
,од. XXII. Мартъ - 1930. Книга 3. 

по Каницъ 

РУСF\ЛИЙСКИЯ ПРОХОДЪ и Mf\Pf\ rидикь 



Поrледъ къмъ Мусли чалъ и Чемберли фот. В. Поповъ 

РУСRЛИЙСКИЯТЪ ПРОХОДЪ 
По Ф. Н.аницъ 

Следъ два часа ,пжть навлtзохме въ гж,ста 
гора, тю,страдала на много мtста отъ ,страш~ни опу

стюшения. По дъл6оюо отъ мжкитt на въз1качва
нет,о, ютъ ,страхътъ предъ нtкжде лежащитt на 
пжтя, злосnорници, ме обхвана тжiата за ~нане
сенитt смъртни ра~ни rна толкозъ ~величе,стве~ни ги

ган11и. А чино1Вницитt въ Стам,булъ? Tt малко 
се грижатъ эа ~нtща, които ,моrатъ да нарушатъ 

тtхния сладъкъ кефъ, на,сtдалrи по ,мекитt ди

,вани. Да, ако можеха да ,дойдаrгъ горитt при 

тtхъ! Нищо не ,се ,е напра1вrило )]!О ,с1ега 1отъ ,страна 

на държавата за за,крила на r,ората, и когато това 

нt,юга ще ,се 1направи, ,съ гоrр:итt на Балкана ще 

бжде свършено. Азъ вrиждшмъ 1какъ това, ,юето 

,се заmаз,ва отъ ,брадвата на селянина, ,с,е предава 

rюсле на хищния rспекулаrнтъ. Аллахъ билиръ, ал
лахъ 1керимъ! И чино·вни,цитt ,на така наречения 

горс,ки департамеrнтъ rвъ Стамбулъ ще продължа

'Ватъ да турятъ ,въ дж,обоветt ,си голtмитt за

пла11и, ще 1с,е ·радваrгъ на хубавитt ,бакшиши, ко

гато веrче lf,Qtpaтa ,въ турската държава ще ,е ста

нала rотдавна ,само ещиrнъ ,с,rrоме1нъ. 

Едва на 1200 ,м. rвиоочина, ,следъ ,ка'Го пре

минахме идящата отъ югю-западъ тъмна Мръдна 

и кри,стаJl!I-Юясната Рибна, при леденостудения из
ноrръ Студени rкладенецъ, можахъ да ,cre порад

вамъ на ещна ИС'Гинсrка ,букова гора. Намирахме ,с,е 

въ романтична пу,стошъ, дет,о из,паднахме на ясни 

следи ,отъ ,мечки, а ,следъ 110ва карти,нитt така 

бързо ,с,е мtнtха, че азъ ед,ва мrожахъ да ги от

бележа ,съ нtюолко 'бързи линий. ,,Го,сrrо)!:ине, а'КО 
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т,ол,козъ мно'го обичат,е ,ка1'11ъни, вода ,и дъ,рвета, 

ще 1в,идите скоро ю,ще по-ху6ави!", каз,ваше на

шия вода,чъ Вен11ю'. Су,ровиятъ пас1:ироки ,синъ ,кри
еше въ ,се,бе ,си истинско природно чувство. Не се 

мина малко, и азъ за :първи пжть чухъ ,презъ мо

ето балю11нско пжтува,не плt1съка на единъ го
лt,мъ водопадъ; неговата ,вода блt,стtше ~между 

зеленината 1и когато ме попръ,скаха хла,1щитt кап

чици, зърнахъ презъ многобройни rrролуки да ое 

про'11ъква той шумЯJщъ ,къмъ югъ, отвсtкжде при

гkненъ отъ стръмни скали. Мелаююлични, ,свtт

ли облачета ,се мжчеха да за~криятъ чудната кар

тина, но отдtлни ,слънчеви лжчи ,с,е промъкваха, 
разпръ,сrваха ли за :мину11ка, и предъ на,съ ,се из

пречваше ясно ,единъ отъ 1най-високитt ·върхове 

на Балкана - Мара-Пищикъ. 
Никакъ·въ ,из,след;вачъ преди :мене не ,бtше 

мина,валъ този пжть, никой не зна1еше за ,сжще

,ст,ву,ване1ю на 'ГОЗИ ,единсгвенъ пrо 'величе,с1:веность 

'вощопадъ, а и ~моятъ водачъ не познаваше едно 

име за нerio. Така, въ пра'вото ,с,и ,на пжтникъ въ 
та,къ,въ ,случай, rroi~pъc-nиxъ го ,въ знакъ rна ,бла,го

да1рств,енъ ,споменъ за голtмитt заслуги на моя 

,rючиrналъ rrрияrлелъ д-ръ Ами 'Бу,е, 'ГОЗИ уч,енъ 

шюнеръ 1въ Турция (1835- 1838) - Вюдо
п а д ъ Ами Б у ·е. Надtва:мъ ,с,е, чrе 'Гова име ще 

се възприе,м•е отъ rбъЛ!Гар,окия народъ и за 1въ бж

деще ще ,с,е rна,зо,вава така въ не1Го~ва че,сть. 

На:новю ,се локат,ерихм,е ,нa,riop,e, много ,сто

тици ,м,етра ~имаше да изкач,ваме и чакъ при До

бре,въ гробъ да rrючинемъ. Т,ова 1бъше ,една мжчна 



работа за нашитt к•оrне. Високото 1671 метра пла
то, обач-е, представяше та,къвъ ю1риен1'ир,оваченъ 

пунктъ 1къмъ ,с,енеръ, какъ1вто ло-добъръ ние не 
мож,ахм•е да ж,ела,емъ за из·вюрнат'а обла,сть на 

Росица. Изкачвайки -с,е по-,наг,оре отъ развалинитt 

на ста,ръ ка,рауленъ домъ, прогонихъ нtколк-о гра
мад:н,и орЛ1и, нахвърляли с·е на единъ падJналъ и 

из·оставенъ ,ке,рвански ,к,онь. Пt-снитt на сла1неитt 
отJ.авна бtха останали дал(;:ЧЪ задъ на,съ, наширъ 

и длъжъ ·ни обхващаше една чудна природа. Само 

съседнитt хълм-о,в,е на изтокъ .пок,азваха з-елеrни 

храсти и ,отдtлни дървета, между тtхъ Поморя
вецъ съ •върха Зеленковецъ. На за.падъ тъмни об
лаци мина·ваха ,и за,минаваха :край •безл·еснитt чуки 
на Мара-Гидикъ. А помежду тtхъ ,ое простираха 

подобно на i\Юре разпръ1снати ,низ.ки върх•о,ве, ко

ито -се назоваха отъ Венко като Селище, Краве
никъ, Острецъ планина. 

Съ 11ова азъ при,ключихъ из,следва'Нията на 

о-бласты,а •на Я,нтра. Следъ нt,1юлко ,минути 1къ·мъ 

югъ и ние преминахме водораздtла между Егей
ското и Черно м•оре. Ве,се.1rот,о, -~1-елод·ично шур

тене идеше в-ече ,отъ ,гла,вния изворъ на тракий

ската Тунджа, коятю ·се образува отъ две пото

чета. Пр,езъ ,стръмна, ,скалиста долина, характ,ерни 

за южния -с-клонъ на Балкана, Тунджа тече на
долу и ,се •спуска •къмъ -Казанлъш1ютю поле. У,спо
ред:но ,съ .поточ-ето ,се провира развалена пж1'е.ка 

къмъ ра1внината. Нtкюга тя ,е ,б,ила културенъ, по
сещаванъ пжть, по който ,ставали ,съобще,нията 
въ рим·ско ,вре-ме между доJr·инат,а на Тунджа въ 
Тракия и на Янт,ра •въ Мизия. Най-после д1остиг

нахме Русалийсюия прохюдъ, най-високиятъ -отъ 

нсички балка,нош прох,оди. 

Студенъ ,въздухъ ме лъхна отъ планината. 

Споредъ моитt ·измtрвания проходътъ 1надъ мор

ската ~височина ,е 1930 м. Най-виоО'киятъ въ1рхъ, 
обаче, трtбва да ,е ,съ 1още 400 м. пю-1високъ, 
което заедно прави нtщо 2330 мет1ра и Мара
Гидикъ не ,са'Мiо че ·се мtри ,съ прочутата Ви
тоша при Оофия, но ,е единъ отъ 1най-,1шсокитt 
пунктове между Адрия и Понтусъ. , 

Поглед:на11И отъ Ру,салийс,юия ·про:,юдъ, висо

китt балкански ·върхюве, съ своитt -с~кали,с11и спу
съци, урви и дълбоки долини, дет,о ,слънце'ГО ни

кога не прон~ва и презъ цtло лt-ю ,се таятъ 
онtжни прt,спи, правятъ дълбоко, •странно впе
чатл,ение. Тукъ, дето природата 'Гнори, ,създа•ва 

и 1руши, цару,ва ·нtкакво ,гробно мълчание. Като 
че тази •безспирна т,воря,ща прасила нtкжде ,е 
за,спала въ тържест,в,енъ сънь. За тtзи чувства 
прина,сяше мног,о и дълбокия и -синъ лазуръ, про

С11налъ с-е и зацарилъ на•нсtкжд·е. 

Напразд1но ,се ,стремtше /оюо'Го да избtп~е 
налегналата 1ни м-еланх-олия. Кждето и да •спрtше 
погледътъ, нюкt•кжд:е ,ое изпреч,ваше картината 

на смъртыа. Не •Ое виждаше никакво жи·во ,сжще

с11но, са,мо нt,колко орли високо ·се виеха и се 
ry,бtxa кат,о т,оч,ки ,въ не,бе,сата. На пжтя лежеха 

разпръ,с,натитt к,ости на керван-оки 1{1оне 1 тамъ нt-

,кжде до котловидната ;вдълбна11Ина, изпълнена ,съ 

,снtгъ и покрита •ка1'о че ,съ ,скж,с,анъ .парцаль, се 

показваха груби ка,мъ,ни-паметници на загинали 

отъ раз-бойници или затрупани ютъ •снtжни бури 
пжтншщ. Зимата тукъ трtбва .страшно да бушу,ва. 
Често споменавания хайдутъ Панайотъ ХИ1~о:въ, 
подг,оненъ •отъ турцитt, ,избtталъ въ тtзи мtста, 

та,ка •описва ужа-ситt ,на балк,анския проходъ: 

,,Вtтърътъ бушу,ваше ка'Го бt-сенъ, снtгътъ блt
щtше ослtпигелно бtло, рt,китt ,и горскитt по
тоци шуртtха съ плачъ, вълци нtкжде ,виеха, а 
отго'Ре преми~на,ваха и зимни птици ~ иначе нищо 

Водопадъ Ами Буе подъ Мара Гидикъ по Каницъ 

друго IНе мо*еше да ,се чуе. Бtше ни ,страшно 

трудно да с,е двити1мъ 1напредъ, отъ ,време на 

време потъвахм•е дълбоко ,въ ,снtга. Въ тази нощь 
есП:ва можахм·е да из1Минемъ триста ~крачки, 1въ

т;ьрътъ ,ни подхвърляше на 1кжд:ето -си иска, а 

понt-кота ни и съ•баряше". 
Вие по,чинахме на върха 1и 1водачътъ Венк-о 

даде нtJ<1олюо ,в,истрела отъ ,въз1'оргъ. Веч,е име'!'о 
Ру,салийски издава ,на ,изследвача, ч-е тукъ е единъ 
пунктъ, де'Го 1с,поредъ .вt1р,ва,нiето [на българитt 

обитаватъ саJмо~иви, съблазнително ху,бави го,рски 
дt1ви, IК!ОИТО далечъ отъ любОПИТНО1'0 око на чо

·вtка, празнуватъ с-воитt м,щ:тич1ни игри. Не биха 
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измислили тt по-удобно ,отъ това Русалийска по
ле за тtхнитt нощни игри, тукъ въ подножието на 
Мара-Гидикъ, подобно на rрамаденъ ·олтаръ, дето 
уморени отъ танuъ и и,гри, при -сипване на зората 

отлитали на юrъ при вод,опадитt на почивка. И 

сега -се намиратъ още предания за тtзи ,езически 

русалийски празниuи. 

Още че11ири ·вtка преди нашата ера, ,обаче, 

както това показватъ ~монетитt и моrилнитt гроб

ни находки, -елинската uивилизаuия ,е докоснала 

Балкана. Гръu,китt търювuи, 1съ -своитt стоки, 
вмъюнали едновременно и с,воя ез,икъ и своитt бо

rо·ве. По-късно дошлитt римляни ,не еж ~могли 

вече да ги изтикатъ. Даже гръцката култура про
ниюнала оттатъкъ Балкана, но тра·кийскитt пле
мена преобразили rръuкитt бого·ве ,споредъ сво
итt ,собствени чувства. Аполонъ, боrътъ на му
зитt въ тракийския пан'Геонъ ·билъ вече боrъ
ловджия, Диана - била обърната въ въоржжена 
жена-мжжъ. 

Бат-:анътъ прониква \въ най-/далечнитt л:е
генди на еленизма, т,ой ,е любимо сед,алище на тtх

ния възхвалiшанъ пtнеuъ. Въ най-дълбока •са~ота, 
из,бtrвайки свtта, тамъ оплаквалъ и жалилъ Ор
фей · за Евридика. Гд:е би моrълъ другаде да 
пустне ,струнитt на лир-ата •си тракийския пt

веuъ, отколкото тукъ на най-високия балкански 
1върхъ, отъ д:ето пълнитt •съ жаль и скръбь звуuи 
еж отлитали въ тракийскитt и мизийски полета 

и прониквали далечъ къмъ Хебъръ и Истросъ 

(Дунавъ). Тукъ Орфей останалъ чуждъ на ,всt
ка нова любовна страсть, и когато пtлъ, потреп
вали скалитt на Исмарусъ (Мара-Гидикъ?) отъ 
копнежъ и ,сладко желание, дивитt зверове на

пускали скривалищата •си и ле-гали -смирено при 

краката му, uвtтята отваряли чашкитt -си и пъл
нили -съ ·сладъкъ дъхъ неговия тронъ. 

Цtлата природа оплакала убития ,свой лю
бимеuъ. Главата и лирата на -божествения пtвеuъ 
отнесла Тунджа къмъ Хебъръ (Марица); лирата 
запазилъ Аполонъ, главата ,станала на драконъ 1и 
•отъ пръсналата -се кръвь tИзрастнало цвtтето 
Cithare, тамъ нtкжде въ Родопскитt планини. 

Силни ,вtтрови удари ми напомниха, че на 
Хемусъ еж и дворцитt, дето гърuитt и римлянитt 
поставяли всички бури. 

Хемусъ и Р.одопитt еж увtковtчени 1въ мно
го монети отъ ·времето на римскитt императори. 
Хему,съ представенъ като седящъ юноша, около 
него налtrа.rти диви звеrове. Родопа, сжщо се
дяща, ,съ цвtтя въ ржката и до краката. Искатъ 

да кажатъ, че това еж. рози. Азъ, обаче, мисля, 
ч-е цвtтята, които Родопа държи 1въ ржuетt си 
с;к Haber1ea Rhodopensis, открити първомъ въ 
Родопитt отъ Фривалдски, а отъ JAnka еж.що въ 

Балкана. Това ще да е и израсгналото •отъ кръвь
та на Орфей uвtте (ifhare, което, поставено въ 
ржката на Родопа, иска да изрази скръбыа за 
обърналата -се въ скала негова любима. 
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Докато с·е носtхъ отъ Русалийския проходъ 
далечъ назадъ въ митолоrичес,юия ,свtтъ и мис

лtхъ за миналото - каквото ,е било, 1е, и ще 
бжде, моето перо не почиваше. Профилитt на 
Мара-Гидикъ бtха за първи пжть ,оч-ертани отъ 
човtшка ржка, а ху.zюжника Р~иrеръ ги предаде 
после великолепно въ бои. 

Далечния кржгозоръ отъ Балкана, прочутъ 
още въ кла,сическо време, накарало Филипъ III, 
жъдния за подвизи наследникъ на -великия -свой 

·съпле,1енникъ, да ,се изкачи -съ своя ,синъ Персей 

на най-висоюия балкански ,върхъ. Вtроятно мак-е

донския uарь се възкачилъ на Мара-Гидикъ, като 
е миналъ северно 1отъ Филипополисъ презъ Гьоп

сата. Съ ещинъ погледъ 'ГОЙ искалъ да обхване 
utлата ,область на •своето честолюбие, онази об
ласть, коят,о той трtбвало да обхване съ войн

ст,венитt си планове. При Киноскефалосъ, •обаче, 
Римъ задушилъ тtзи планове ( 199 г. пр. Хр.) за 
всички времена, а петдесеть r~одини по-късно Ма
кедония -била 1веч·е римска провинция. Скоро рим
ск,иятъ орелъ преминалъ и Ру,салийския, и дру

rитt проходи на Балкана. Неговитt д•олини, обаче, 
трtбвало преди то·ва много да се червятъ отъ 
кръвыа на ле'Гионитt, преди и Мизия да ,стане 
сжщо такава прови,нuия (29 r. пр. Хр.). 

Самодиви и еленски боrове-херой отда-вна еж 
изгонени ,отъ Балкана. Дълбоко долу, обаче, въ 
една скжтана южна долина на Мара-Гидикъ, лежи 
друго прочуто ,свещенно мtсто на тракийското 

христианск•о :нас,ел,ение. То е монастирътъ Света 

Богород•ица, посв,етено на ,светата .дtва Мария. 
И ,езическитt балканоки племена, борили се сре
щу македонското - римското иго, ,еж измрtли; 

но и сега, -следъ две хиляди години балканскитt 

хора ,еж чужди на всtко иго. Ту~рчинътъ избtrва 
,dграхливо •вис-окитt -балкански райони, и даже 

добре въоржженото заптие рtдко се осмtлява 
самъ .да пжтува тукъ. 

Азъ се ,страхувамъ да повтарямъ всичко това, 
което се открива предъ насъ следъ ,като преми

нахме Русалийския проходъ. Това еж сжщитt из
ненадващи контрасти, между северъ и югъ, ,както 

това е при западния Шипченски проходъ. Това 
,еж ,сжщитt кар11ини, наредени 1отъ природата съ 
разточително ~великолепие. Само че тукъ не с,е 

слиза така бързо въ долината долу, ,еж.що така 
изпълнена ,съ розо,ви градини и орtхови гори. 

Дветt надлъжни д,олwни около Карлово и Казан
лъкъ с-е дtлятъ при Калоферъ ютъ ,една гърбица 
съ посока -северо-югъ, ~която сжщевременно дtли 

Гьопсата (Стрtма) отъ Тунджа. 

Слизането ,сжщо така бt изпълнено ,съ чудни 
кар-гини. Вис•око горе по лtтнитt пасища ,се тру
паха вълнести ,овце и ,странни пастири. По-рано 

тюркменскитt притежатели на ювце-юрюци отъ 
Перинъ даrъ, -следъ ~като ·използували зимнитt па
•сища ·около Солунъ, прехвърляли се презъ лtтото 
по балканскитt висоти, и затова •издигащия ,се зе
ленъ хълмъ пред~, Мара-Гидикъ е наречен-ь 



Юрюкъ тепеси. Тtзи юрюци ,еж пръснати ,остан
ки отъ едно нtкога ,силно азиатско-номадско пле

ме, което ,споредъ изследвачи и днесъ се намирало 

въ значително ,число въ Мала Азия отъ Анадола 
до Цезареа и стигало до Коня. На около 1500 м. 
височ1Ина попаднахъ на едно изградено отъ дър

вета поселение на това търпеливо пастирско но

мадско племе. Tt ,бtха ,построили ,своитt колиби, 

сиренарниц~и и обори въ •едно доста обширно, поч
ти барикадирано отъ плетъ мtсто. Цtлъ роякъ 

кучета .възпрепятствуваха ,всtко наше приближа
ване, а ,и намиращитt ,се •вжтре жени и деца не 

дадоха и признакъ да ни закрилятъ отъ злигt пе

сове. Ако ,се ,сжди по носията, тtзи овчари еж 

отъ западна Македония, сигурно цинцари. 

Гората навсtкжде тукъ не ,сжществуваше ве
че и нtмаше повече какво да се поврежда, както 
т,ов,а е по ,с,еверния ,склонъ и въ Родопитt. Тtзи 

номади-пастири еж едно rолtмо зло за rоритt. 
Кал,оферъ наближаваше все повече и повече. 

и. в. 

Hf\ КОЛЕДf\ ИЗЪ РИЛf\ 
Желанието !НИ бtше да ,бждемъ на Коледа 

из:ъ РiИла, а при лошо време щtхме да ,се задо-
1Волимъ и съ Чамъ Кория. Отъ София не тръгнахме 
съ rолtми надежди, - сн·tгътъ 

бt почналъ да се топи, а и 
тежка мъгла лежеше презъ цt

лия день надъ града. Решихме 
да минемъ презъ Костенеuъ

баня. Отъ Вакарелъ, обаче, блtс
наха освtтени въ слънце вър

ховетt на Родопитt и Рила; за

гасналата надежда наново ни 

озари. 

Отъ гара Костенеuъ до 
Долня-баня сега се отива само 

за нtколко минути. Автомобил

ното съобщение е добро. Следъ 
почивка потегляме направо за 

Радуилъ. Пжтьтъ е отжпканъ и 

приятенъ; презъ цtлото време 

слънцето ни гали съ топлигЬ си 

лжчи, а гледката предъ насъ е 

чудесна. Въ Радуилъ се събра 

да ни гледа цtлото село. Безъ 
да се бавимъ и тукъ, продължа

ваме за Чамъ Кория. Пжтьтъ 

вие нагоре великолепно изъ пла

нината, а снtгътъ - бtлъ, чистъ 
като кристаленъ прахъ, покрива 

всичко. Грамаднитt и стари боро- Презъ Радуилъ 
ве, лtте зелени, сега приличатъ 

на приказни видения, съ отпуснати надолу къмъ 

земята ржце. Наоколо върховетt се открояватъ 

рtзко на тъмносиньото небе, по което плава сега 

слънцето, прогонило и последното облаче. Тихо и 
топло е; не духва ни вtтрецъ. 

Настаняваме се да ~нощуваме. Снtгътъ тази 
година е валtлъ тихо безъ никакъвъ вtтъръ и е 

нарисувалъ вълшебно цtлата природа. Навсtкжде 
само коледни дървета, посипани ,съ бtли звезди 
и диамантенъ прахъ. 

Рано ,сутриныа потегляме ,съ трепетъ ,къмъ 

планината. Бtше съвсемъ тъмно - фенерчето ни 
показваше пжтя. До двореца Бистрица, шосето 

бt отжпкано отъ шейни и ,ски, но нагоре ,снtrътъ 
бt •вече съвсемъ 1Непокътнатъ. Никой преди насъ 
не •бt 1Минавалъ нагоре тази година. 

фот. В. Поповъ 

Имаше снtrъ повече, отколкото очаквахме. 
И то хубавъ истински н а ф т а лин ъ. Освtтени 
отъ нашето фенерче, голtмитt ,снtжни кристали 
блtстtха, ,сtкашъ ,небето бt изсипало милиони 

звезди тази нощь. Скитt потжваха доста и пра-
1Венето на пжтека бt трудно. Редувахме ,ое 1кой 
да ,върви първи. 

На изтокъ небето бt почнало да побtлява. 
Скоро първитt слънчеви лжчи ,се плъзнаха по 

срtщнитt височини и ги ,позлатиха. Стана •сту
дено, та ние нетърпеливо 1/3зехме да поглеждаме 

къмъ слънцето. Но то въ този ясе,нъ день пъплt
ше ,бавно по сипеитt, пращаше много свtтлина, 
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но сгрtваше ,само нашигt 1надежд1и. Стигнахме 
мостчето -- половина пжть до хижа Мусала. Не

обх,од~имо ,бt да подк,репимъ силитt си. Ту,къ ,въ 

дола, низ~о по рt,ката духаше ,слабъ, но ,о,стъръ 

вtтъръ, който ни про1низваше и ,смразяваше. Бt

ше ~невъзможно да ,ое ,спираме. У•оилихм,е хода и 

потърсихме наново слънц·ето. 

Тишина, нансt,кжде цару1ваше тиши,на ,въ пла -
нинаrга, скована отъ ледоветt на зимата. Онt1гътъ 
бt ч,истъ :и рохка,въ. По нег,о бtха ·оста,ви.тrи сле

дитt ,с.и множ1ество жинотни, малки и голtми, тър- · 
с:или вt,роятно презъ нощыа рt1ката. На ,едно 
мt-с110 ,се ,ни,жеха ,следитt .на ди,ва ~коза, а успо

редно вървtлъ другъ знеръ, който :искалъ да до

гони ж·ертва:rа ,ои. 

Уне,оен:и всрtдъ тази ди1вна преле,сть 1-1ие ,на

ближа,вах,м,е банно хижата. Тукъ по-на·горе, ,онt

rътъ бt нt~кол,ко 1ме11ра дълбокъ. Виждаха се само 

върхоне на ,клека. За пешакъ, а дори и съ ракети, 
м:инашането въ този ,снtгъ би ,било не·въз:vюжно, 

а ние rce дв'Иж•ехме •овобод,н,о ,отгоре, нос•ени ,отъ 

С,КИТ'Б: 

Събрах,ме по пжтя ,сухи съчки, натоваl!)ихме 
ги на :раiницата и ,с,к,о,ро бъхме и при самата но
во,строяща ,се ХJижа. Тукъ ни ,очак1ваше страшно 

ра1зочарование. Печ,юата ,която сто,еше презъ цt

лото лt·ю на тана:на на малката хижа, 1бt ди,гната 

и ,само 11ржбитt и ,стърч•еха, а всич:ко наоколо бt 

пълно ,съ 1онtгъ. Новата хижа, солидна ,камен1-1а 

постройка, макаръ и по,крита нече, е още необи

та1ема. Тр·tбваше да запалимъ ,огънь ,на откри'Го. 

А гл,ед,ката нао,коло бt чудна: планински вър

хов,е, покрити съ посре,бренъ ,снtгъ, черни озж

бе,ни :по тtхъ скали, и дълги, тъмни и студена 
сtнки, ,разперени широко оrгъ югъ ,къмъ ,ое1В1еръ. 

Отго1ре ,на това синьо небе, ~прободено отъ бtли 
и остри чуки, а нtкжде та,мъ се чернtе пирами

дата на Му,сала. Настръхнали са1мотни великани, 
у:неоени, за,спали подъ ,с.нtга. 

Захла,онати така, ,стои.мъ безмълвно и само 
гледаме чудесата, на природата. Крайната ,ни цель 

бt ХJижата и въ ясенъ де:нь д:о А л ,е к о. Но ~вне

запно плановетt ни се измtниха. Времет,о IН'И под

мами. МиН!аването по но·въ ,пжть бt нtщо твърде 

съблазнително. Решихме ,следъ 'v1алъкъ споръ, да 
по'f!еглимъ къмъ Сарж-гь·олъ. 

Скоро потеглихме по •отвес1-11итt прtспи, що 

се спу,скаrгъ отъ върха чакъ до Бистрица, доста 

по-низ,1ю отъ ,самата ХJижа. Д ълба,ехм.е •съ .оилни 

удари 1по ,онt,га пж.'Геч1ка, по ~юято 1ед:ва ,се .задър

жаха скитt ни. Най-матюто невни,ма1ние, за,стжп

ване ~а ,с,юитt или загу,б,ване на равновесие .може

ше да ,стру1ва нtкому жи,вота. На мtста особено, 

дето ,с,е пода·ваше на пжтя ни нtкой пре,витъ 

кле,къ (ние, въп~реюи ста1ра,н1ията •си, често губtх,ме 
старата лt11на пж:ге.ка), минаване'J)О ста,ваше 01па
сно. На ,едно тако,ва мt,сто :rюдплъзника :на единъ 

отъ дру~гаритt се ,окж,са, той се опита да мине по 
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над1олу, ,подхлъзна се и полетt rio отнесната стена. 
За мигъ всички онtмtхме, но нtк·ой му изви~ка да 

удари ще:~итt ои ·въ ,снtга; това той у,с.пt да на

'пра,ви, ,свали ,окитt ,си, взе ги на рж.це и се по

катери наrгоре. Но при всt,ки новъ 01питъ да на

п~ра:ви ,крачка, той политаше надолу, така ·че ое 

отдалеча1ваше 'ВС•е повеч,е. Това не отчая другаря; 

'Г'ОЙ тръ1Гна по :,юризонта~ла, д:о,~qато ,с-гипна до 

ещинъ ржбъ на прt,спата, дето имаше ,оголени 

скали. По тtхъ у,спt да ,се изка,чи при насъ. Това 

на,преж,ени•е го доста много измори, потъналъ бt 
цtлъ въ поть. Но 1време нtмаше за гу6е:не. Пред

стоеше ни ,още 1най-трудно110: [1рt•спата ,срещу Ча

дъръ-тепе. Въ :на"-Iалото тя бt заледена и при 

риска да пад,не нtкой пакъ, реших,м.е да се ,качимъ 

на ,самия 1въ1рхъ Дено, и отъ тамъ по негов-ия 

скалистъ rребенъ да се свлечемъ до Чадъръ

тепе. 

Отново по,ех,м•е на,гор•е. Далече на ,се:веръ ве

ригата на Стара-плаJНина, ПО!Qриrга цtла съ снtгъ 

и ·облtна нъ слъ,нце, ,олра,ничаваше хоризонта съ 

мекrитt •си заоблени .върх,ове. Въ този яоенъ день 

билото и мож,еше да ое проследи отъ Комъ чакъ 

до Юмрукчалъ. Предъ нея като qe съвоемъ близ 
ко, се издигаше Витоша, ослtпит,елно бtла, 1но 

твърде малка въ сра·вн•ение съ планинския хаосъ 

ОК,ОЛО насъ. 

На върха (2780 :vi.) оме, втори по В1Исочина 
сл,едъ Му,сала. Предъ на,съ с,е от,кри цtла рила -
Рила [1р!И залtзъ •СЛЪJнце зиме! ВЪ1рховетt хвър
лятъ ,ед:инъ ,върху дру~ги тъмни ,сtнки, а ч•елата 

имъ горятъ ,въ ,огънь! Почти на равна нисочина 

съ на,съ стърчатъ зж6е1ритt на Му,сала, а задъ 

на1рtзаното му било tи дълбокия долъ на Бtл.и 
Искъръ започва най-хао11ичната ча,сть :на Рrила: 
тамъ ·се виждатъ Попова-шапка и Рупитt, по-,ната

тъкъ огром1ната бtла ,стена на Маль•о'вица, кюято 
свършва съ Ел,енинъ връхъ - на•стръхнали, ч,ерни 

с,кали, надвесени надъ мона,стирския долъ. На 

ИЗ'J)ОКЪ Марица ffiИ дtли отъ назж,беI-Еия гребенъ 

на Чем.берли-чалъ, а задъ него се редятъ за,о,бле
нитt ,бtила на Равни-чалъ и Белме,кенъ. 

Но ,скоро трt~бваше да ое простимъ съ нt
митt великани, ,които ставаха ,вс,е по-студени и по
С'Г'рашн1и. · Сваляме ,скитt и почваме да ,слизаме 

по от,в~есния ,скатъ. Всtка крачка трtбва да се 

мt~ри, а сме веч,е ~много изморе1-1и. 

Следъ половинъ ча,съ сме д,олу. Предъ насъ 
е Чадъръ-тепе, а задъ на,съ ·следитt ,отъ стж.пкитt 
НIИ по ОТВбС!-ЕИЯ и ·Настръхналъ •СКЛОНЪ. Тукъ сла

гаме па,къ •окитt и 1като зао·бикалям.е Чадъръ-т,епе, 

спуе,каме ое презъ кле:ка за къмъ Сарж-гьолъ. 

Скоро O1и,г,нахме и до шосето, но на.около е вече 
здрачъ. Преваляме и по·следНJия на,клонъ п,резъ 
клека. По ·него се ,спуща нашия другарь Н.; ,на

клона е голtмъ, той добива зна,чи'J)елна •скорость 

и не вижда на шосето ,низкитt купчини, по,к,рити 

съ заледе:нъ ,снt~гъ, попада ,въ тtхъ, скитt из

мtнятъ насюката •си, ,едина ·кра,къ ,с111лно .се из:вива, 



ИЗIПlращява и 11ой пада :въ юнtта. Кракътъ му въ 
колtното 1е :rювреденъ и отъ болки пада на з,емята. 

Тъмнината пада бързо. Направям,е шейна отъ 

две ,ски, но ,се оказа ~невъзможно да ,с,е помогне 

съ това. Ра1нениятъ наново трt6ваше да ,стане и 
1 

съ наша rюм,ощь да ,с,е движи напредъ. Въ Сит

няково ни посрtщатъ, даватъ ни подслт1ъ, а пос

ле съ повика'на кола заминахме надолу. 

Може би този пжть имахме щастие. Плани
ната другъ пжть IНе ,би ни про,с11ила. 

з. n. 

ТУРИСТИЧЕСКОТО ДВИЖЕНИЕ ВЪ РОМЪНИЯ 

До войната, ,въ Ромъния !Не ,е ,сжще,ствувало 

ед1но организирано туристич1е~с,1ю движение, Ту

рис11И, 1бtха м,ноло, 1но в,сtюи 1на ,своя тла,ва. Кар

патитt ,еж били кръст1освани по ,всички пжгеки 

отъ тtзи туристи. Во ту,къ ста·ваше дума не за 
едно организирано туристи

ческо движение, а за обикно

венъ алпинизъмъ. 

Но следъ войната, този 

спортъ се създаде благодаре

ние на това, че новитt земи, 

а особено Трансилвания, до

несоха въ това направление 

едно съживяване, тъй като 

тамъ сжществуваше туризма 

благодарение връзкитt на 

тия земи съ Германия. 
Отъ преди 4 О години, 

тtзи земи имаха единъ опре

дtленъ туристически животъ, 

който се направляваше отъ 

така нареченитt „ ферайни ", 
дружества създадени по гер

мански образецъ и които 

иматъ само спортивенъ ха

рактеръ. 

Тtзи дружества бtха 

градски и създадени повече 

за физическото развитие на 

членоветt. Никакви други по

литически или економически 

Въ 1стара Ромъния, ВJ11ИЯ1Н1ие110 отъ това тури
стич,е,оюо движение ,се прояви чрезъ основаването 

на ,една туристич,еска група нареч,ена отъ начало 

„Ханъ за пжтници" (.Hanul drumetilor"), а по 
къ,с,но: ,,Ромънс.ки Турингъ клу,бъ", ,което,, по 
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цели. Въ това опредtлено Предъ новата хижа Мусала фот. В, Цоповъ 

направление слагаше се една 

голtма дей~н,ость за да ое улеснятъ излетитt на 
разни люби11~ли. 

Пжтищата и пж11е'Юитt еж били винаm ука
зани iIIO :ед:на добре :изучена ,си,ст,ема, а Х'ижитt 
поставени на,1кt1Кжще, кждето нуждата го изис

кваше. 

Воич,ки тия ,сдруже~ния ,се ,събраха по-къ,оно 

въ съюза, нареченъ „ Carpatenverein" за да мо

гатъ да направляватъ ,и контролиратъ по добре 
т,ехническитt •работи по усъвършенствуването и 

физич,еското развит:ие ,на членов1етt. 

Спортивното дружество „ Carpatenverein" мо
же да ,се ,счита ,ка110 клонъ отъ голt,м,0110 герман

ско д-во „Alpenverein" отъ когото получава, ос
:венъ туристиче~сюи направления, но ,и парИЧ)НИ ,суб

,сидии. 

уредбата си прилича напълно на 11раноилва1нск1итt 
ферайни. 

На Ромънския Ту'Р'И!НГЪ клу,бъ ,се дъл~и уред-
бата на пжтищата по южната ~страна на Карпа
титt, ко,ето дtло заслужава ,всичката похвала. 

Оовенъ тази дейнюсть, отъ ,чисто туристи

че,с,ки хара:ктеръ, Туринrъ-1Клу6а ,с,е ,сили да ,раз

в,ие ,вкуса за :излети ,въ ,самата Ромъ1ния чрезъ 

печатането на илюстровани брошури, азъ ,които 

,в,сtки кжтъ на страната е ,rюдроб~но опи,са:нъ. 

Как110 „ ферайнитt", така и „ Ту'J}'ингъ-:клуба" 
·се ,кла,сиратъ, ,спюредъ ,както ,видt~ме по-горе, 1въ 

рам~итt на ,с.пе!.l!иалния туризъ,мъ, - алпиниз~ма. 
Безспорно, че тt ,съставляватъ едно звено. 

отъ общото турис11Ич,ес1ко дви>1н~ние ,въ Р,ом-ыния, 

но не !МОЖ'е да се ,рече, че Тiредста,вляватъ сили ,съ 
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f16лити,ко-,е,kеномическlt харакгеръ. Tt. ,еж., и ще 
останатъ ,са:мо сдружения ,съ ,специално опредt

ленъ характеръ. 

Туризъмъ, ,въ м,одерната юМ!исъль на думата, 

означа,ва прена,сяне на •отдtЛJни JFица ,или ,въ трупи, 

било за раз·влече,ние, било •съ въз,спитателна цель. 

Тtзи две цtли съ·ставляватъ часть отъ политиката 

на :всt,ка държава и тя ,влияе върху ·е,1юномиче

ския напредъкъ на голtмитt центрове, както и на 

курортитt. 

Туризма е ,едно ,отъ първитt проявления sa 
усилване на международнитt •връзки. За т,ова, 

Вср1;дъ сн1;rовет1; фот. В. Поповъ 

всич,китt държави подържатъ ·юзи туризъмъ съ 
огледъ на политич,е,с,ки интере,съ ка,кто и на ма

териална почва. 

Въ Р,о,мъния, това нtщо ,е било ,схванато отъ 

нt,кол~ю mща, 1ю1ито отбtгвайки, що коmюто е 
възможно, 6юрок•ратич•еоката опас,ность на държа
вата, и коитю ,с,е •опитаха да дадатъ ,едно широко 

приложение на туризма подъ най-голtма ,незави

симо,сть. 

Така ое основа „А,кадемическото тур,истиче
ско дружество Ромъния", което има една широка 
проrра1Ма на дейност~.. 
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Това дружество има за задача~ 
1. Развитие вкуса за излети, ,съ ,възпитателна 

и за развлечение цель, като ,организира при най

добри условия пжтуван111я въ странство. 

При тия излети нъ ,странство :не ~югатъ да 

участвуватъ друг.и лица, оавенъ членове на дру

жеството, ,които обезателно трtбва да иматъ вис

ше образ·о·вание. 

2. Уреждан1е на излети •въ самата •страна, за 
опоs,на,ване на природнитt ху6ости, както и за 

реализиране на премtстваН!Ия ,на пари отъ ,столи

цата къмъ провинцията. 

3. Урежда rrocptщaнe на чужденци ,съ -u:ель 

да ги опознаятъ съ -богатствата 111 хубоститt на 
страната, както и да улеснятъ прилива на чужди 

пари. 

4. Пропаганда •въ странство чр,езъ ,картини, 

брошури, афиши, фотографии и пр. па,къ съ цель 

да се напра1ви по-извеоша Ромъ,ния въ •странство. 

5. РеаJFизирване на у,съвършенствува•н:и пре
возни ,срt,д;ства (,спални ваг,они, а·втюбуси и пр . .) 
съ цель да улесни пжтува1нето на ,ромъН!итt въ 

странство или на чужденцитt въ Ромъния. 

6. Учасnие :въ нсич~ между;наро,д;ни туристи

чески конгре•си и държи здраJВи ,връзки •съ ,всички 

ещнородни д-:ва отъ •странство, ,съ цель за ,обща 

дейность, въ ,с,ми,съль да ,с,е развие духъ ,на м•еж

д'унарощно ,прияrгел,ство, 1ед1инствения, в ал,о,гъ наJ 

трайния миръ. 

Така че въ ,сжщность, то·ва дружество е един
ствеuюто 1въ Ромъния, което работи многостран
Ч'ИВО ,на туристичеокото LПоприще, така ,както е 

създадено ~въ IНапредналитt ,европейски ,страни. 

На ,стра~на отъ 1вмешат,елст~вото на държавата, 
отъ .която то ·се надtва да получи единъ де.нь 
подкрепа, това д-во прави голtми усилия ,въ из
пълнение на програмата ,си. 

Та,ка че, ,освенъ това автономно д-во, дър
жавата не притежава IНика~ва туристическа орга

низация. Има ,ед:инъ проекто-законъ, ,който ,сигур
но ще бжде прокаранъ презъ парламента, и който 
предвижда ,осно,ваването 111а ,една ,специална ту

ристич·еока слуЖ!ба, при едно ,отъ IМИНИстерствата. 

Ролята на тази дирекция не ще ,бжде оная 
да организира излети, а да i!Шблюда·ва и помага 

туристическото дВIИжение. 

Държавата ще продължава да остави аJВтоно
мията на ,сжще,ст,вующитt турис11ич,е,с.ки групи. Но 

ще ги има подъ IН'ейния мораленъ ,контролъ. 

Тури,ст,ич•е,с,кото ДВ1ИЖеJН1ие ще продължава да 

рЗJсте въ автономическа форма и ,по частна ини

циатива, а държавата ще наблюдава ,и помага. 

Само така ще ,спеч•еJI1и 1И държавата и идеята 
за международното ,сътрудJНичество чрезъ ту

р1Изма. 

В. Хрисику 



АИДАА 

Отъ Хасковскитt бани тръгваме по шосето 
за Брtстово. Презъ това село е най-удобниятъ 
пжть къмъ Аидаа, макаръ че се прави голtмъ за
вой, почти въ видъ на подкова, по чиято страна 
трtбва да вървимъ. Ранно утро. Слънцето едва 
не отскочило надъ хоризонта, а горещината е така 

непоносима, щото ни се струва, като че ли и на

срtщнитt върхове отразяватъ жаркия лъхъ. Ut
лото небе трепери изпълнено съ лека омара, която 
разсtва слънчевитt лъчи и увеличава задухата. 
Ние сме на едно вълнообразно плато, на всички 
посоки монотонно, разтлано, потънало въ сива 

свtтлина, като че ли отразена отъ небосвода. 
Крайнитt възвишения действително изглеждатъ 
слtти съ небето. Картината, колкото и нера
достна, не е за на,съ нито досадна, нито отекчи

телна. Има една особена прелесть въ тия типични 
долнотракийски пейзажи, съ тtхнитt грациозно 
следващи единъ по други ридове, изгубени въ да

лечината, станали почти прозирани наредени, като 

дантелени мрежц. Небето тукъ нtма кристалния 
синъ блtсъкъ, ка,Къвто познавам,е ние обитате
литt на планината; то е замрtжено, бледо, измъ

,тено, отъ постоянния пекъ и нtкакъ низко се 

спуща отъ всички страни и незабелtзано ,с,е пре

лива въ лабиринта о,тъ хълмове. Слънцето при
лича на металенъ дискъ, нажеженъ и пръскащъ 

жарьта си; бtлъ обръчъ отъ свtтлина го стtга, и 
то трооти като живъ елементъ, плененъ отъ неви

дими сили: ние дори дочуваме шумящитt искри 

на този Архипрометей. Една искра повече или по
малко и цtлиятъ нашъ свtтъ ще заприлича на 
ледена маса или ,потокъ лава. Неволно азъ мис

лtхъ за онtзи далечни народи отъ миналото, които 
въ непосрtдствена близость съ природата, еж по· 
читали въ него, съ творче:ския си инстинктъ, вtр

ното начало на всич,КО подвижно въ тая малка че

рупка, нашата з,емя, залутаната въ свtтовния 
океанъ; това, ,което ние о'Гкриваме въ тtхнпя 

свtтъ като ,суевtрие, въ сжщность е само безпо

мощностыа ни да проникнемъ дълбоко въ тtхния 

мирогледъ, така сигуренъ и валиденъ за тtхъ, 
както и ние не бихме могли да твърдимъ днесъ за 
наШ1Ия наученъ, но обезвtре1Нъ ,свtтъ. 

Следъ дългата суша цtлата природа изглежда 
унила и безрадостна. Предъ насъ по' редицата без
крайни низки хълмове се вие безжизнено като 

бtла лента шосето за Хаоково. Полуизсъхнали 
храсти ни съnжтствуватъ, тревата - суха и 

стрита. Близо къмъ Брtстово напускаме шосето 
и премина,ваме по ,откритото [IЛато безъ пжть. 

Прореднtли едри джбове стърчатъ изолирани и 
въ безпомощность. Tt даватъ сt.нка на селскитt 
стада, на заморения пжтникъ. Нtкога цtлото това 
плато ,ще да ,,е ,било гжсто обвито ,съ IКИТТiа гора, 

но нехайно ,стопанисване, жестоката 1брадва -

,наша действителность бърже е вършила своята 
унищожителна ра,бота . . . 

Селото Брtстово,, потънало въ единъ отъ 
спусъцитt на Аидаа, е глухо и бедно. Работната 
земя е камениста, земледtлието слабо. Самото 

село е р3'здtлено на две отдtлни махали, отсто
ящи на четвъртъ часъ пжть една ,отъ друга. Надъ 

селото веч,е почватъ редица остри конуси, надве

сени стърмно надъ полянитt. Общото название 
за цtлата 1верига зжбери, които ,еж ,се простнали 

Предъ хижата Мусала фот. В. Поповъ 

въ южна посока, е Аида, а самиятъ върхъ е тре
тия по редъ конусъ, цtлъ часъ далечъ на югъ. 

Отначало низка джбова растителность, после бу
каши и габри, следватъ нашия пжть. Първиятъ 

върхъ надъ селото, 1юйто ние отдалечъ бtхме 
,вземали за най-,високия, е нареч,енъ Калето. От

къмъ южната си страна той е покритъ съ едри 

камъни, които вtроятно еж били смtтани за гра
дивенъ материялъ; обаче ние не О'Гкрихме никакви 
следи отъ постройки. Току подъ насъ на единъ 
превалъ, о·стри камъни стърчатъ отвесно забити 
въ земята, като че ли игра на нtкой незнаенъ 
великанъ. Гледката на западъ ,е по-жива. Върху 

насрtщнитt височини приютени въ пазвитt на 
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родошжитt издъ~нюи се ,виждатъ 1нареде1ни с,ела -
Буково и др. - Тамъ нtкж.де се о,чертава и ,прекъ 

пж.ть за Станимашкото поле. Далечъ по на западъ 
се открояватъ и неспокой,нитt силуети на Ба.чков

ската планина и ere гу,бятъ все по на югъ въ едно 
море .отъ планински очертания. 

Ние сме ,на върха. Празднична тишина цари 

навредъ . Въ небесния ла.зуръ високо надъ насъ 

единъ ,орелъ ,с,е ви,е въ широки крж.гове. Скоро му 

дотегна и той плавно и бързо сви надолу и се из

губи отъ погледитt ни. Нtкж.де подъ насъ се чуха 

нервни удари на брадва и като пе,чаленъ стонъ 
отекваха болно въ тишината. 

Сгоимъ, глед1аме дълnо iКЪмъ поле110, къмъ 
пла'Н1И1Нитt на югъ ,и посл,е тръ.гвам,е !Назадъ. 

Стоянъ Велковъ 

. Pf\БOTf\ ВЪ ПЛf\НИНf\Тf\ И Рf\БОТНИ Рf\ЙОНИ 

На Кюстен,llилския конгр1есъ ,с,е прие ,по прин

ципъ 1създаванет,о на работни райони въ плани 

нитt ,,на ,воич,ки наши клонове. Познати ни еж 

условията за работата въ повечето :наши ,пла

ниноки клонове, и зна,е се, че тt не ,еж. въ ,състо

яние, са,:11и да изнес_атъ огромната работа, която 
трtбва да се извърши ·въ планин,итt, за да мо

r.атъ да , с,е ,еr:11tтатъ тt като „благоустроени" въ 

туристич,еоко 011ношен,ие . А работата е не са,мо 

огромна, но ,е и благодарна. 

Съ създав,а1нето 1на 1работнитt райони ние 

ще постигне,мъ две цели. Отъ е)lна страна ще 

,има.,,~,е правилно разпредtление на творческитt 

туристичес,ки ·сиJ11и, а отъ друга, клоноветt ще 

~,огатъ да се откжснатъ отъ захващането на ме-· 

роприятия, ,юоит10 много малко иматъ ,общо съ 

планинарството. Освенъ това, ,ще има,ме и едно 

за,оилване на излетната дейность, било ,съ тру

дови, .б!ило съ науч•ни излети. Наистина това иска 
превъзмогване на силния локале,нъ ,патриотизъмъ, 

който сж.ществува на много мtста, но имайки 
предвидъ, ч•е ,въ последнитt ,си ,юонгреси ние ·ед,и

нодушно подчертава:11,е, 1ка1кво нашата О'Рганиза 

ц,ия, е ,организац,ия на план1ина,ри, ,не ,се ,съмня

•вам,е, че планина•рския духъ ще надвие и тамъ, и 

всички дружно ще заработимъ за планината, :v1а

каръ и тя да е далечъ отъ насъ. 

Пракг,ич•е,ски работата ,с ,е •слага та,ка: 

Научна ра·бота. Тукъ спадатъ различн1итt 
проучвания въ района. Напр., 1геологиченъ стро

ежъ, флора, фауна, арх,еололични нююд,ки, ,съби 

ра:не на ·етнографски, фол,клорни 1и други мат,е

риал1и и раз·работ,ката ·и,мъ, ,и пр. 

Културно-туристиче,ска. Проучване ,на пж.11и

щата и пж.'Геюитt въ района, маркировката имъ, 
създаване на ~карта пж.тевощит,ель, ,прокарва·не на 

нови пж.теки и ски пж.тища, подържане и строен~ 

на 1Iюви i\Юстчета, чешми 1и др. ГриЖJи за запазване 

рtд1ки цвtтя и раст·ения, а най-,веч,е на пещернитt 

,сталактити и сталагмити. Проуч,ване на условията 

въ района, като удобенъ за ,сюи и з1именъ ту,ри

зъмъ, ,създаване ,на удобсгва IВЪ подстж.питt за 

изкачване. Строене на хижи и подслони въ ра
йона. Г,рижи за ,създаване на спални и подържане 

на ч•ис'Готата въ хотелитt ,въ подстж.пния градъ 
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и рещица още ,мероnрию~ия, 1коит,о водятъ къмъ 

привл,ичането 1на туриста ,въ дащения районъ. 

Въпреки ·все,странностьта на работата, която 
трtбва да с,е 111зrвъ1рши въ даденъ районъ, за да 

можемъ да го сч,итаме като „благоус11роенъ тури

•стично", ,сдруженитt усилия на :нt·юолко клона 

:11огатъ да я иа:вършатъ у,спешно до край. Това, 

ко,ето ,не може да направи А, ,поради ,своята от

далеченость, ще ·го направи близкия Б; а това, 
което В ,не м,ож•е поради липса на подготвени 

хора ще го направи С. По -долу прилагам•е едно 

опитно разп;редtление на ,районитt и ·кло,новетt. 

,съ означе1-11ие на най-главната работа, като ча

каме тtлсния компетентенъ отгоноръ за да се ,ко
р,е,гиратъ грtшкит-1; и презъ този ,още ,с,езонъ да 

мож,емъ д..а се поздрави,мъ съ първитt наченки 

на сериозна и планомt,рна работа. 
Забележка. Цифритt •следъ всtк,и клонъ по

казватъ, ч,е неговата помощь ,се ис,ка въ района 

на първо, второ или трето мtсто. 

Пиринъ и Рила се о'6явяватъ за 
о ·б щ и о б. ек т 1и. 

Рила: Са,моконс%и районъ (въ общи чер11и). 
Ча1мъ-кория, Са,рж.-гьолъ, Му.сала, Д,емиръ - капия, 
Рибнитt ез•ера, Бричебо,ръ, Иmийна ръка, Рилеrка 
ръка, Сухо . ез,еро, Лtви Искъръ, Самоковъ. Ра
бота: Зимна и лtтна ,марюиров1ка ,на района, до
вършване хижа „Мусала", проучване мt,стото на 
:юижа -под,слонъ Р~ибни-1ез•ера, 1и,здаване на пж.те
,води'Гель-1Ка рта . 

Соф:ия (1), Сам,ок,овъ (1), Русе (1), Стара
Загора (2), Пловд1ивъ (2) . 

Дупнишки дtлъ. Районъ: с. Рила, Рилока ръ
ка, Попова шапка, Говедарци,, Белчинъ, ДупНJица. 
Ма,ркировка на пж.текитt за Гради,ноюитt, Ка,ра
гьолъ ,и Урдинитt езера . Уредба ,на 1Подсл,они ,при 

Градинскитt ез1ера и Рупитt. Издаване ,карта-пж.
теводитель и пр. 

Дуп,ница (1), Перникъ (1), София (2), Плt-
венъ (2), Търново (2). · 

Родопитt и Рила. Отъ Ибъръ до рt,ка Чая. 
Долна баня ( 1), Татаръ Пазарджи,къ ( 1), Плов
дивъ ( 1), Стара-Загора ( 2). 



Ма,ркировка, -постройка на ~ижа ьелмекенъ, 
създаване ,карта-.пжтеводмтель, пропаганда за о-с 

новаване на ,клоно.ве или ,секции въ Се,стримо, Бt
лево . Проучване и уредба на •въпро,са за ползване 

отъ горския домъ Джафирица. 

Пиринъ. Разлогъ (1), Банс1ю (1), Я,мболъ 
(1), Търново (2), Стара-Загора (2), София (2), 
Перникъ (2), Пло.вдивъ (2). Проуч•ване. Марки 
ровка. Грижи за запаз,ване на еделвайса, иэ;граж

дане на хижата на Разлогъ. 

Западе нъ Старопланински районъ. Отъ 
Дунава до Искърския проломъ и Понора. 
Видинъ ( 1 ), Бtлоградчикъ, Берковица, Фер
динандъ, Вратца (!), Мездра (1), Ломъ. Ос
новно проучване и маркирване на "Леденика" 
и "Магура". Създаване на подслонъ при 
последната и грижи за нейното запазване. 

Създаване или възобновяване на клонове въ 
Берковица, Бtлоградчикъ, Фердинандъ и Ломъ. 

Маркировка на Берковския балканъ. Уреждане 
спални въ града. Рекламиране на скалитt при 

Бtлоградчикъ. 

София се заема съ района отъ Искър
ския проломъ по Златишкия проходъ. Ор
ганизирва клонове или помощни секции въ 

Орхание и Пирдопъ. Обща маркировка. 
Крайна цель - хижа · подъ Мурташъ. Про
учване. 

Западенъ Централенъ районъ. Гра
ници. Отъ Дунава по Искъра, Малки Ис
къръ, Стара-планина, Вадимата, Черни Осъмъ, 
Осъмъ. 

Йзточенъ районъ. Г,раници: Отъ Твърдишкия 
прохюдъ до Еми,н,е. Клонове: Шуменъ ( 1), Пре
славъ (1), Провадия (1), Варна (1), Айтосъ (1), 
Карнобатъ ( 1), Сл:ивенъ ( 1), Руое (2). Марюи
ровка, проучваJНе. Постройка на ну:,юднитt под
слони. 

Странджа. Бургазъ ( 1), Малко Търново ( 1), 
Ка,рнобатъ (2), Ямболъ (2). 

Пред!и воичко прО1Паганда на Странджа чрезъ 
онимки и диапозитиви. Проучване ,и ма,ркиро:вка. 

Червенъ брtгъ ( 1 ), Плtвенъ (1 ), Ло
вечъ (1), Свищовъ (1), Карлово (1), Сопотъ 
(1), Русе (2). Възстановяване на клоноветt 
въ Троянъ и Тетевенъ. Проучване на пеще
ритt въ Малка и Голtма Желtзна. Деветаш

ката. Маркировка въ районитt на Веженъ, 

Козята стена, Амбарица, Юмрукчалъ. По
стройка на хижа къмъ Козята стена по изборъ. 
Направа на спални въ скита Зелениковецъ. 
Мtрки за запазване еделвайса по Козята 
стена и Текийското . 

Аладжа монастиръ при Варна фот. Х. фишеръ 

Източенъ централенъ районъ . Граници: Чер
ни Осъмъ, Вад!и:vrата, Русал,иитt, 'Тжжа, Тунджа, 
Твърдишкия проходъ. Клонове: Г абро,во ( 1), Тър
ново (1), Казанлъкъ (1), Елена (1), Горна и 
Долна Орtховица (1), Стара-Загора (1). Въз
.становяване на клоно-ветt ·въ Дрt,ново, Тревна и 

Севли·ево. Маркиров1ка, доиз1карване ,на хижата 

при Мара-Пидмкъ, създава,не на под,слонъ при Бо

злуджа, грижи за еделвайса на Мазалатъ. Уреж
дане на спални въ Соколс~ия монас-гиръ . 

1 

Източни Родопи. Хасково (1), Пловд:ивъ (2), 
Пашмаюrж ( 1). Проуч·ване и пропа1Га,нда преди 
в-оич,к,о. 

Планината ни зове. Тя ще нарече свой онзи, 
който дохожда съ любо,вь ,при нея, но ,к,ойто не се 

спира предъ нищо за да я изучи, онзи, който 

полага тру дъ и грижи за да я направи достжпнJ , 

но сжщевременно и зор~о бди надъ нея и я ,пази 
отъ разхищения. 

Нека да 6жде,:vrъ планина.ри! 
в. н . 

• 
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АЛПИЙСКИ МУЗЕЙ 
(Впечатления отъ Емилъ Дюпере). 

Алпийски музей . . . това звучи на пръвъ 
поглед'), странно. Това оскърбява моя алпийски 
ентусиазъмъ. Нима искате да поставите планината 
въ витрини! Какво ще станатъ въ мъртвитt зали 
на единъ музей Алпитt, които винаги еж заобико

лени отъ небе, въздухъ, цtли въ свtтлина и 

слънце! Какъвъ жалъкъ ви:цъ ще добие алпи
низмътъ като искатъ да го изложатъ на картини 

окачени по стенитt! 
И при вое това ... ,когато поое11ихъ А~ший

ския музей, разбрахъ колко много съмъ се лъгалъ. 
_Разбира се, отъ него ние не бихме могли да нау
_чимъ нищо, ако ни бtше възможно да живtемъ 
въ планината презъ всичк,и годишни времена, ако 

знаехме да откриваме безбройнитt .научни курио

зитети, да изучаваме нейната топография, да си 

представяме всички художествени реализации, 

които тя !Може да ни вдъхнови . Но има нtща, които 
не могатъ да се откриятъ съ единъ погледъ, които 

трtбва да ни се обясняватъ. Известни еволюции, 
геологически или обществени, разширяватъ на

шето раз1биране за свtта щомъ ни се представятъ 

въ ясна форма, чрезъ реконструкция и синтезъ; 

които повечето хора не могатъ, или не искатъ да 

направятъ. Къмъ всичко това се прибавя единъ 
сантименталенъ интересъ, напримtръ въ това лю
бопитство - лекомислено или малко мистично -
за реликвитt и трофеитt. 

Алпитt за мнозина алпинисти еж мtсто; кж

дето отиватъ да се забавлява'Гъ. Но въ действи
телность тt представятъ цtлъ единъ миръ, въ 

който човtкъ е слабо ориентиранъ. Нищо по есте
ствено тогава отъ неговото желание да проникне 

все по дълбоко въ познанието на този миръ. Кол
кото и да е несъвършено, изучаването ще започне, 

когато се разглещ1.тъ известни документи, такива, 

каквито може да ни представи нашия алпийски 

музей, който заслужва малко повече внимание 

срtдъ алпинист,итt, по голtмата часть отъ които 
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се отнасятъ къмъ нето съ безразличие и пре

зрение. 

Разхо·ждайки се въ Бернъ, бtхъ спрtнъ въ 
една улица отъ единъ скроменъ и твърде обикно

венъ надписъ. Той показваше сградата на алш1й

ския музей, койт-о азъ все мислtхъ да посетя отъ 

деньтъ, когато научихъ случайно за неговото сж.

ществуване съ прочитането на единъ рапортъ. 

Сега, единъ свободенъ часъ преди заминаването 

на трена ми даде възможность да осжществя то:ш 

проектъ. 

Предъ стълбата, кждето се· спирате предъ 

оригиналнитt наброски, които Ксавие Имфе.'lдЪ 
донесе отъ своитt топографски изследвания и 

които представятъ съ една съвършенна точность 

профила на често съзерцаванитt върхове, пре:vш

навате бързо край нtколко остатъци отъ ски и 
снtжни ракети, за да се наведете съ признателна 

любовь къмъ остатъцитt отъ жилището на Ньов
шателцитt. Двата ,червеникави блокове, върху 

които се четатъ гравирани и боядисани имената 
на Агасизъ и Вогтъ представятъ, съ ледената гора 

- една почтително тежка маса струпана кpaii 

тtхъ, последнитt остатъци отъ бивуака на уче
нитt изследователи на глетчера Унтерааръ. Въ 
друга зала намирате предметитt, които еж слу
жили на предшественика на Агазисъ, геолога и 
естественика Хюги; тамъ еж неговитt чукъ, ра
ница и каскетъ, !ВЖЖе, неговия далекогледъ и хер

барий. Може би нtкои еж оторчени като виждатъ 

тtзи реликви на прочути експедиции nъ историята 

на алпинизма, изложени на невежественото любо
питство на публиката· ; но за насъ, които прида

ваме една особена сантиментална стойность па 

безжизненитt свидетелства на миналото, е радоr.:ть 

да ги съзерцаваме, и тtзи тъй обикновени нtща 

- чукътъ на Хюги, парчето отъ скалата, кждето 
еж се приютявали Агазисъ и Вогтъ възбужда1ъ 
у насъ ,сжщитt чу.вст.ва, които IНИе изпитваме 



предъ други инструменти на човtшкото величие, 
като пияното на Шопенъ, или масата на Фаустъ, 

По безразличенъ, по·сетителя минава край 
многобройнитt рtдкости, като японскиятъ пиолетъ 

и мрамора отъ Гринделвалдъ, преди да разгледа 

една по една фотшрафиитt, които образуватъ 
нtщо ка'ГО атласъ на алпийскитt релефни форми. 
Миналото, настоящето и бждащето на планинитt 
еж разкрити -съ типични образци за несведущия, 

който вtрва, че всички планини си приличатъ. По 
срtдата на ·салона има колекция отъ пеперуди. 

Голtмата зала на музея изпълнятъ различни 

предмети. Моделитt на хижитt приличатъ на ху
бави, малко отекчителни играчки. Случай, да се 
смири модерния алпинистъ: ка·ква заслуга има въ 

това, да се пос,ещаватъ вилитt като Бtлата хижа? 
Колцина между насъ щtха тъй усърдно да кръ

стосватъ планината а1ко имаха на разположение 

само хижи като старото убежище Паносиеръ? По 
нататъкъ, голtмитt витрини съ релефи (Сентисъ, 
Сервинъ, Мишенъ и др.) иматъ само исторически 
интересъ. Бtше мания у нашитt дtди да прел
ставятъ планинитt подъ стъкло. Релефътъ трtб
ВJШе да помогне въображението, което не мо

жеше да си представи действителностыа споредъ 

една плоска географска карта. Въ наши дни, ави
аuията премахна художницитt-скулптори на пла
нинитt. Сега ние виждаме релефа въ естествена 
rолtмина по точенъ и по живъ подъ крилетt на 
нашитt аероплани. Но въпреки всичко, тази грижа 

и настойчивость на човtка за изучването на Ап.
пчтt о::таватъ похвални. Ето други свидетелстза. 
Ilo с.тешпt висятъ карти отъ 16 столtтие до пър
витt опити да се представи терена •съ хоризон

тали. Между интере.снитt документи да отбе.1е
жю,1ъ картата Дюфуръ ( единъ отъ рtдкитt П',З• 
нати екземпляри съ този, който притежава жене~-

ския клонъ), оригиналътъ на училищната карта 
на Швейцария отъ Кюмерли, върху която всички 
ние сме показвали съ бамбукова пръчка градоветt 
и рtкитt на разнитt кантони и най-после, ориrи
налниятъ рисунъкъ на единъ малъкъ секторъ отъ 

картата Барбей - Иномината и двата глетчери, 
които я заобикалятъ. На среща еж изложени гра

ыори и рисунки, въ които е показано всичкото 

въздействие на алпийската природа "Върху въо

бражението; следъ тtзи изключително субективни 
картини, идватъ по обективни - панорамитt. 
Тукъ еж чудната фреска отъ панорамата Монъ 
Бланъ, рисувана •отъ Ксавие Имфелъ (нейната ре
продукция не дава всичкото съвършенство на ори

гинала.) и първиятъ познатъ общъ изгледъ - пла
нинитt гледани отъ Аарбургъ, .отъ художника 
Мишелъ де Кре. 

Неосведомения по·сетитель се спира не тъй 
дълго при растенията, колекцията отъ мъхове и 

при минералитt. Даже грулитt препарирани жи
вотни не привличатъ погледа· за тtзи, които еж 
ги виждали да скачатъ и летятъ посрtдъ приро

дата. 

Но етс една витрина, кждето се навеждате 
съ внимание; най напредъ погледътъ се спира 

малко обезпокоенъ 1върху разнитt образци но
силки и осъвършенствувани раници, предназна

чени да ·ни носятъ, когато ние не можемъ да пра

вимъ повече това . . . По-горе, за щастие, ли
пето просвtтва при вида на играчкитt на планин

скитt депа. Това е една хубава фолклорна стра
ниuа, материализирана въ тtзи бикове и крави отъ 
дърво, овци, козе и др. 

Когато имате единъ свободенъ часъ въ Бернъ, 
идете въ Алпийския музей. Той ще ви научи на 
много нtща. • 

ВЕСТИ И БЕЛЕЖКИ 

Турf!стическия интересъ къмъ България. 

Наистина е за очудване, че нашия Славянизъмъ 
ч~;тизайки отъ време на време, нъма тази сила за ла 
стане взаимно последователна връзка и опозняr,;сше, 

което би ни практически сближило. 

Че ние почти не се познаваме! Или познава лп 
нъкой напр. България? Тази земя притежава т-1.~•,:N,а 

жшюписни мъстности, толкова пnитеrля къмъ с~б~ ::и 
съ своята история, съ своитъ събития пnезъ П()СЛ!'.д
нитъ 60 години, съ своитъ борби за свобол«тс1, ,, въ
преки всичко това напразна търсимъ нъкакъвъ от
зивъ въ нашата литература. Почти всичкитъ на~1~r1 пu
знания се оrраничаватъ съ това, което написа ~9 Бъл
гария К. Иvечекъ и нъколкото малко учени-rлависти, 
малко описания на пжтvвания по България въ списа
нията и това е всичко. По днесъ нъмаме и най-малкия 
пжтеводитель за България, а толкова много чудни 
красоти намираме въ западна и сръдна България, или 
на юrъ, и въ дунавската равнила FJ на красuвото черно
морско крайбрtщие, 

Сам::J по себе си нищо не е ставало! Връзкитъ ни 
съ _ Югославия сжщо така не ни еж падна.ли сами отъ 
небето, тръбваше да си ги създадемъ. Тъзи връзки 
бъха много лесно да се навържатъ при сжществува. 
нето на бившата Австро-Унrарска империя, която ни 
обединяваше, отколкото съ България, по това време 
свободна държава, но е чудно, че до днесъ сме на 
мъртва точка съ нашит-в познания на България. 

И българскиятъ народъ има своята култура, има 

градове модерни, като тия на западъ, които презъ по

следното време бързо нарастватъ, има своитъ кул„ 
турни институти, а сжщо и туоиститъ въ България 

~ иматъ своитъ дружества, своитъ означени пжтнща, 
свои хижи, живъятъ свой културенъ животъ. съ който 
тръбва по отъ близо да се запознаемъ. Ще тръбва 
да приближимъ България къмъ нашия по близъкъ ин
тересъ, да я посещаваме, да я направимъ цель на из

шит-в излети. 
Чакъ сега презъ последнит-1; години почна да се 

поражда по-rолъмъ интересъ поне къмъ българс1штt, 
морс1п1 курорти на Черцо Море и може да се каже , 
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че много любопитни замннаватъ радостно за тамъ, 
безъ да се страхувать отъ мъчнотиитt на · дългия 
пжть и връщаха се отъ тамъ съвсемъ доволни, даже 

възхитени. Сжщо голtмо подбуждение бtше и таз
годишното пролtтно посещение на българския царь въ 
Прага и желанието му да се срtщне съ наши сънG
родници на брtговетt на Черно Море. 

Българскитt морски куророти иматъ наистина 
много притегливость за госп1тъ отъ Чехословашко, н 
има и достатъченъ изборъ: Варна, Анхиало, Месем
врия, Бургазъ. Най.голtмъ интересъ се оказва н~ 
Варна, стариненъ rрадъ и толкова младъ курорт~-,, 
който съ голtмъ устремъ се мжчи да задоволи своитt 
гости, което и му се удава, и отъ година на годиш; 

нараства и се пълни все по - вече. 

Българското поморие и българската планинска 
вжтрешность еж Елдорадо за нашия туристъ, защото 
така красива и девствена природа, така очарователни 

планини не се срtщатъ често. Самитt българи еж на 
родъ много гостоприеменъ и можемъ тукъ да се чув

ствуваме, като между свои братя . Въобще сега, когато 
славянскитt туристи еж сдружени въ Асоциацията, з:~ 

всъки чехъ или словакъ е много лесно да пжтува изъ 
България, защото всичю1 еж посрtшани съ приятел 
ство и по възможность имъ се подпомага. 

Нито отъ пжтя за България не трtбва да се пла
шимъ, въпреки че е доста дълъгъ и се минава презъ 

нtколко държави, и така не могатъ да се избегнатъ 
многото провърки на багажъ, паспорти, билети и др., 
но тукъ трtбва да се забележи, че българскитt чи
новници, - по желtзницитt и граничнитt стражи, еж 
много вежливи и услужливи, така че на много чинов

ници отъ друrитt държави би могли да служатъ за 
примъръ. 

Ще се надtваме значи, че вече идущата година 
много отъ нашитt хора ще отпжтуватъ за така малко 
намъ познатата България и сме увtрени, че ще се въо
натъ доволни и че ше препоожчватъ всъкиму пжтува
нето изъ България. Който иска да пжтува за България 
да се обърне къмъ Българското Туристическо Друже
ство въ София, което ще ви даде по възможность най
добритt информации. 

Изъ Vestnik klubu ceskosl. turistu, 1930, кн. 1- 2. 
Рилски 
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дачи, ловци и д р. София, 1929. Книгоиздателство 
Родина, стр. 335 съ 196 фигури въ текста . Uена 90 лв. 
Одобрено и препоржчано отъ Министерството на па
оошюто просвъщение съ окр. №18902 отъ 17 юлий 
1929 г. 

Позната е малката книжка Хи r и е на на т У
Р и с т а, издадена отъ Б. Т. Д. презъ 1910 r., но това, 
което се дава сега отъ познатия туристъ и лъкарь, 
нашъ почитанъ членъ, е нъщо първо по рода. Въ тази 
голъма книга е събрано всичко, което е нужно за ту
риста или спортиста, и то не вземено отъ книгитъ, нu 
събоано и изпитано отъ живота. Искамъ, казва авто
рътъ въ предговора на книгата, да сподtля съ по-мла
дитъ туристи опита, който ми е далъ живота въ ту. 
ризма, за да го използуватъ младитt и избегнатъ нъ
кои гръшки и прекалявания, присжши на младежыа. 
Въ тази книга се засtга туризма въ пълната смисъль 
на думата, съ всичкнтъ му малки подраздъления. Ту. 
ризъмътъ се разглежда като нtщо, което въздига че·-
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пtка къмъ висинитt, дето всtкн се усtща великанъ , 
стои високо надъ нищожния и дребенъ животъ. Отъ 
това общуване съ природата човtкъ става по - уменъ, 
по-веселъ, по -добъръ и по-бодъръ въ борбата за жн
вота въ полето или града. И авторътъ не е пожалилъ 
тру дъ и грижа и е изпълнилъ блtскаво задачата. Тук·ь 
псtкой ще намtри това, което ще му е нужно вънъ нs 
полето. Ще научи нtщо за времето, за ходътъ, за п r. 
чивката, за дишането даже при хода. Ще научи какъ 
да се държи въ планината, ще научи техниката наалп~,,. 

низма. За да се види колко много въпроси еж зачек
нати въ книгата, трtбва да се спомене, че само съдър
жанието обема цtли 6 страници. Тукъ ще се отбеле
жатъ само главнитt отдtли, съ които се занимаr·а 
авторътъ: 

1. О б що п о ту ри з м а. 2. О б л t к л о т о 11 
при надлежно с ти т t на тур и с та, зименъ ту . 

ризъмъ. 3. С т р о и т е л н о т о д t л о н а т у р и
с т а. Туристична картография. Хижа и подслони . З а 
водата и водоснабдяването. 4. С т а н у в а н е и л а г е
Р у в а н е. Ориентировка. Топография . 5. Х р а н а та 
н а тур и с та. Кухнята на туриста. Готваоска книга 
за туриста. 6. Х и r и е н а и б о л е с т и т t н а т у. 
р из ма и лък у в а н е то и м ъ. Списъкъ на неоС.
ходимитt лъкарства за първа помощь . Билки и импро
визирана аптека на туриста. Първа помощь при зло 
полука. 7. Л t т н и к о л о н и и, п о ч и в н и с т ан. 
ц и и . Ние тръбва да бждемъ само блаr.одарни на по
читаемия професоръ и нашъ опитенъ другарь за таз н 
му извънредно навременна и много полезна книга . Тн 
не се нуждае отъ препоржчване. Тя е една необходи
мость. 

- И~в. Вел,новъ, И з ъ Р о д н и т t к ж т о в е . 
Пжтни бележки и впечатления. София, 1930 г., стр. 64 . 
Uена 10 лв. Издание Хемусъ. Като кн. 8 отъ библотек~ 
Нашата родина. 

ДРУЖЕСТВЕНЪ ЖИВОТЪ 

Конференция на орrаниааторитt, при Бълг. Ту
ристичесно дружест,во. - На 3 февруарий н. г. при 
предс,едат-ел,с11вото 1На ,пред,сед. на U. Н. ,г. Н. Галчовъ 
се ,състоя 1въ Ооф,ия 1-ата 'lюнференция на дружес11ве
н1итt организатори. Присжтс11ву~в,а,ха ор1ган,изатор,итt на 
плов.IJJив,ск:ия, ,бургаск:и,я, шуме~наюия, плt,венския :и 1вр-а
ча,н,с,юия райони 1и члено.в-етt на U. Н., а от,сж11с-11вувах а 
органи~а'Ю,РIИТЪ на ДУJП,НИ!.!.FЮИЯ, ТЪ,РIЮВСЮИЯ 1И ст.-затор
ОКIИЯ райони. 

Конфере~нцията ое е зан1111мала ,съ из,слушването на 
докл3iд1Итt !На орrа!Н'из,аторитъ за -състоянието на посе
те~Н!ИТъ ,клонове и даваJН.е наюок,и за дейность въ :клоно
,в-етъ . .Посетени ,еж били .кло,новетt ,въ Бурrnсъ, Кар
,нобатъ, Сливенъ, Айто,съ, 1Бъл,о,во, Станммака, Пазар
джикъ, Сооотъ, Карлов-о, ХармЗ1Н.mи, Х,а,оково, ВИJЩ!iНЪ, 
Бер1юв.ица, Варна, Преславъ, Провадия, Бtло,градчикъ, 
Мездра, Фе~рд;инЗ1Ндъ, По1ТТоrво. 

Отъ Jю,кладитt ,се 1юнста11ира, ч-е организат.орс-кия 
инст,итутъ ще има да rиз .ИIГ[)ае ,бл,а!J'оrгворна роль върху 
ОJ)IГ31НJИЗ31ЦИОIН1Н:ИЯ ж,ив1отъ ,на дружес-nв-ото - ще може 

,да ,се по,ддържа IТТо-тtсенъ к:онта,ктъ -съ ююноrветъ ,като 
бждаrгъ упжлв,а,нiИ :и по.r~;11юмагани rвъ дейностьта ·имъ. 

Подчерта,но ,е: 

1. Че рж,к:оrводите.mиrгъ на 'Клшюrв-етъ тръбва да 
бждаrгъ мtстн,и хора, а ~о:ооб.е,но служ,битъ на кааиеритъ 
и ,сеюретаритt rвъ клоноветъ да ,се за'ематъ ,тъ лица, 
ЮОIИТО и-матъ ,влечение и желание да ,изпълняватъ въ·з

ложената 'ИМЪ ,работа. 

2. Клоноветt да бждатъ .въ ,близъкъ 1юнт,актъ съ 
мъс11нитъ учрежд,ен111я и взиматъ уча~с-гие въ :култур
Нi!-fТt nроя,в,и въ vрадов,етt ,цосе~жно ,инициаrг111внтt за 



rуристсИчес~.ата пропагансд!а 1и турис-гическитъ посеще
ния. Въ връ,зка ,съ rroвa да се работ,и за ,съз.даване на 
турис-ги,че,сюи опал,ни, ,кж.де110 ,нуждаrга е полъма -
Вар,на, ПреслаJВъ, Карлов,о, Враца · и др . 

3. 1Клоноветъ ,да за,силятъ дейностьта ,аи за ,при
вл!Ичане и .за~пис,вwне на ,нови членове, ,като за цельта 

се ,пр,истЖJпи къ,мъ у,рrокда!Нето на ,агитационни сед1м1и
ци. Да •се дейс11Ва за ,привлиrчане въ клоно1ветъ на учи
телитъ 1исто,рИIJiИ, географ.и, които 1ще бж.датъ •полезНiИ 
-въ п,росвъ11Ната ни дейность. 

4. Клоооветъ ,да пр(и,стж.пятъ къмъ учредmва,не"Го 
на съборн1111я фо1ндъ, ·КОЙ'I'О ще ИМЪ даде ·ВЪЗМОЖН'ОСТЬ 
да ·бж.датъ представлявани в,инапи ,въ •съ•бор,итъ. 

5. Кюнфе,ренцията взема а,ктъ ю.тъ докладиrгъ за 
добритъ о"Гношенип съ мъо1н1итъ клоно.ве ,отъ Ю. Т. С. 
и 1върва, че та,кива •еж. установени вече въ всичКIИ 
клоно,ве. 

Председателыъ г. Галчовъ изтъкна, че положе
нието въ •голъм11пъ ,rрадов-е ,е стабил.изираню, ,но тръ6ва 
да ,се рабо•т1и за ,сж.1що1"Го 1и 1въ ,м,а,лкитъ традове. При 
бж.д,ещата д,ей,1-юсть да не ,се ,допуска -основаване на 
кло~нъ, а~ю липов,атъ у,слов111я ,за добра туристическа 
дейность 1и подходящи ЛJица, които да основатъ и ,ста
билизиратъ клона. При ·с1юитъ об.иколк,и организато 
р,итъ да четатъ 1Популярн~и скав,ки ,съ диапоз1ит,иви за 
да 1възбудя.тъ .интере,съ ,къ1мъ ~природата. Да ое ,и;зпол 
зу.ватъ и ,облас1iНитъ ,и ,изл,етн,итъ ,срещи за ,създ,аJВане 
до,бри 1връ'З'l~И ме,жду 1клоноветъ и общъ интересъ ,къмъ 
дружест,в,е,нитi; ,ра,бюти. Да ,ое 11-шстоява за у,ре,ждането 
на аг,итацио~!liНIИ ,оедмици, ,юоито да 1бж.датъ и та~.ива за 
А. С. Т. 

Сл,едъ кarr,o ·се изслушаоса докл,а1да на се,~-ретарь
кааиера на, U. Н. за ,съссгоя~ние1'о на ,п,ослещнюсг•о и ,nред
ложенмята на ,г. 1г. ,орг.аниз,аторитъ за 1Изпол,зу,ванет,о 
на филм1итъ на 1киноун,и1ве,рс.ит,ета, 1използ1в.ането на диа
rюз,юшвната служба, наба,вmнето на 111роекцио11tни апа 
ра11и, .плаСИl!)ане/Го на ,сп111сан,ие110, 1пред,седателыъ т. 

Галчо,въ ,благо.дари ,на г. г. организаторитъ за пр,исж.т
с11вието 1имъ на конференцията и 1п0Dкела съ още по
юл"tма енерI1ИЯ да съ,действуватъ за зааил1ва,не на дру
жест,в.от,о. 

I{ъмъ дружес"J1венитi; членове. 

U. Н. е от,праJвил•о покана до клоноветъ за уреж
дане ~г,итацию~нни седм1ици, п,резъ ,коит-о да се •възбуди 
въ обществото по-юлъмъ ,интересъ къ,мъ дружеств,ото 
и ,къмъ туризма ·въобще, ·като културно и обществено 
д!ВИЖеНtие. 

По 110з,и случай на, .всч,к,и членов·е ,с,е налага да 

проЯ'ватъ по,-1Ж1ивъ интересъ спръмо организ,ацията и 
чрезъ всестранню подпоматане на •клоновиrгъ ~наст,оя
телс.11ва въ дейностыа имъ, да съдейству;ватъ за по 
с11игане резултати, 1ко,ИJТ0 ще за.до,волятъ ,нужд,итъ на 
турис11ичес1юто д,виже,ние. 

Ваички членов,е ·rръ6ва да уча,сrшу,ватъ въ .изна
с5rнето на алита,ци,о,нн:итъ ,седмици. Нека се по,д:крепятъ 
клоно:витъ на,стояте.л,ст,ва! 

Срещи. - На 2 мартъ н. г. въ гр. Шу;менъ ще 
се съ•стои -оре,ща на клоню1ветъ ,отъ ,севеJро-1източна Бъл
гария, 1коЯ1'о ще се за,НJимае съ следнитъ въпооси: 1) 
работа ,въ 1план,ината ( ,изучване района ,оrгъ Ст.-Пла,нина, 
маркира,не, зашаз.ване природНJИ и историче•ски беле
ЖIИ'ТОС'Ги ) ; 2) о,предъля,н,е райони ,за 'Зале,ся,ване; 3) 
спални; 4) ,събор,енъ фо1ндъ; 5) апитац,ионна седмица 
( ка110 се •свърже ,съ ,седмlИiцата за А. С. Т.); 6) марки
ране. 

На 9 :мартъ ,ще се състо1и среща ,въ Ст.-За~гора на 
клоно,ветъ ,отъ юж,на Бълга,рия, к,оя"Го ще ,заседа,ва при 

сж.,щия днев,е~нъ редъ. 

Бълr. туристическо д-во „Сърнена гора" - Ст.
Загора съвмi;стно съ юношеския туристически съюзъ 
,,Верея" устроиха турисmчес,ка фото-художествена из
ложба отъ 26. I. до 9. П. 1930 т. Изложбата б,ила от 
к,рита ,официално следъ изсвмрване „Марша на тури
С'ГИТЪ" и нъкои концерпm нумера отъ духовата :муз,ика 

на мж.жкаrга г,имназ.ия, •подъ ди.риге.нтството ,на учителя 

по музика г -нъ П. Сп.иридо.новъ и изпълнение на хо
рови нумера отъ турмст,ическия хоръ, Д. Тенчевъ, п. 
окр. уч1Ил. 1инсп,екторъ при от,криването ка-залъ след

,н,итъ думи: 

У:ва~жаеми -rо,спода, 

Считамъ се щасглшвъ, че менъ ,се ,падна честь
та да 011крия тая тъй мила, тъй ,скромна, но тъй вели

чествена по замисълъ 'И целесъобразность художе
с11вена-туристиче,ска изло'}\{'ба, чийто тъй маш~и, тъй 
семпълъ :картини криятъ ,въ ,себе си пр·еживънитъ есте
гичес,ки безпредъл1ни чувства на хилядитъ поклонници 
н а природата . 

На~и.ст.и~на, човъкъ тръбва .да е преживълъ, да .с,е 
е радвалъ, възх:ищава.ттъ, да -е плакалъ предъ кра,с,о 

титъ на природата, за да почувствува величието и го
лъ1вия смисълъ на JliНеш.ния моментъ. Човъкъ тръбва 
да се ,е ,катер:илъ по окалиститъ склонове, да е обхож
далъ ки•1 есн11тi; ,гор1и, да се е в,слушвалъ въ пъсеныа 
на палавия -плаши,нс,юи руч-ей, тръб.ва да ,се ,е рад:валъ на 
юрааив,итъ пол•сюи цвътя, тръбва ,съ часове да ,се е 
вгледвалъ ,въ безкрайния морски ширъ и 1въ въчно 
бъ,ану,ващитъ морски вълни, тръбва най- сетне човъкъ 
да е преживълъ ,приросднитъ сгихип1, за да .даде съ
дъ·ржа,н,ие и см,исълъ на 11ИЯ тъй малки с-ним'Ки и ху
ДО)Jсе,ствен:и кар11Ини, 

Дн,е,съ, д.в,етi; турист.ич,ес,к,и д,руж,е,с"Гва това 'На 

,,Сърнена гора" и ю. т. д. ,,Верен" ,отюр,и,ватъ -своята из
ложба. Uелыа, както на тая така ,и на 1вси,ч1К1И тъхни 
изложби да заинтр,иго,ватъ в,съки човъкъ .да .възлюби 
природата, .да влъзе въ нея, ~да п изучи, за да види, 

11-олко ,е 1нищож-енъ, 'кол~.о жалъкъ ,е човъ·кътъ и не
·говиятъ )t<!Иlвотъ ттредъ ж:ивота 11-1а майката природа. 
Тъзи излож,би на тур:истисгъ ,целятъ да ,ни О1'юриятъ 
голъмасга ~.расата и rголъмата лъчебно,сть за умствения 
и физ,ичесюи 1ра1ботникъ. 

И на,ист,ина, ,нищо по-,в.ел1ич·ес"Гвено нъма отъ 
величието и красотата 'На прИiродата. Всичко ·въ жн
,вота ,и ,културата се промъня, ражда ,се, живъе, умира, 

а ,майката природа е в-се тъй 1млаща, 1красива, д-евслв·ена, 
l!Iеопозната отъ никого. 

Опомнете си г,олъмитъ ,природни сили. Спомнете 
ои землет,ръса, циклона, толкова дребни природни ше 
rш, които пот-опиха •въ сълзи х,илядmъ чо1въшюи сж. 
ще,ства. 

Необятна и в·елика е майката природа! Нпкой 
не мож,е да смути ней,ния жи1вотъ. Тя 1ни ,е създала да 
с•е раL!l!ваме на нейна•та •вел1ича,вость и да бла1гославяме 
нейното ,велико име - ~нейния вел1икъ ,създатель. 

И ·както в,еликия човъчъ .не мисли ,за ,01uv~ъщение, 
а ~винаги ,отъ -св,оята висота оrnрощава и дарнва ,съ 

овоята щедрость ,вси:ч,ко добро, тъй и ·великата при
ро.да да,рЯ'ва човъ,ку толкова мно:rо благодатъ. 

Щедра ,и бла,годатна е природата 'Къмъ своет,о 
rалено дет,е - чо,вi;,ка. 

Но кол,1ю тя ,е ~неблагодарна когато вижда ,какъ 
не,бреженъ е чо,въка къмъ ,нейнитъ богатства ,и 'Красоти. 

Неблагодарна ,е л,риродата, неблаг,одаренъ ,е съз
дателыъ, к-огато виж.да, че човъкътъ въ ,своята за
блуда не ,може ,да ,се радва и използу;ва 'Голъмитъ бо

,га:тства ,въ ,природата,, които ще го направятъ ща,стли.въ 

въ 1в,съ1к,о ,о,nношение. 

Нъма народъ, който тъй да не ,познава от,еч,е 

ството ,си, ,както нашия българинъ. А нашето отечес11во 
не ютстж.пва .по н111що ,отъ ония страни, ·които ,се r,ор 

·дъятъ ,съ сво,итъ красо11и. Красиви ,еж. полята, го•ритъ, 
балка,нитъ, хълм,оветъ, красиви еж. моретата на наш-е
то люб,имо от,еч-ест~во. 

Тръ6ва човiжъ да влъз,е :въ пазвитъ ,въ гънюитъ 
на нашата ху~бава ,род1ина, за да види на~истина, тап 
омайна красота ,на 'България! Не напразно великиятъ 
нашъ поетъ Вазовъ, този голъмъ туристъ, се възх~н
щава отъ голъмата· юраоота на ПJJ!Иродата, и ювоето въз-
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хищение . _той излi; iВЪ ,безс;мъртната .своя ,ода: ,,От,е
чество", дето казва: 

Отече-ство любе-зно, какъ хубаво ,аи т,и. 
Въпросътъ за обичь на Родината -е прегърнатъ 

отъ ,мног-о ,институ·ш. Т:ой е пригърнатъ ,и отъ просвът
ното МИiнистерство, 1но най-ревно,ст·енъ неговъ защит
никъ е ,съюза на ,българскитi; тур;исти. Ti; еж едни
чкит1; пионери, които непрестаJНно •бродятъ изъ -кра
,сивит1; кжтове на IБъл,гария, непрестанно величаятъ 
ней:нитi; •юра·ооти и •въздигатъ ,предъ ,св-оитi; ,сънарод
ници нейното име. Ti; желаятъ в,съ,ки българИ!Нъ да 
влъз-е ,въ тая -краоИiва наша природа, да изучи ,ней
•нитi; богатсма и да ,пи използува. 

Всички ние, които ,сме се ,събрали тукъ ,нека по
могне1Мъ на това дi;ло. Не1ка 1в.с:и1Ч1юи ние ,се трогнемъ 
отъ <бевамъртнитi; слова на швейцарсюия у,qенъ )ШИ
•вълъ презъ 17 въкъ, Ру,со, който QЩе тогава -nреtди 
въ'кове, е ка-залъ: ,осно-витъ на ,в,с-t,к-о въЗ1Питание се 
състоятъ въ думитi; .природа и ,свобода". Т,ой каз1ва: 
„Елате въ природата, а~ю и-скат-е да ,стаJнет,е добри и 
богати". 

И наисти,на, въ природата ние ще бжд-емъ и до
бр,и и -богати. Т,ръбва умелото й упознаване, тръбва 
целесъобразното й използу,ване, тръбва нейното запаз
ване, запазване на нейната ,девств-еность, нейното ми
нало, зада,чи, които ,си е поставилъ -съюза на туриститъ. 

Не,ка днешнаlfа изложба доnрИJНесе пр,J-ювличане 
на още повече турис11и въ тъ:,шитi; ре~дове. 

Видинсния нлонъ „Бонония". - На 26 януарий 
1930 •г-одина ое ,съ,стояло ,общо лоJ~:ишно редовно ,съ
брание. Приетъ е отчета на наст,оятелствот,о за пе
риода отъ 1. I. 1929 ,гQдина до 31. XII. 1929 !Година. 

Презъ годината е имало: 
а) приходъ . . 29,382.40 лв. 
б) разходъ . . 9,495.30 „ 

в) ч:истъ приходъ . 19,887.10 лв. 
. Клонътъ . брои 96 члена, отъ 1юито 16 жени · и 80 

мжже. Отъ тъхъ -само 56 ,еж напълно изправни пр.едъ 
к_лоновата .каса. Gпи,саниет.о ,, ~Български туристъ" е пла
оирано 1въ 50 броя. 

Централно настоятелство. - По ин,1Щиа11ивата на 
Б. Т. Д . . е -станала една срi,ща между Юношеския ту: 
ристически ,съюзъ и Ски клу,бъ, •въ ,коят-о •е решено да 
се щържатъ от:ь името на тритi; ор,ганизации единъ 
цикълъ отъ ,сказки презъ м. февруар1ий т. r. ,върху 
,1Проблемата на •зимния туризъмъ". Сказкитi; ще ,се :из
несатъ отъ r. rr. преф. д•РЪ Васллъ Молловъ, проф. 
д-,t>ъ Пар. Ст-ояновъ, :пр·едседателя г. · Пав. ДеJLирадевъ 
и отъ г: Алекс. ' Дi-Dнко1въ · ,отъ Бълr. ,сюи 1клубъ. 

Проблемата 1На з:имния туризъмъ -е ,още нова за 
България и е отъ rголъмо значение за всички ·ту,ристи
скйори, които ,riр:авятъ изле11и презъ зимата. 

Търново. --: Двад,е-сеть и второто редовно общо 
г-од1Ишно събрание на 1кл0,ю1 •с-е ,съ,стояло 1На 26 т. ,:м. От
чета билъ из,слушанъ ,съ най-,голъмо 1внимание. · Кри
тиката 1била напълно об.ею1и1та 1И ·.дала упжmанин за 
бжде1Щата деЙJность, 

Съ6ранието преизбрало ,излизащитi; ,п,о жребие
чл-ено-ве на настонтелст-вото и то .въ ·зас-еданиет,о ои 

QТЪ 29 т. м. с-е · конституираш-о така: 
· . 1. Председатель Цоню Ст. 1Гергано,въ, . директоръ 

•на Тър,новската ,популярна -банка. . 
2. Подпредседатель Иванъ М. _ Заяковъ, лом. ·.l(он

трольоръ :въ ~Българската народна ,банка. 
3. Секретарь Анг,елъ Д. Михайловъ, -счетов-одитель 

на Търно,вската популярна банка. 
4. Касиеръ Стоянъ Н. tБонджиевъ, ,се:кретарь-сче

то,вод1ит,ель на Тъ,рн,о,в ,скапа поJ1;в1ижна зе,мледъл-ска ка
тедра. 

5. Помощникъ касиеръ С-юянъ Атанасовъ, ка
оиеръ на Българ-ската народна банка. 

6. Домак,инъ Цач-о Д. Т-о,дор-о.въ, ,с1Ч-етовод1итель на 
Бъл-гарската народна банка. 

7. Библиотекарь Кирилъ п. Василевъ, ,книгов-оди
тель :въ Търновска търговска банка. 

Редакторъ: Ив. Велковъ, 

8. Съ1ве1'никъ -Леонъ Филиповъ, .к-ондукторъ въ 
Търно.вската окржжна пос-юннна комисия. · 

9. Съ,ветникъ йорданъ Констан11иновъ, пом. ап
текарь. 

10. Съ•в,етникъ Борисъ Георnиевъ, ,контрольоръ въ 
Тъ,рновската смътна палата. 

11. Съветникъ Христо П. Сауловъ, търrовецъ-,ма
нифактуrристъ. 

.За контролна ,комисия ,се !Избраха: Петъръ Хаджи
никол-овъ, дире•кторъ на Тъ,рно1вска търг-овска ,банка; 
Петъръ Парашкевовъ, дире,кторъ на Търновската тър
,r.ов-ска гимназия .и Стефанъ Ив. мселовъ, пом. кон
т,рольоръ на ~Българската търговска ,банка. 

Съ,браниет-о избра по -седемь чл-ена за :излетната 
и ув-еселит,елната ~комисии. Първата се конституира ,съ 
председатель Никола Жив,к-овъ, ,сжд. -канди-датъ и Се
кретарь Иванъ Вълчано,въ, худ,ожникъ - ,nимназиа
ленъ учитель. 

Едино,душно -се взе решение членоветi; отъ На
стоят,ел-ст1в-ото 1и раз,нитi; ко,ми,с:~юи да ,си помагатъ презъ 
год,111ната и ,да раз,винтъ максимални усилия за раз

lВJ1'11иет-о въ вс-t,ко ,отношение на ,клона ни и .дей
ностыа му. 

Враца. - Клонътъ „Веслецъ" устройва парична 
лотария за до1вършване на друже:ст,веншrгъ домъ и 

зале,ся,ва:не на 1Мъстно,стыа „Калето" около него. Лота
рията е ве'Ч•е разрешена ,отъ ,мин,истерс'ГВото на тър

г-оrвията, промишленостыа и труда ,съ 1Предписание 

No ·12253 отъ 21. XII. 1929 госQ. Тя ,се ,състои ,отъ 20,000 
билета -отъ по 10 лв. единиятъ, отъ които 381 .печелятъ 
общата -сума 40,000 лв. Печалбитъ еж раз,предълени 
както сле~два: 

1 Х 5,000= 5,000 
l0X 1,000= 10,000 
20Х 300= 6,000 

l0OX 50= 5,000 
200Х 20= 4,000 

Вс;ичко 40,000 ЛJВ. 

За реализ:11ра:не на предв,иленитъ •печалби, умоля
ватъ се клоноветъ на Б. Т. Д. да укажатъ най-голъмо 
съд,ейст:вие за пласира/Нето на билетитъ. 

.За _довършване на до,мътъ и изплащане на задъл
женията ·,къмъ ,разни ,корпорации и частн,и лица, уче

нолюбивото д-во „Развитие" (читалището въ градътъ) 
е отпу,снало на клона ,салона за да1ване на ,единъ ф.илмъ 
„Сл,едъ поiжара въ Ру,оия". Пр:их-од.итъ ще бж,датъ за 
въ -полза на .клона . . 

- По иниц:иа11ивата и по,дкрепата на нъколко дру
)Кеств·ени · члено1ве, -с-е ,построи отъ домътъ до долината 
на ръкич,ката „С-какля" люшъ за зименъ спортъ ,съ 
цель · да -се пр,ивле,катъ повече посетител1и на - домътъ и 
проагитиране въ тъхъ :идеят_а . на туризма. 

Долна-баня. - Клонътъ е у,с'11роилъ лве седянки. 
И дветi; •еж били ,много добре ,по,сет-ени. Дадени еж и 
три 1вечеринюи: първата на 8 януар:ий 1въ Долна-баня, 
вто.рата - 1въ ,с. Радуилъ и третата --: •въ с . . Косте
нецъ, ,съ·вмъстно ,съ тамошнитi; туристи. На по•следната 
ве:чер·инка . председат-еля на клона въ Долна-ба,нн r. Ат. 
Цвi;тко;въ -е говорилъ за значението на туризма и зна
чени.ето на клона :въ Кост-енецъ. 

СI<РЪБНА ВЕСТЬ. - На 16 февруарий 1930 г. 
се е поминалъ Иванъ Цв. Бояджиевъ, на възрасть 
51 година, членъ на Търновския клонъ. Лека му пръсть! 

СЪДЪРЖАНИЕ. - Кани ц ъ, русалийскиятъ про
ходъ; 3. П., На Коледа изъ Рила; В. Х ри с и к у, Ту
ристическото движение въ Ромжния; С т. В е л к о в ъ, 
Аидаа; Алпийски музей; Туристическиятъ интересъ 
къмъ Българин. Книжнина. Дружественъ животъ. 
Снимка изъ Рила на В. Поповъ. 
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