върха, 

а възвититt крайща завършватъ съ две лекодостж.п

ни куполи, които предлагатъ пеликолtnни гледки: Св. 

И11ия къмъ източния, Сколионъ къмъ западния скатъ 
на скалистия масивъ. 

Докато Св, Илия и Сколионъ еж били посеща
вани отдавна отъ мtстни жители, за което свиде

телствуватъ остатъци отъ стари постройки, централ

нитt върхове еж би;1и изкачени за nръвъ пж.ть едва 

неотдавна, именно презъ 1913 година, следъ бал
канскитt войни . Писательтъ Бодъ- Бови и фотогра
фътъ Боасона заедно съ мtстния ловецъ на диви 

кози Христо Какалосъ еж п·ьрвитt живи сжщества 
на върха на Олимпъ следъ боговетt. И тримата 

участвуваха и въ настоящата експедиция. А Зевсовъ 
тронъ е изкаченъ за първъ пжть въ 1921 rод, отъ 
известния изследвачъ на ОJiимпъ, швеltцарецътъ 
Марселъ Курцъ. 

Такава е въ общи черти историята на масива, 
въ подножието на който ние бtхме се събрали въ 
малкото село Литокоронъ, разположено при изхода 
на една дълбоко врtзана долина, която просича цt
лия масивъ отъ източната му страна. Почвайки отъ 
последнитt отвесни спусъци на най-високото било, 

тя се отправя въ почти права линия отъ западъ къмъ 
изтокъ и .излиза на брtrовата равнина при нашето 

селце. Така раздвоена планината, поrледътъ проник
ваше до сърцето и, и въ дълбочината се показваше 

нарtзанъ rребенъ, бtлъ като снtrъ на сутринното 
слънце. Това бt върхътъ на Олимпъ. За да стиr
немъ до подножието му, трtбваше да преминемъ 

utлата тая долина на р. Св. Дионисип. която оросява 
Витосъ, Енипея на древнитt. 

Изкачването на Олимпъ изисква едно нощуване 
на открито, за каквото еж удобни две м-вста, които 

моrатъ да се достиrнатъ съ товарни добичета: висо

кото плато Бара, разположено на 2350 м. височина 
южно отъ главното било, и малката тераса Каливия, 
кацнала на 1962 м. височина въ политt на източ
ната страна на върховетt, при изтока на долината 

Св. Дионисиlt. Обикновено се предпочита Бара, 
която е по-високо. До нея се изкачва отъ гара Лев
токария (на линията Атина -Солунъ) покрай мо

настира Св. Троица. Идвайки отъ Солунъ тя може 
да се достигне и отъ гара Катерини по долината на 

р. МавронЕ'ри и Кокинопло. На Бара см-втахме от
начало и ние да разположимъ нашия лагеръ, но се 

отказахме отъ това поради въпроса за водата. Олимnъ 

е лишенъ отъ извори въ горната си часть, и следъ 

като напуснете основата на долицитt, може да раз

читате само на снtжнитt прtспи, запазени въ за
сtнени вглжбна~:ини. Ние бtхме вече къмъ срtдата 
на септември и около Бара нtмаше никакъвъ снtгъ, 

докато не дапечъ отъ Капивия се гушеха още нt
колко прtспи. 

Единъ день стига, за да се изкачи човtкъ отъ 
Литокоронъ до Каливия, но понеже нашата доста 
rолtма група бt изобщо малко тренирана въ ходъ, 

предпочетохме да го t1аправимъ на лва прехода . 



Първата вечерь разnънахме r1алаткит\; 1-1адъ мо
настира Св. Дионисий, твърде интересенъ съ своитt 

постройки съ аркади около малката византийска 

черква в-ь срtдата. На другата вечерь ние стигнахме 
Каливия. Презъ тия два деня времето бt мрачно. Съ 

стигането на Каливия се появи силенъ вtтъръ, кой
то малко блаrоnриятствуваще за опъването на па

латкитt. Вечерьта има буря, а презъ нощьта силенъ 

студъ. Но на сутриньта небето бt чисто и закъснt
J1итt облаци се отдръпваха на тtсни ивици задъ 

ш1анинитil и предвещаваха хубавъ день. 
Еана многобройна група се приготвя винаги 

бавно, и когато ние напуснахме лагера, бt вече 71/2 
часа. СR'\;ТJ1ината е мека, още свежа отъ дъжда презъ 
nоследнитt ава деня Ние се изкачваме въ дълга 

върволица подъ с'tнката на rолtми иглолистни дър
вета. Истинска радость е да се движишъ съ бодро 

тtло и напълно свободна 
душа въ рtдката гора, презъ 

която свободно проникватъ 

слънцето и вtтърътъ. Надъ 
насъ се извиваха стръмнитt 
склонове на Калайа и хре

бета, който се спуща отъ 

Зевсовъ тронъ на изтокъ, 
съ доломитни кули между 

които мОж?ха да се намt

рятъ достойни за катерене 

обекти. Като отминахме и 
последнитt дървета ние се 

раздtлихме: rолtмата часть 

отъ групата се отправи бав
но къмъ Св. Илия, докато 
катерачитt избързаха на

предъ, защото тtхна1·а цель 

бt Зевсовъ тронъ. Ние сме 
единадесеть, подъ водаче

ството на Какалосъ . СкQро 
ние стигнахме единъ малъкъ 

прорtзъ, отдето се откри 

цtлия източенъ скатъ на 

Зевсовъ тронъ, една внуши-

телна каменна стена, издt-
лана като че ли отъ единъ 

блокъ - толкова варовикътъ е изrладенъ и заслу

жава вниманието и на най-добритt алпинисти. Въ 
долния край на стената следватъ по цtлото и про• 
дължение редъ сипеи. Трtбваше да стиrнемъ до 

тtхъ и да ги прекосимъ на - лtво до началото на 

улея, който слиза отъ прорtза между Пантеонъ и 
Зевсовъ тронъ. Въ 10½ часа ние бtхме тамъ. 

Изкачването на улея е кратко и леко, изисква 

само повече прелпазливость, понеже цtлиятъ е 

настланъ съ свободенъ чакълъ. Въ четвърть часъ 
ние сме на прорtза, отъ дето се открива великоле

пна гледка къмъ скалитt на най-високия връх;,. 

Той още не бt изкачванъ отъ тая страна. Тя из
глеждаше възможна, поне въ началото, но за жалость 

ние нtмахме време, да опитаме изкачването и. 
Ние изкачихме Зевсовъ тронъ следвайки отна-

чало 1<'жния му скnонъ, следъ това прекосихме п6 

ю1·оизточната. му страна къмъ източния склонъ, 

който стигнахме близу до отклоняването му отъ 
главното било. Така се стига безъ всtка мжчнотия 

да единъ връхь съ купчина пръсть отгоре му. Сж

щинскиятъ връхъ Зевсовъ тронъ е съ около дванай
сетина метра по-високо. Къмъ него води кжсъ хори

зонталенъ rребенъ, завършващъ съ две отвесни 
скали, издаденw надъ шеметни пропасти . Първата 

по-малка скала се изкачва по една пукнатина. За 
втората Курцъ препоржча да се заобиколи въ лtво 

по единъ первазъ, който води до единъ лекъ ку

минъ. Ние оставихме да минатъ напредъ нашитt 
другари 1·ърци, които исk.аха да стиrнатъ първи на 

върха, и се удивлявахме на команданта Деместикасъ, 

който за пръвъ пжть правtше високо планински 

излетъ и изкачи и дветt издадени скали направо. 

Тронътъ на Зевсъ 

Останалитt последвахме и въ 12 часа б·l;хме всички 
на върха. 

Изrледътъ отъ горе не прилича по нищо на 

който сме навикнали въ Алпитt. Нито снtгъ, нито 
ледници, нито даже това надпреварване на върхове, 

което е характерно за алпийската панорама. Тукъ 
само нашитt две връхчета- бисери иматъ високопла-

1iи;-1ски изrледъ. HaoкoJio всичко се снишава. Това, 
което следва непосрtдствено подъ насъ, еж корито

образни полета, надъ които стърчатъ чакълести за

облени ини изшилени върхове. Оттатъкъ, на северъ 
се простира македонската равнина, а на западъ редъ 

последователни гребени отвеждатъ окото къмъ ал

банскитt височини и Парнасъ; на юrъ веригата на 

Оса и llелионъ изглежда като нисъ1<ъ хълмъ и чо

вtкъ разбира, че боговетt еж се чувствували като 
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въ покоитt на великани; на изтокъ наtl-сетне пла
нината се бързо снишава и открива искрометното 
море. Ниtlде таR картина не дразни съ крути форми, 
но това, което и придава особена красота, е цtлото 

това пространство, по което играе божествена свtт
лина. Тая свtтлина е една радость, отъ която окото 
не може да се откж.сне. Тя е едновременно блtскава 
и мека, приятна. Милва nредметитt, успокоява ги, 
обезnлътява ги почти. Когато ние се върнемъ въ 
Франция, Провансъ nодъ блестящето слънце ще ни 
се вижда матова и тъмна, Вtроsпно ще забравя 

nодробноститt на това nжтуване, но азъ ще виж
дамъ винаги та1<ава, каквато ми се показа отгоре, 

синята дълбочина на Солунския заливъ и розовитt 
брtгове, що го обкрж.жаваха въ сладостна хармония. 

Предъ тая хубава картина времето минаваше 
бърже. Бодъ-Бови, Елизонъ и азъ имахме голtмо 

това 1<Олебание, за да напусне негостоприемния ка
мъкъ и отъ тогава си отваряше очитt на четири, 

преди да седне. Останалата часть отъ слизането мина 
безъ приключение и 45 минути следъ напущане на 
върха ние се присъе.аинихме отново къмъ другари1t 

си въ подножието на източния скло1-1ъ, по който 

бtхме открили новъ пж.ть за изкачването на върха. 
Въ 5 часа ние бtхме обратно въ лагера. 

Дванадесети септември бt посветенъ на на/.1-
високия връхъ. На съмване времето бt чудесно . 
Тъкмо срещу насъ презъ отвора на долината изгрt
ващето слънце изплува отъ морето и .цtлиятъ Атон

ски полуостровъ се очерта като и1·ра чка на жълто 

розовото небе. Великолепна картина I Въ 7 часа 
групата потегли. Два пж.тя вод-вха за върха Пантеонъ. 
Единиs1тъ по единъ улей, който nрор·взва изтосt 1iия 
скатъ право подъ върха и се слива долу съ улея, 

желание да опитаме единъ новъ 

nжть; особено ни привличаше 
северниятъ склонъ на върха. Но 

nо-отблизу работата изглеждаше 

малко проблематична. Следъ дъл

го почти хоризонтално протеже

ние, което не изг11еждаше осо• 

бено мж.чно, склонътъ се спу
щаше внезапно съ 200 м. надо
лу къмъ Порта на многоброtlни 

голtми стжnа,1а, последното отъ 

които е особено гладко. Може 

би щtше да се намtри nжть, 
но малкото време, съ което раз

полагахме не ни позволи да рис

куваме. Затова ние решихме да 
опитаме източния склонъ, дока

то Калкалосъ, коtlто не бtше 
nриятель на вжжето, придружи 

останрлата часть отъ групата по 

пжтя на изкачването. Нашиятъ 

склонъ привличаше освенъ съ 

своята девственость още и съ 

своята красота и азъ можахъ да 

му се любувамъ, колкото искамъ. 
Изъ Витоша 

които ние използувахме предния 

день, да се из1<ачимъ на прорt

за между Пантеонъ и Зевсовъ 

тронъ - тоя nж.ть Курцъ е из

nолзувалъ на слизане отъ върха. 

Ние предпочетохме другия пжть, 
който върви по продължението 

на южн-ия склонъ на върха и по 

който ни чакаха нови гледки. 
ОбръщаИ1<И гръбъ на вчерашния 
пжть ние се отправихме I<ъмъ 

едно снишение на главния гре

бенъ право на югъ отъ главния 
масивъ. Отначало върнимъ изъ 

гора, опустошавана отъ безраз

борно изсичане. После сухи по
лета, осtяни съ скали, ни отве

доха на гребена, по ко/.!то се 
отива леко дори до подножието 

на самия връхъ. Но преди това 

ние отидохме по една дълга 1<а

менлива падина до върха Ско

лионъ, дето стигнахме малко 

следъ 11 часа. Отъ тая страна 

Totl образува по протежението си цtлъ редъ слабо из
вишени кулички, които се надвtсятъ въ лtво надъ. дъл

боката проnасть подъ източния скатъ на върха. На 
дtсно слизаше каменливъ yлetl, които надолу ставаше 
все по-дълбокъ. Ние следвахме изобщо гребена, из
бикаляйки нtкои отъ кулитt въ д·всно. На всtкжле 
имаше добри хватки и не се срtщаха голtми мж.ч
нотии. Този склонъ може да се сравни съ тоя на 
Егюи дю Лак-бланъ въ Шамонискитt Егюи ружъ. 
Но скалата е много лоша. Тънко надиплениятъ ва
ровникъ е трошливъ и много хватки оставатъ въ 

р,v.цетt. По едно време даже Елизонъ ни изплаши. 
Той седtше спокоИно на единъ голtмъ камъкъ на 
самия гребенъ и наг11еждаше слизането на Бодъ
Бови, когато внезапно нададе викъ и азъ видtхъ 
какъ камъкътъ се клати подъ него, колебаеИки се 

между пропаститt отъ дветt страни, които го при

вличаха. Елизонъ много хладнокръвно използува 
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леко наклоненъ, Ско11ионъ пада 
на противната страна съ отвtсна стена, подъ която 
се вие пропастыа на Мегали Казаня, а оттатъкъ нея 

се извишава въ всичкото си величие западния скатъ 

на Зевсовъ тронъ и Пантеонъ. Това е тъй хубаво 
въ своя видъ, както Коматюеръ, rледанъ отъ Капъ 
Шрадеръ. 

За четвърть часъ се стига отъ Сколионъ на 
Скала. Гръцката група отъ Зевсовъ тронъ взе пред
нина и стигна първа на най-високата точка на Олимпъ. 

Ние трtбваше да водимъ по- малr<О опитнигl, ту
ристи, които раздtлихме и навързахме на нtколко 
групи. За десетина минути по гладко тревисто било 
се слиза отъ върха Скала на превала Скала. Отъ 
тамъ почва тtсенъ трижгъленъ лроходъ (коридоръ) 

между южния склонъ и едно второстепенно откло

нение отъ него на ю1·оизтокъ, по което се издиrатъ 

четири разрушени отъ ерозията кули съ много ин

тересни форми. Тоя коридоръ е усеянъ съ наронени 



дребни камъни и доста опасенъ за многобройна 
~·рупа като нашата. Но всички внимаватъ и даже и 

новацитt не събарятъ камъни. Колкото по-високо 
се изкачваме, толкова коридорътъ се стtснява и 

свършва при сливането на двата склона съ отвесна 

скала, която се заобикаля въ дtсно. Поради неrо

витt нарtзи• първитt изкачвачи го кръстиха Петльовъ 

гребенъ. Оттатъкъ скали съ слабъ наклонъ водятъ 
къмъ върха. Това иакачване, което ни. отне 50 ми
нути баве.нъ ходъ, е леко на вс1-кжде и отъ вжже 
нtма нужда, ако има човtкъ малко оnи1ностъ за 

високо планински излети . 

Ето ни на най-високата точка на масива. И на
шитt приятели гърци ни молятъ да кръстимъ тукъ, 

на наtl-високата точка на тtхната земя, Елинския 
алnиtlски ю1убъ, коtlто тt искатъ да основатъ. Така 

се рЬди новия,Елин~кия,алnийски клубъ на 12 сеп
тември 1927 год. на върха на Олимпъ подъ патро
нажа на Френския алпиtlски клубъ и на Швеtlцар

ския алпиtlски клубъ. 

Но времето напредва, сtнкитt вече nочватъ да 

застилатъ дъното на долината на Св. Дионисий, 
Трtбва да се изтръrнемъ отъ тои свtтълъ просторъ, 
отъ коtlто погледитt не моrатъ да се откжснатъ. 

Дали ще се върнемъ нtкога въ тия краtlща, дето 

ние вкусихме такава чиста радость? Не за после

денъ nж.ть ли съзерцаваме nозлатенитt дипли на 

гребенИ1t и Бtло море, което блtщука като скж.по
ценъ камъкъ? И това слизане не е ли едно вtчно 
сбогомъ ? Така всtка крачка по каменливия кори
доръ, по рамото на Скала, по тревиститt наклони, 

която ни доближаваше до лагера, ни отвеждаше къмъ 
всtкидневния животъ. И за много измежду насъ, 
мисля , това слизане криеше тиха меланхолия. Въ го
рата бt вече нощь и закъснелитt се движеха опи
помъ по nжтеката, която водt.ше къмъ nалаткитt ни. 

Пос11еднята вечерь бt. великолепна. Бt.литt вър
хове свtтt.ха на пълната луна, а долината къмъ мо
рето се изпълваше Отъ прозрачна мъгла. На тая 

спокоtlна, тайнствена свtтлина въ живописни и не 

особено удобни положения ние извършвахме обреда, 
коtlто е прието да се нарича вечеря . А презъ нощь
та евзонитt. пtеха и пt.снитt имъ съ страни~ хар
монии напомняха танци, въ които имаше нtщо отъ 

древна Атина , Колко далечъ се чувствуваше човtкъ 1 
И наистина, ако ние не срещнахме боrоветt. на 
върха на Олимnъ, ние поне намtрихме тамъ нt.що 
божествено: nоези11та на вселената, тъй свежа тая 
вечерь и за наtl-възрастнитt. измежду насъ, както въ 
най-хубавитt дни на младостьта. 

(Иэъ La Montagne). 

СТF\РИ ПЖТУВF\НИЯ ПРЕЗЪ БЪЛГF\РИЯ 
(Jenne - Пжтувания отъ С. Петерсбургъ до Малта и 01ъ устието на Дунава до Гвадалквиръ). 

)l(енне е билъ житель на rерманск1-1я rрадъ Франк-жими на чуждан трзнскрипu-~ я и н1 изговор ътъ на 
фуртъ на Ма11нъ, който е билъ въ XVIII в. единъ отъ витt водачи, които не винаги еж били българи. 
най-rолъмитt и оживени европейски пазари и се е посе- Пжтуванията за България еж въ II томъ на 

него

съчи-
щавалъ отъ многобройни търговни отъ различни страни. нението му. 
Срещата на Женне съ тъзи търговци и разказитъ за тtх
нитt далечни страни, възбудили у него, както той раз• 
правя въ предговора на своето съчинение, любопитството 
н желанието да види и се запознае съ земитъ и живота 
на другигh народи и то11 предприема 11.жтувание по Европа, 
което е едно отъ на11-rолъмитt европе11ски пжтешествия 
въ ХVШ в. То11 е кръстоса11ъ на нъколко пжти отъ юrъ 
къмъ северъ и отъ западъ на изтокъ Европейския мате
рикъ и 1·риж11иво е отбелязвалъ l!сички свои наблюдения 
и свецения за живота, географията, търговията и др на 
земитt презъ които е миналъ. Своето nжтувание тoll е 
почналъ въ 1774 rод. и го е завършилъ къмъ 1788- 89 r. 
П;,,.тнитъ си бележки е издалъ въ 1790 r. на нtмски nодъ 
заглавие : Jenne's Reisen von st. Petersb11r_g bls Malta 11nd 
von der Donattmtшdung bls in Qttadlqttir, 3 Bi!.nde, Franc
fort нпd Leipzig 1790. 

Женне минава презъ България два nжти : веднъжъ 
по пжтя Варна-Русе на отиване отъ Цариградъ до Бу
курещъ, което е било въ 1785 год.; втори пжть е ми
налъ между 1786-1789 r. презъ Царибродъ, София, Их
тиманъ, Т.-Пазарджикъ, Пловдивъ, Одринъ, на пжть отъ 
Виена за Цариrрадъ. Той е вървълъ по rолъмия старъ 
пжть, изnолзуванъ отъ всички rr.жтници отъ 3. Евро11а 
за Цариградъ. Женне се отличава съ наблюдателно око и 
много живо ни предава образътъ на rрадоветt и въобще 
обраэътъ на нашата земя, презъ които е мина11ъ. Toll е 
записвалъ твърде грижливо названията на селищата, които 

и днесъ твърде лесно разпознаваме съ nромънитt цъл-

Rкпаланка. 

Това е пакъ една четвъртита крепость съ стени 
високи тридесеть стжпки, само че тя е отъ значение 

само за разбойниuи и за нищо друго, тъй като раз
положениятъ наблизо хълмъ е много по-високъ отъ 
стенитt., та доминира надъ крепостыа. 

Първи мatl. Пжтя върви днесъ нагоре по краИ 
ръката Нишница (Нишава) до една планина, която 
е много висока и извъ11редно стръмна и поради 

своята скалистость мжчно проходима. Отъ другата 

страна на тази планина, въ една добре обработена 

долина лежи селото Плато. 
Това село носи съ право името си, защото плато 

(на нtмски) значи тиня. Човtкъ трtбва грижливо да 

се пази да не потъне както въ Землинъ. 

Втори май. Оттатъкъ хубавитt ливади, отъ 
лtво виждаме планината Вилианъ; после градътъ 

Шаркьой, който е твърде дълъгь и има 4 джамии; 
той остава обаче отдалечен·ь отъ пжтя половинъ 
часъ. Малко по-надалечъ на сжщата страна е Тер

мнана , после Торшинд>kовликъ, при които има ху-
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бава горичка. Отъ дtсно идва следъ това Сухова въ 
планината. Тукъ ний трtбваше да преминемъ сжщо 
бързотечещата Сускова рtка по единъ дървенъ 
мостъ. Единъ часъ отъ тукъ се вижда лежащиятъ 

подъ ПJ1анината Шарендолъ, кждето ний трtбваше 

да nреминемъ още веднъжъ споменатия прох:одъ, 

преди да дойдемъ до станцията, именно въ 

Царибродъ. 

Трети май. Оrъ тукъ пжтя върви въ дtсно за 
Ксересъ и Солунъ, и следъ това, презъ единъ хълмъ, 
въ най-нисокитt скалисти ш1анини и въ една тtсна 

клисура презъ която се провира една малка рtкичка, 

която ние преминахме отчасти по срtдата, отчасти 

ту на едната, ту на другата страна. Ако нtма други 

пж.ть за България освенъ този, то тука нtколко сто-

тинъ души моrатъ да задържатъ нtколко хиляди. 
Следъ два часа, въ тази долина се вижда селото Дра
rоманово върху високата планина, която започваме 

да изкачваме туrакси. Следъ като оставите эадъ себе 
си най-rолtмитt височини, изгубва се отъ очи и се

лото и тогава пжтя продължава пакъ през-. най-ху

бави поля и обработени земи. Следъ това се стиrатъ 
два изолирани хълма отъ които има великолепен1, 

изrледъ върху една необикновено rолtма равнина 

(Софийското поле), западната часть на тази равнина 
е заградена отъ прочутата планина Витоша. Често 

въ тtзи страни, когато се наближавагь градове пж

тьтъ отъ нtколко часа още, макаръ и много тtсенъ, 
е постланъ. Тука сжщо почва единъ такъвъ nжть, 

който обаче е широкъ 15 до 10 стжпки и води де, 
селото и до пощенската станция Ал1'али. 

(CJleA■I) 

КНИЖНИН.1\ 

Царевrрадъ Търновъ. - Една книга, която може 
да се смtтне за сжщинска изненада презъ 'fОЗИ литера
туренъ сезонъ. Тя изненаца, понеже стои съвсемъ на 
страна отъ другитt, отдtлена по своята оригиналность, 
по своята разработка, замисълъ, стилъ. Книгата . на r. Лю
бомиръ Владикинъ не е оригинална само като начинъ на 
предаване чувства и настроения, вдъхнати отъ образитt 
на едно далечно и.1и близко минало - тя е оригинална 
като utл.o, като замисълъ, като концепция и изпълнение, 
като литературенъ видъ, който хвърля мостъ между наука 
п поезия, между поетиченъ образъ и исторически фактъ, 
между минало и настояще. 

Любомиръ Владикинъ самъ е нарек·ы1·ь книгата си 
nlf.mнu картини, легенди и видения, защото тази книга 
въ сжщность не е нищо друго освенъ една екскурзия цо 

Търново и едно вrлжбяване въ образитt на миналото, по 
чийто оскждни следи авторътъ е успtлъ да го възкреси 

предъ насъ 

Още съ разгръщане на книгата, на читателя не може 
да не направи впечатление смирената и rолtма любовь, 
съ която авторътъ започва Ciloeтo дtло. своята книга Са
мото начало ии пслсtща, че въ следващитt страници ще 
трtбва да търсимъ по-малко наука, но въ зам-tна на това· 
ще намtримъ гювече поезия, образи, картини Вмtсто 
сухъ наученъ лредrоворъ (неизбtжното з110 къмъ всtка 
книга 1) 1·. В11адикинъ открива книгата си съ едно поети
ческо встжпление, което е толкова хубаво, сбито и съдър
жате11но, че ме съблазнява да го цитирамъ- изutло: 

• Uаревrрадъ Търновъ" 
• Боrоспасниl! Uариrрадъ • 
• Uapиua на градоветt•. 

Тъй еж те наричали старнтt лtтописuи, ко1·ато Uа
ревеuъ е бл-tстtлъ отъ мраморъ и позлата. а по назжбе
китt кули свtткали като мълнии копията на uарскитt 
стражи. 

Днесъ всичко е пустиня, и локлонникътъ едвамъ 
намира следитt на миналото величие. 

• Наистина втори следъ Констаuнтиноrрадъ" си билъ 
нtкога Ти, но сега си само нашия Иерусалимъ. 

3ащото и тукъ и тамъ споменътъ е всичко; тамъ 
духътъ и разпятието на Спасителя, тукъ величието и за
лtзътъ иа единъ народъ. 
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Света обитель иа безсмъртни сtнки 
Изворъ на гордость и самовtра на п11емето ни 
Престоленъ градъ на дtдитt -
Бжди блаrословенъ. 

Читательтъ вече е подrотвенъ, предупредеиъ за 
онова, което му предстои да чете, да види и да научи. 

Поетичния уводъ подсказва, че общиятъ тонъ на книгата 
ще бжде повисенъ до романтиченъ патосъ, че суровитt 
факти, колкото и оскждни да еж, тt ще бждалъ възпроиз
ведени като 1юетически образи, че тукъ истината ще бжде 
украсена отъ виденията иа въображението. И наистина въ 
такава една книга историческия фактъ важи до толкова 
до колкото е нужно да се използва като канава, върху 

която душата и сърдuето ще изплетатъ своитt купнежи, 
съ преклонението на човtкъ, който вижда действител
ностьта и отв,Jщъ нtщата. 

* 
Който е ималъ щастливия случай да посети старата 

българска столица Търново остава съ впечатлението, че 
всичко писано и разказвано за този градъ е блtдо отра
wение на това, което въ сжщность представлява отъ себе 
си старопрестолната крепость на Асtновuи. Има нtща, 
които не се подаватъ на описание или събития, които се 
омаловажаватъ щомъ се прецадатъ съ оскждвитt срtд
ст11а на научната речь. Великолепието на Търново re чув• 
ствува само чрезъ непосрtдственото вижцане на оная 
живописна панорама, единствена въ България, а може би 
въ свtта, по своята ориrиналность и романтика. Писани 
еж множество описания на 11жтешествия, още като деца 

въ първитt читанки ние сме виждали снимки и картини 
на Търново, но това, което окото и сърдuето долавятъ 
при непосрtдственото съприкосновение съ тоя градъ не 
може да ба.де сравнено съ никакво описание или въз
произвеж11ане . 

Ето защо, въ своето сърдuе r. Владикинъ е намt
рилъ най-вtрния пжть, 110 К<'йто да стигне до нашето -
именно поетическото възсъздаване на това, което е ви

дtлъ, почувствувалъ и узналъ, предъ величествената па
норама и мълчеливитt оставки на онова ве11ичие, което 
се е разкрило предъ очитt му. Обикновенниятъ пжтннкъ 
или екскурзиантъ трtбва да се преобрази въ мечтатель
романтикъ да вникне въ всtка гънка на всi;ки ск11онъ, 
да разгадае неизписани страници и писмена и тамъ, кж

дето историята внезапно замълчава, да потърси остана

лото въ своето сър.:~ле. И тъкмо това се е удало на авто
рътъ на разглежданата книга Царевград& Т1,рнов1,. Доло
вилъ вtрния пжть, той съ сиrурность ви води до най
щастливия изходъ, използва историческия фактъ доколкото 
му е потрtбенъ, за да бжде близко до истината, и когато 
този фактъ се изnо11зва до край, започва мистичното ~l>· 
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зерuание и поетическото възпроизвеждане на оная истина . 
която се крие само въ сърдuето. 

Любомиръ Впадикинъ ни разказва за Търново, но 
не само no заназенитъ паметниuц и сnоредъ преданията, 
въ конто често има примtсени чудновати из~ислиuи, пре
красни по своето поетично съдържание, uеннr. за насъ 

повече отъ оскжднитt сурови исторически истини. А т~
кива за нешастие не еж много. И по-добре е да се увле
чешъ и да вtрвашъ на хубават11 легенда, отколкото съ 
мжка да възстановявашъ онова, н11 което вtковетt еж 

изличили и най-мапкиrt следи. Той ни разказва за пър
витt жители на града, заселили се по . rопитъ и прашни 
хълмове преди много вtкове. Предаикето ги нарича ,жи
тове•, така ги нарича и г. Владикин·ь, :понеже друго име 
никой не имъ е дапъ. Тия житове, едри и снажни ги
ганти владtпи непристжnвата си креnость много вtкове, 
докато се появила около крепостыа страшната конница 

на ханъ Крума, която следъ жестоки боеве покорява 
упорството на rocnoдapиrt на града и развtва на връхъ 
крепостыа стародревното знаме на бъпrарскитъ пълчища 
- копие съ конска опашка. 

Отъ този девь Търново влиза въ предtлитt на бъл
гарската държава - това е било преди повече отъ хи
ляда години. Нtкопко вtка следъ това този градъ става 
люлката на второто българско царство, кждето възкръсва 
поробената отъ византийuитt държава чрезъ смtлата 
ржка на Асtня 1, проuъвrtва и разширява граниuитъ си 

.чрезъ меча на неустрашимия Калоянъ, nобtдителя на Ви
зантия, сжщия. който пленява кралъ Балдуина и го хвър-
11я отъ лобната скапа на Uаревеuъ, и после при царува
него на Иванъ-Шишманъ Ш пада nодъ мноrобройн итt 
пълчища на османскитt турци - и съ падането на града 

започна най-мрачната епоха отъ наu1ата история : петсто
тингодишното робство подъ турцитt. Между тия две дати 
- освобождението на България отъ византийско ,1го и па
дането и подъ турско, нашата история записва свътпитt 
имена на царе и велможи, които изпълнятъ душата съ 

трепетно преклонение и гордость. 

Книгата на г. Любомиръ Владикинъ сигурно не пре
тендира да бжце история. Тя е написана съ такъвъ uвъ
тистъ и художественъ езикъ. който не допада .за едно су

хо академично съчинение, а поскоро за поетическо съз

даване на преживелици и факти. Такива книги въ чуж
дитъ литератури има много, но въ нашата литература се 
броятъ на пръсти, а книгата на 1·. Владкинъ е единствена 
по свои жанъръ. Съ вtренъ усетъ той запазва мtра при 
украсата на известнитъ исторически факти, не изпада въ 
тона на повествуватепь, нито пъкъ остава при сухата фра

за на обикновенъ битописецъ. Това, което е истински кра
сиво и ценно въ книгата му, е дълбокото чувство на 
обичь и преклонение, съ които еж написаю1 неl!нитъ стра
ници; благочестивото отнасяне къмъ най-незначителната на 
rлецъ светиня е подсказало на автора истинската форма, 
въ която да облече своитъ роматични съзерцания. 

Д. Силtuдовъ 

ВЕСТИ И БЕЛЕЖКИ 

Научни експедиции. - Единъ членъ на френската 
мисия въ Hoi-How на китайския островъ Хаl!накъ Савина, 
възнамърява na вземе участие въ пжтуването на китаl!
ския rубернаторъ на острова за да направи нъкои географ
ски и етнографски изучвания. Тъй като къмъ губернатора 
еж придадени и войскови части, Савина се надъва да се 
върне съ богатъ материялъ отъ съвсемъ непознатитt и 
не11окостнати отъ китайското културно влияние области. 

- Една нова италянска експедиция за Каракорумъ 
се организира отъ града Милано. Водачъ на експедицията 
ще бжде Xepuorъ Фонъ Сполето, коnто е вече пристиr
налъ съ нъколко съпжтниuи въ Индия, дето ще направи 
по-нататъшни приrотов11ения. llpyrиrt участници ще на
nустнатъ Италия презъ nролtтыа 1929 r. Освенъ херцо
га въ експециuията ще взематъ участие единъ италиянски 

морски офиuеръ, нъко11ко италиянски учени и една група 
отъ трима алпинисти. 

- Д-ръ А. F. Legendre току що се е завърналъ отъ 
едно научно пжтуване презъ вжтрешна Индия, дето е 
събралъ богатъ материялъ за неговиrt изучвания върху 
произхода на човъшката ку11тура. Той възнамерява, ако 
срtдствата му nомагатъ, да продължи изучванията въ Ко
рея и Япония. 

- Конрад& Колианr, въ своята експедиция презъ 
Сахара, следъ преодоля11ане на извънредно rолъми мжч
нотии, е достиrналъ _Тюмо, дето кервански пжть отъ Три
поли за езерото Чадъ преминава планинитъ на центра1111а 
Сохара, 

- Американската археологическа експедиция за из
следваце на старата перуанска култура подъ началството 

на Д-ръ Тело, директоръ на музея Инка, е открилъ остан
китъ на еднн·ь старъ rрадъ отъ преди хиляда години Съ
бралъ е богатъ археологически материялъ. 

- Руската академия на наукитъ приготвя една ек
спедиция къмъ интересната въ геологическо отношение 

къ Северная Земя, нtкоrашната НиколаА II земя, се
верно отъ полуострова Таймиръ. 

- Ш11едския метеорологъ J. W. Sandstrom приготвя за 
настоящата година една експедиции за точно из.vчване на 

леденитi; брtrове въ Северния Атлз11тичес1ш оксанъ, които 
съ своята промъна еж отъ rолъма важность за нашето 
време. 

- Нtмско-руската медицинска експедиция подъ на
чалството на нtмския професоръ медикъ - Д-ръ Иснеръ 
е извършила своята работа меж,1::у Северо-монголскитt 
буряти. 

- Една чисто планинска експедиция nодъ начал• 
ството на Мюнхенския алпинистъ Д-ръ Р. Bauer е била 
презъ лътнитъ месеци въ Кавказъ. 

Едновременно за тамъ е заминала и. една австрийска 
екс11едиuия, която ще проучи малко познати области на 

Кавказъ. Участници еж К. Свl)бода и Д-ръ О. Ваuълъ отъ 
Виена, и Р. Зинrеръ отъ Мюнхен·ь. Експедицията, подпо
могната отъ академията на наукитt въ Виена, ще направи 
проучвания на флората и на нtкои rлечери. 

Една друга експедиция отъ Граuъ ще замине за 
Мароко за изследване на високия Атласъ. Участници еж 
единъ rеоrрафъ, rеолоrъ и зоолоrъ съ водачъ алпинистъ 
Д-ръ KnaHI. 

Конкурсъ на Българския народенъ морски сrо
воръ за морски разказъ. - 1. Обявява се конкурсъ 
за написване на морски разказъ, който да има за сюжетъ 

родното море, стремежа и любовыа къмъ него, живота 
на нашиrt моряци, рибари и пр. 

2. Въ конкурса може да вземе участие всtки бъл
rаринъ, 

3 Представениятъ разказ1- тръбва да бжце наnисанъ 
специално за конкурса и непечатанъ по рано. 

4. Разказътъ тръ~ва да бжде представенъ най-късно 
на 1. септември 1929. год. въ Българския народенъ морски 
сrоворъ - Варна, улица .Uарь Борисъ• № 6. Той трtбва 
да бжде написанъ на пишуща машина и да носи мото, а 
въ отдъленъ запечатанъ ппикъ, скреnенъ съ мотото и 
приложенъ къмъ разказа, да се представи името на ав

тора, заедно съ точния му адресъ. 
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5. За преr11еждане на представенитt разкази ще се 
състави комитетъ - жури отъ 5 ч11ена, трима отъ които 
ще се посоча ,ъ отъ Бъ11гарския народенъ морски сrоворъ, 
единъ отъ Писателския съюзь 11ъ София и единъ отъ 
Министерството на Народната Просвtта. 

6. За двата най-хубави разкази се опредtля по една 
премия; !. отъ 3000 лв. и 11. отъ 2000 лв. 

7. Журито има право да посочи, кои оть непреми
ранитt разкази с1к добри и да rи препоржча за отпечат
ване въ списанието .Морски Сrоворъ• срещу хонораръ, 

съгласно прави11ника на Книжовно-просвtтния отд-J;лъ 
пои Б. Н. М. С. 

8. Два месеца следъ 0110всстяването на резултатитt 
отъ к0нкурса, представенитt и непремирани или неодо
бреви за отпечатване работи се държатъ на разположе
ни~, на авторнтt имъ. Следъ тоя срокъ тt ще бждатъ 
унищожени. 

9. Неотrоварящитt на изброеиитt по-горе условия 
разкази ще се изключатъ отъ конкурса и ще се оставятъ 

непреrледани отъ журито. 

ДРУЖЕСТВЕНЪ ЖИВОТЪ 

Конгреса на асоциацията на славянскит11 ту
ристи. - На 25, 26 и 27 септември!! м. r. се състоя въ 
ЛюбJJяна (Юrос11авия) 111 конrресъ на Асоциацията на 
славянскитt туристически дружества. Бtха представени 
съ около двадесеть делегати туристическитt дружества въ 
Полша, Чехословакия, Югославия и България. Делеrатъ 
на Б. Т. Д. бt подпредседателя Н . Галчовъ. 

Конrресътъ е приелъ повече отъ десеть резолюции, 
които ще предадемъ въ идния брой на списанието. 

За председатель на Асоцияuията е билъ избранъ 
българския делеrатъ Н. Галчовъ. Презъ 1929 rод седа11и
щето на Асоцияцията се премtства въ София. 

Враца. На 8 декември!! м. rод. по покана на клона 
• Вес11ецъ • отъ Б. Т. Д. и отъ името на читалище „Раз
витие· чете сказка подпредседателя на дружеството r . Н. 
Галчовъ на тема • Туризма като обществено движение". 
Сказката бt добре посетена отъ гражданството и мла
дежьта. 

На 9 с. м. се състоя уредена отъ U. Н во среща на 
клоноветt па Б. Т. Д. въ С. Западна БЪJJrария - въ Вра
ца . На срещата бtха представени София и Враца. Раз
мениха се мисли по организационни въпроси. Отъ Ц. Н-во 

11рнсжтствуваха подпредседателя и секретаря В. Христовъ. 

Пжтуване. - Съобщава се па клоноветt за све
дение, че окржжното на Дирекцията на Же11tзпицитt за 
пжтуване съ 5U¼ по uенитt на намалената тарифа, на 
групи по 5 души, важи до 1 априлъ 1929 ro11. (окр. № 
Vl\ - 41 - 6 отъ 12. 1. 1928 rод ). 

Централното настоятелство съобщ11ва, че разпо
лага съ с11еднит1; серии диапозитиви за сказки 

1. По Дунава - 40 диапозитива. 
2. Натитrь .манастири - 53 диапозитива съ на -

писанъ рефератъ. 

3. Пещери - 20 диапозитиви сь рефератъ. 
4. Рила - 24 диапозитиви. 
5. Пиринъ - . 65 диапозитиви. 
6. Бrьлоград•шкъ . - 21 диапозитиви . 
7. Ма дара - 43 диапозитиви. 
Диаrюзитивитt да се и"искватъ отъ U. Н. поне J 4 

дни преди прожектирането имъ, а най-късно до 7 дена 
с11едъ това да се пратятъ обратно или на предварително 
посоченъ адресъ За всъко закъснение клонътъ ще се 
r11r-бява съ левъ за всъки диапозитивъ и день. 

Нова Загора. - На 26 ноемврий м . г. клонътъ е 
избралъ ново клоново настоятелство. Председатель Васи11ъ 
Ив. Симавовъ, подпредседатель Д-ръ Н. Станчевъ, секр. 
касиеръ Ас. П. Боневъ, библ. домакинъ Анд, Хамамджиr.въ, 
съветници, К. Чейковъ, Ланка Добрева . 

Клопътъ урежда голtмъ коледенъ излетъ до в. Чу
мерна заедно съ мtстния клонъ на Ю. Т. С. и к11Оноветt 
отъ Стара Загора, Казанлъкъ и Ямболъ. 

Търново. - На 8 декември!! м. г. клонътъ е 
уредилъ своя традиционенъ балъ съ чистъ приходъ 15 
хи11яди лева. За дарителенъ членъ на к11ова е провъзгла
сена дейната членка r-жа Анка Конст. Ив. Сар,кнедrъл
кова за подарепитt по случай ба11а 1000 лева. 

Редакторъ: }fв. Велковъ. 

Презъ ноември!! се е поминала ч11енката r-жа Райна 
В. Атанасова. 

Разлогъ. - К11онътъ е представилъ комедията 
Сватбата на Кречинск11 з;~ въ полза на фондъ хижа 
Пиринъ. За доброто изнасяне на пиесата много еж спо
могнали ч11еноветt : r-ua Р. Матtева, Анка Галева, r-нъ 
Коuалиевъ и Ч. Чобановъ. -

Стара Загора. По покана на ююна r. Геза Фехеръ 
е челъ сказка на тема .Културата и обичаитt на пра
българитt•. 

Спални. - Уредената спална въ Н.азанлъкъ отъ 
мtстнитt клонове, съ съдействието на Uентралнитt Н-ва 
на Б. Т. д. и Ю. Т С, разполага вече съ легла за 35 
души и съ инвептаръ за око110 20,000 11ева . Спа111,ата е 
постоянна и презъ годината е би11а посетена отъ 328 
учащи, 70 членове и 10 неч11енове, или всичко отъ 
418 души. 

- Уредената спална отъ к11оноветt пъ Стара 
Загора разполага съ 18 легла. Спа11иата е постоянна и 
се помtщава въ Девическото Педагогическо учи11ищс, 
клона му ,Пансиона · '. Прсзъ пtтото еж пренощувалrr 
62 души. 

Новъ клонъ - На 2 декември!! м . r. пъ Мездра е 
основанъ новъ к11онъ отъ Б. Т. Д. - Ритлит1ь. При 
образуван~ на клона еж присжствували членове отъ 
Враца, София, Червепъ бр·l;rъ. -

Скърбнн. - На 23 септември!! м. г. се е помипалъ 

члеuътъ на Русенския клонъ Кръстю Ив. Параскевовъ 

на 62 годишна възрасть. Миръ на праха му! ------------------
БЪЛГАРСКИ ТУРИСТЪ. Месечно илюстровано 

списание за туризъмъ и родинознание - Орrанъ 

на Българското Туристическо Дружество. П р е п О· 

ржчано отъ Министерството на Народ

ното Просвtщение с1, окрж.жно No 1793 отъ 
27 януарий 1922 r. Година ХХ!-- 1 929 (януарий-де
кемвриll) 1 О книжки. Абонаментъ за година 60 лв. за 
чужбина - l 00 лв. Всичко за списанието се из
праща до Ред акцията на Български Туристъ, 
София, ул. Солунъ 25. 

СЪДЪРЖАНИЕ. - Нови задачи ; А. Страши.ми

ровъ, Бtлоградчикъ; Н. Галчовъ, Впечатления отъ Сло

вения ; Д-ръ Ет. Меа, На Олимпъ; Стари пжтувания 

презъ България ; Д. Симидовъ, Uаревградъ-Търновъ ; На
учни експедиции презъ 1929 rод. Вести и бе11ежки ; Дру

жественъ животъ ; Снимкц. 

Придворна Печатница 



'ЕХО~О! 

ТУРИСТИ! 
При фотографическия складъ 

ПаскалъК.Гълж.баровъ 
София, ул. f\лабинска, 44 

ще се снабдявате винаги съ отлич

нитt фотографически апарат-и 

Ф ОК ЛЕ Н. Д Е ·Р Ъ 
(царя на фото-оптиката) 

и пресни фотоматериали: плаки Eisenberger, Verax,:Hauff, Gevaert, Аgfа идр. 
фото карти: Cellofix, Leonar, Sidi, Mimosa, Gevaert и др. 

Ще намt.рите въ магазина и нужнитt. Вамъ 
бинокли, очила, пресни джебни електрически батерийки и пр. 

-~~¼~~¼~~¼~~¼~~~~~N 

~иновничеrко Коопе1а1ивпо [n. ]ап1ахiва1елно В-во 
r ЛАВНА ДИРЕКЦИЯ - СОФИЯ 
6ул .•• Царь Освободитель"" No 4 

Клонове: ЖИВОТЪ-ПОЖАРЪ-ЗЛОПОЛУКА 
Телефони: No No 424„ 1907 и 2249 
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~ ОбуIЦа.рница ,.,БИЗОНЪ~" !! 
~ ул. С~д;;:;~2~ (задъ театъръ „Одеонъ") 11 

П ИЗРf\БОТВf\ ВСоКf\КВИ ВИ· !! 
jj ДОВЕ Нf\Й·СОЛИДНИ Гf\- jj 
;i Рf\НТИРF\НИ НЕПРОМО- jj 
Н Кf\ЕМИ СПОРТНИ jj 
\j ОБУВКИ . \) 
Н ПРИЕМF\ ЕДИ- !! 
(! НИЧНИ И ГРУ· !! 
jj ПОВИ ПОР Ж ЧКИ jj 
Ё отъ со\~>ия и \j 
~ ПРОВИНЦИЯТF\ !! :i :: ..:. ~::~:::::t .... :::::: .. :::::::::::: . •:::::: ::::: ::: .. : :: .. :::::. :::~:::: ..... :: . :::::::. ::::::: .. ::::::: :. :::::: 

~ oocoooooooooooooooocoooocoooo0 g 
D. ~r»:,,...5~ о § ~~ § 
о l·BO бЪЛrАР~~п~т~~сно бЮРО Q 
о 8 g ул. ,.Търговска" № 4 8 
g Издава: Държавни жел11знопжтви билети 8 
0 за СТРАНСТВО, направо отъ София 0 О съ валядность два месеца О 8 Билети за по ДУНАВА и АЕРОПЛАНИ 8 g Визиране паспорти 
g Дава безплатни сведения по пжтуването ! 
о Телефонъ : 2.6-2.8 
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П ХР. Г. ДАНОВЪ П 
fI Еул. ,,Царь оёвободите~ь" б В 
х х 
П Доставя на износни цени български П 

i:_:::_l и чужди книги. На ск,ладъ и при до- ~::·:;:: 
стжпни цени Киноапарати и Кино-

П снимачи Pathe-Baby. Проспекти и п 
~:
1 
каталогъ за филми изпраща при поис- Н 

:;;: кване. Може и срочни изплащания. ;;;: 
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Н М. КОСТУРКОВЪ Н !~! _БУ J-1. ДОНДУКОВЪ 24 § 
с: f.) 

8 Всички принадлежности эа 8 
Н туриэ-ы-мъ и эименъ спортъ. Н 
§ Искайте ценоразписъ. ~[ 
я я 
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g За вълнени прежди, 'g 
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,g трикотажи, чорапи, рж.кавици, g 
Q ' тифтици и етамини при ,а 
D Q 

2 А. Н. РОБЕВЪ 2 
о о 
1О о 
\О ул. ВИТОШF\ № 10 о 
о о 

:2 Ефтино, трайно и елегантно. ·g 
0 1 101 ·,~ ~' Запомнете № 10, а не № 1 отъ ул. Витоша. ,а 
IQ. &) 
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,)~ ЗRЩО I-IE ЯдЕШt 

V~ 31/XRPb. 
\ J": и 

Осигурява чов-вшкия живоrь по най
модерни комбинации. 

Носи риска отъ планински възкачва

ния и пързаляне съ • ски. 

i~ Т/1 171/ (И f1Лilдi 
~~ '<il ТО NE Нл . 

,.БАЛI<АНЪ-ПОЖАРЪ и ТРАНСПОРТЪ" 

Осигурява здания, стоки и мебели срещу ще
ти отъ пожаръ, експлозии и земетреси. 

Всички осигурявания по транспортъ. 

Общо преосигурително Д·во „БАЛКАНЪ" 

Преосигурява мt.стни и чужди дружества. 

Дирятъ се деятели изъ цi,лото царство. 

:·. сигУ~~рп~r.~~;т~: ~инъ ! 
\\ Всеки туристъ трt.бва да го има въ библиотеката си . И 
И Доставя се чреэъ местнитt. клонове или отъ Н 
Н Центр. Настоятелство - София, ул. Солунъ, 25. ~ 
·:::::::·:···:::·:::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::r.·:::::-::::::::::::::::::·::::::.a:::::::::::::::.•• 



i Б~лгарската Ту~истичес~а ·ко~п~рац;; "j 
ц п 

.н София - ул, ,,Солунъ" № 25 11 
п ~ 
~.;1_. Доставя на умtрени цени всичко за туристически екипъ. 1 . .1. 

За провинцията се изпраща и съ наложенъ платежъ. 

1 На ::::::}:~:а::;:::~:а:::::::::ия; ! 
:::::::::::: :::::::: · ::2:::::::::.:::::::.:::::::::::::::::::::::::.1::::::::::::::•:::::::::.::::::::::::::::: · :::.:::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::.::: :::::::::: · ::::::::.;::::::::::::: .... ::::::; · :: · ::::::::::::: : :: · :: 

Съобщения на Централното Настоятелство на Б. Т. Д-во. 

/ 
Ц. Н. възприе печатането на обявления в'ь дру-

жественото списание като вtрва, че съ това се за
пълва една празнина отъ интересъ и за абонатитt 
на списанието и на рекламиращитt фирми. Откри
вайки и този отдtлъ въ списанието Ц. Н. се надtва, 
че всички дружествени членове ще съдействуватъ за 
събиране на подходящи обявления. 

На клоноветt или отдtлни лица, за събрани 
<>тъ тtхъ суми за обявления, Ц. Н . ще одобрява 10 
на сто отстжпка. 

Ценитt на обявленията еж : 

за 1 пжть 
за цtла стран. 1000 лв. 
за 1 2 600 
за 1

1

3 400 
за 1 4 300 
за 116 200 
за 1 8 150 

за 3 пжти за 5 пжти за 10 пжти 
2000 лв. 3000 лв. 5400 лв. 
1200 2000 „ 3150 
1000 1425 ., ·2250 
•750 1140 1575 
500 750 1150 
375 570 800 

Въ зависимость отъ свободното мtсто, тtзи 
страници ще се използватъ отъ Ц. Н. за съобщения 
изъ живота на дружеството. Така, програмитt за из
летитt, или въобще програмитt за дейность за презъ 
цtлата година ще бждатъ помествани тукъ. По този 
начинъ ще се даде възможность всtки • да знае про
ектитt на известенъ клонъ презъ годината, а съседни 
клонове ще могатъ да координиратъ дейностьта си 
- излетна, маркиране и пр. 

„Български туристъ" встжпи въ двадесеть и 
първата си годишнина. Цtли 20 години дружествено
то списание пръска туристическа светлина и тури· 

етическо съзнание. Излtзлитt до сега годишнини пред
ставляватъ една сериозна литература въ областьта на 
туризма, историята, географи~та, архиологията и пр. 

На „Български туристъ" предстои да изиграе 
една голtма роля въ този моментъ на разединение 
на туристическитt сили. Чрезъ най-широко разпро
странение между всички туристически среди „Бъл
гарски туристъ" ще послужи като най-добрия съвет
никъ, който ще се вдъхновява само отъ <;>бединение
то на туристическитt сили и постигане подабающи 
резултати въ всtка область на нашата дейность. 

Нека подkреп имъ „Български Туристъ"I Не1<а 
всички туристи съдействуватъ за най-широкото му 
разпространение. 

Презъ XXI годишнина „Български Туристъ" 
ще излезе въ 10 книжки отъ по 16 страници голtмъ 
форматъ на· хубава илюстрационна хартия и ще стру, 
ва 60 лева платими наведнажъ. 

Предплатилитt до края на м. януарий 1929 го
дина абонати ще получатъ по изборъ даромъ книга,а 
,,Туризмътъ въ България" или едно старо годиш110 
течение отъ сп. БългарсR'И туристъ посочено отъ 
абоната. 

На клоноветt на Б. Т. Д. и Ю. Т. С. и на всички 
туристически дружества, които биха пласиоали „Бъл
гарски Туристъ", Ц. Н. ще nрави 10 на сто отстжпка 

върху събрания отъ тtхъ абонаментъ. Разликата отъ 
отстжпката до 20 на сто се отнася въ фонда ·хиже
строене при Ц. Н. на 6. Т. Д. По- този начинъ, чрезъ 
по-широкот.о rазпространение на „Б. Туристъ", ще се 
подпомогне и друга туристическа инициатива - хи

ж е с т р о е н е т о. 

Срещя. На 19 и 20 януарий 1929 г. ще de състои 
въ гр. Ст. Загор<1 среща на клоноветt отъ южна Бъл
гария. 

По този случай Ц. Н. дължи да напомни резо

люцията на последния дружественъ съборъ, съ която 
се обръща вниманието на кло~юветt, че реализира
нето на срещит-1; зависи отъ тtхъ и затова е необхо
димо да съобщаватъ навреме за участието или не в " 
опредtлената среща. 

На срещата отъ стоана на Ст. Загорския клонъ 
ще се реферира върху „материалната и парична от
чепюсп, на нлоноветt" . Освенъ това ще се разме

нятъ мисли и върху въпроси отъ общъ хар11ктеръ 
цепящи засилване организационната дейность на кло
новетt. 

Предстояща е една среща и на клоноветt отъ 
северна България. / 

Туристическа'l'а кооперация. Презъ 1924 г. 
въ София се основа подъ патронажа на Б. Т. 
Д. и Ю. Т. С. Българската туристическа l(Оопе
рация. Поставила си за цель да доставя на до· 

стжпни цени необходимитt за съвременна туристика 
вещи , тя до сега е върш'ила по задоволителенъ на
чинъ работата си и е успtла да набере надъ 100,000 
лв. дtловъ капита·лъ и фондове, като освенъ1 това, се 
ползува и съ значителенъ кредитъ. 

Никой, запознатъ съ въпроса, не би отрекълъ 
ползата отъ кооперацията. Значението на това начи
нание за родния туризмъ би се много увеличило, ако 
връзката между клоноветt на 6 . Т. Д. и Ю. Т. С. отъ 
една страна и Кооперацията отъ друга, се заякчи п9-
вече отколкото е понастоящемъ. Този въпросъ ще 
трtбва да се постави въ дневния редъ на тазгодиш

нитt събори на организациитt и да намtри своето 
разрешение. 

Последното трtбва да се търси въ две насоки: 
зс1писване на дtловъ капиталъ и доставка на тури

стически необходимости. Въ кооперацията трtбва да 
влi;затъ още нечленуващит;I; клонове на двата съюза, 
а членуващитt да увеличатъ капитала си; да члену· 
ватъ трi;бва сжщо всички по-дейни клонови членове; 
на увеличение подлежи и капиталътъ, съ който уча
ствуватъ централнитt настоятелства. 

Доставкитi; си l(ЛОноветi; трtбва да вършатъ 
чрезъ кооперацията. Последната и до сега е креди
тирала клоноветt при достарки, доколкото срtдства
та и еж позволявали това. Трtбва да се признае, оба · 
че, че желанието да се разреши работенето на кре
дитъ, особено съ провинцията, срtща голtми спън
ки въ нередовното изпълнение на задълженията, пое

ти отъ клоноветt. Въ момента, наистина. това еж са
мо нtколко клонове, но и тt стигатъ. Какъ трtбва 
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да се подсигури редовното издължаване на нлонове

тl; при доставки на нредитъ - ето въпросътъ, чието 
разрешение би допринесло за подобрение екипа на 
българския туристъ, за разширение дейностыа на 
нлоноветt. и на кооперацията. 

Този въпросъ сжщо ще трt.бва да е предметъ 
на обсжждане въ съборитt. на Б. Т. Д. и Ю. Т. С. ка
то и преди това, обаче, отъ всички се съзнае, че 
едно стопанско предприятие, каквото е нашата коо

перация, не може да работи съ успt.хъ, ако ,не се 
справя съ най-елементарнитt. стопански принципи. 

к. 
Диапозитиви. Съгласно приетия отъ последния 

дружественъ съборъ правилнинъ, при Ц. Н. се урежда 
специална диапозитивна служба. Цельта на службатi 
е: да събира и изработва диапозитиви и евеIнуално 
филмове отъ красиви родни кжтове и такива отъ 
чужбина; да ржководи пропогандата съ снимки и 
диапозитиви на българскитt. планини у насъ и въ 
чужбина; да поощрява художествената фотография 
било като откупва нужнитъ материали отъ проявили
тt. се фотографи, оило като отпуща награди за по
стигнати резултати въ планинския пейсажъ (чл. 2). 

За съставянето и успешното попълване на ди 
апозитивнитt. серии, клоноветt. еж длъжни да изпра
щатъ поне по 1 екз. отъ всt.на направена отъ члено
ветl; снимка, представляваща интересъ/отъ художе
ствена туристична гледна точна, .като се извести и 

при какви условttя притежателыъ имъ би изработилъ 

или би далъ стъклата за изработка на диапозип1ви 
(чл. 3). 

Плана за снабдяване Ц. Н. съ диапозитиви се 
изработва отъ заведующия службата и се одобрява 
отъ U. Н. (чл. 6). 

Службата се завежда отъ специално лице -
членъ на Ц. Н. при помощыа на сътрудници-фото
графи и художници (чл. 5.) 

Сътрудницитt. отнупватъ или изработватъ по 
искане на службата съответнитt. материали, а по 
своя инициатива предлагатъ снимки отъ които биха 
могли да се (откупятъ · или изработятъ диапозитиви 
(чл. 7). 

По искане на зав. службата и по решение на 
Ц. Н„ сътрудницитt. или другъ фотографъ могатъ да 
бждатъ натоварени съ снимане на известенъ ю;пъ 
отъ страната срещу пжтни и дневни пари и откуп

ване одобрения материалъ (чл. 8). 
* 

За сега службата разполага съ следнитt. серии 
диапозитиви : Дунавъ и крайдунавски селища - 41 
диапозитиви; Пещери (съ рефератъ) - 20;, манасти
ри съ забележителности и околность (съ рефератъ) 
- 53; Рила - 24; Пиринъ - 65; Бt.лоградчишкитt. 
скали - 21; Мадара -- 35 диапозитиви. 

С1, горнитt. диапозитиви ще се услужва на 
нлоноветt. по реда на исканията. За целыа Ц. Н-во 
изпрати специални формуляри на клоноветt.. 

Ц. Н. въ желанието си да увеличи диапозитив
нитt. серии и въ съгласие съ• чл. 5 отъ правилника, 
опредt.ли за сътрудници по уредбата на диапозитив
ната служба' г. г. К. х. Радоновъ - Ямболъ, Колча
говъ - Банско, М. Кръшнякъ - Самоковъ, Хр. Фър
говъ - Карлово, Д-ръ Гюлеметовъ - Ст. Загора, Л. 
Христовъ и Д-ръ П. Пеевъ --- София. 

За да може, обаче, да се съставатъ серии отъ 
диапозитиви за всички наши планини - природни 

и исторически бележитости и други, необходимо е 
слvжбата да има свои сътрудници въ всички клоно
ве. Ц. Н. моли да му се съобщатъ имената на всички 
фотографи - - членове на дружеството, които биха 
желали да сътрудничатъ въ създаването на диапози

тивната сбирка. 
Отъ своя страна Ц. Н. апелира нъмъ всички 

членове фотографи да не отказватъ съдействието си 
въ създаване на диапозитивната сбирка, чрезъ която 
ще може всt.кога и всt.нжде да се прожектира бъл
гарската природа. 

Упж.'тване за основаване клонове наБ. Т. Д. 
За да се основе клонъ отъ Б. Т. Д. необходими еж 
най-малко 10 души туристи {чл. 6 отъ устава), които 
въ учредително събрание решаватъ основаването на 

ылона и избиратъ времененъ комитетъ, който да из
работи клоновия уставъ и влезе въ връзка съ Ц. Н
за упж:rвания . 

Избраниятъ номитетъ въ най-нъсъ срокъ отъ. 
време изпълва възложената му задача и свиква 

общо събрание на членоветt, за приемане на .устав~ 
и избиране на редовно настоятелство, съгла<!но при-·, 
етия уставъ. 

Устава на клона трi;бва да бжде споредъ уста
новения отъ Ц. Н. образецъ. Допуснатъ се отклоне-· 
ния отъ него само ако местнитt. условия изискватъ. 
тов11, обаче, безъ те да противоречатъ на общия дру
жеrтвенъ уставъ. Целитt, и средствата трt.бва да бж
датъ възприети изцt.ло, а cжuio и чл. 76, който уреж
да въпроса за имотитt. на разтуренъ нлонъ. 

За да може новооснования клонъ да се приеме 
въ състава на Б. Т, Д. необходимо е да има уставъ. 
утвърденъ отъ Ц. Н. (чл. 12 отъ устава). За тази цель 
избранотото настоятелство, непосредствено следъ 
общото събрание, изпраща въ Ц. Н. устава на клона 
въ два екземпляра, придруженъ съ протоколитt. отъ 

дветt, общи събрания и спис ька на членоветt,, съ . 
обозначение на занятието имъ. За членоветt, на на
стоятелството и контролната комисия се изпраща 
специаленъ списъкъ, който се получава отъ Ц. Н. 

Съ утвърждаването на устава отъ Ц. Н. нло-· 
нътъ се приема въ състава на Б. Т. Д. временно, а 
окончателно се приема отъ събора. 

Членс1<и карти, марки, увt.рения и др. книжа 
се изпращатъ следъ утвърдяване на устава и спо

оедь установения редъ. 

Снабдяване членоветt. съ членска _карта,как
ватовсt.ки членъ трt.бва да притежава.се извършва отъ. 
Ц. Н. възъ основа на заявлението съ което е приетъ 
за членъ въ клона. Заявленията, съ които се даватъ. 
всичI<и необходими сведения за единъ членъ, трt.бва 
да бждатъ попълнени четливо и да носятъ номера 
подъ който члена е записанъ при клона. Така попъл
нени заявленията ще се изпращатъ въ Ц. Н., I<0ето 
поставя своя номеръ и заедно съ едната половина 
от ъзаявлението изпраща необходимитt. членски карти. 

За издаване на членска карта ще се обръща 
внимание дали се получава дружественото списание► 

което, съгл. чл.49 отъ устава, е задължително. До
пуска се изключение и то само за ония членове, 

които действително немогатъ да го получаватъ. Осво
бождаване:~:о имъ обаче, трt.бва да стане съ прото
нолъ на клоновото настоятелство, номера и датата 

на който се отбелязва въ заявлението на определе
ното м:l;сто. Членоветl; отъ едно семейство получа
ватъ единъ брой отъ списанието. За такива ·трt.бва 
да се отбележи въ заявлението. 

Събирането на членския вносъ се удостовt.рява 
съ членска марка, залепена на първата страница на 
картата. Членската марка е годишна. 

Не е редовна практиката отъ нi;нои клонове 
да не изискватъ презъ годината членски марки. Вър

ху броя на изисканитt. презъ годината членски 
марки и изплатени до 31. Xll ще се опредi;ля броя 
на нлоновитi; пратеници за съборитt.. 

Членската карта се обгербва на п_оследната 
страница съ гербова марка отъ 3 лева. Въ време на 
излетъ всt.ки е длъженъ да носи съ себе си членска
та карта. 

Значки. Ц. Н. съобщава, че разполага съ огра
ниченъ брой отъ най-малкитt. значки, които ще до
ставя на кло~1оветъ само следъ предварително внася
не стuйностыа имъ - 15 лева едната. 

Окр.жжното на Дирекцията на Б. Д. Ж. за 
пжтуване съ· намаление е валидно до 1 априлъ 1929 
година. Следъ тази дата ще се издаде ново окржж- -
но отъ дирекцията. 

Изпращатъ се Н<! клоноветt. отчети-таблици и 
списъци за членоветi; на настоятелствата и К. Коми
сии, които следъ общото събрание, надлежно попъл
нени, да се повърнатъ въ Ц. Н. 

Поканватъ се клоноветt. да уредятъ съ Ц. Н. 
въ най-скоро време всички свои финансови въпроси, _ 
като се издължатъ напълно за 1928 година. 

• 




