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СЪЮЗНИЯТЪ СЪБОРЪ ВЪ БУРГАСЪ 

Още вeднa:JIC'll орzанизиранитrь туристи, по случай сr,юзния cr,бopr,, 
ще се срещнатr, вr, Бypzacr,, пьрвиятr, пристан& на Черно море, отк;к
дето се открива свободенr, п;кть кr,мr, чу:ждитrь зе.ми и се разнасят& 
произведенията на националното ни земедrьлско стопанство и младата 
ни промишленость. 

На брrыа на родното море, бr,лzарскитrь туристи, обединени здраво 
около знамето на своя любимr, Сr,юзr,, ще покаJ-1сать еdинството, си
лата и творчеството на родния туризr,л1,r,, 

Защото вr, продr,лJ1сение на четиридесеть години БТС работи 
тихо и безспирно всрrьдr, нерадостната бr,лzарска деиствителность и рав
нодушното кr,мr, всrька културна проява общество и, вмрrьки това, от
беляза zолrьми резултати, плодr, на непрек;кснатr, труда, които спра
ведливо поставяшь БТС вь пантеона на бr,лzарската национална култура. 

Cr, високо съзнание и идеали3омr, бr,лzарскиm!Ь туристи разгласиха 
хубостит!Ь на нашата земя, калиха духа и характера на своиm!Ь сr,
идейници, водиха честна обществена дейность, издигнаха вr, планиниm!Ь и 
zрадовеm!Ь cr, мишциm!Ь и собствениm!Ь си ср!Ьдства величествени XUJ/CU 
и до,'.tове, най-блестящото доказателство за zол1Ьмото туристическо 
творчество. 

Днес&, вr,np!ЬKU изключителниm!Ь вре.1иена, вr, които :J1Cuвrьeмr, и ра
ботим&, и преЗ'Ь изтеклата година БТС моJ1се da се поздрави cr, нови 
реални усn!Ьхи и духовни придобивки вr, всички области на туристиче
ската дейность, защото бr,лzарскиm!Ь туристи притежаватr, несломим& 
духr, и воля, изградени вr, суровата борба за завладяване на природата. 

На този духr, и нестихващr, вмторzr, и на дr,лбокото обществено чув
ство и отzоворность се дьлJ-1сu широкото разрастване на туристическото 
движение. Т!Ьзи ваJ-1сни причини и условия с;к гранитната основа, вr,рху 
която се изгради БТС - синонимr, на най-ценниm!Ь бr,лzарски доброде
тели и нравствена чистота, сr,здадени чрезr, общуването cr, майката
природа. 



На сr,бора во Бypzacr, орzанизираниm!Ь туристи ще обсJr,.дятr, са 
нуждната сериозность и високо сьзнание из.минатия nJr,.mь на Сr,юза, за 
да .моzатъ cr, об111,1~ усилия да начертаятr, бJr,.дещитtЬ 3адачи за още по
zолtЬмото разрастване на бr,лzарския туризr,мr,. 

Но ведно са ортнизационната работа, cr,бopянumtЬ-mypucmu ще и.мата 
и р!Ьдкото удоволствие да се запознаятъ cr, Черно.морието, cr, дивната 
СтрандJ1са и cr, екзотичната Царева р!Ька - Ропотамо. 

Съборниm!Ь дни ще минатъ и подъ знака на „безzрижие, ntЬсень и 
чиста радость", тъй J1сизнено необходи,ии за от.мора на орzанизма ни вr, 
днешното тревоJ1сно вре.не. 

В!Ьчниm!Ь приятели на природата ще съзерцаватr, призори величе
ствения кr,рвавr, изzр!Ьва на слънцето, което, OKJr,.naнo като младенеца вr, 
тихиmtЬ води, ще завr,рши своя дневенr, nJr,.mb, за да стопли майката
земя; ще се люб11ватr, на безкрайната морска ширь cr, лазурното небе; 
ще се носятr, cr, ntЬсни и волность вr,рху вълнистата морска повръхность. 

А вечерь ще се опияняватr, omr, лшстичната свtЬmлина на лунния 
диска, omr, неzовия златенъ nJr,.mb, отъ приказното звездно небе, omr, чер
венитtЬ оч,и на .морскитtЬ .маяци, които zacнamr, и блещукатъ вr, нощьта 
като zолtЬмu свtЬтулки. 

Ще обходятъ надлъJ1сr, и наширr, легендарната СтрандJка съ не
обятниm!Ь i'l величествени zopu и В!ЬЧНО зелени ливади, тr,й много прене
бреzната и изоставена, за да я опознаятъ както друzиm!Ь iz сестри и 
пиятъ omr, нектара на нейниm!Ь хубости. 

Орzанизираниm!Ь туристи omr, всички к,ятове на Родината ще дой
датъ бодри и горди на съюзния съборъ въ Бурzасъ, за да изпълнятъ единъ 
мораленъ дълzъ къмъ себе си и Съюза ни. В!Ьрни и предани на тури
стическата общность, mtЬсно свързани съ природата, която zu вдъхно
вява и обединява, m!Ь ще докаJ1сапzъ и сега, че работятъ и творятъ въ 
името на една блаzородна цель: тържеството на българския туризъмъ 
и неговия ревностенъ апостолъ - Бълzарския туристически съюзъ. 
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ДРАГОМИРЪ ДРАГАНОВЪ 
Председатель н .1 клонъ „Странджа" отъ БТС 



Игра на вълнитt. Снимка Н. Божиновъ 

ИЗЪ СПОМЕНИТn МИ ЗА КЛОНЪ „СТР АНДЖА" 

Илю Ивановъ 

Бившъ председатель на „Странджа" 

Презъ J1tтото на 1922 година имахъ ща- Въ Бурrасъ по това време с;т;ществу-

стието да присlilтствувамъ съ група 11з

J1стници на събора на БТС въ ста

ропрестолния градъ Търново н на събо

р<1 на ЮТС въ rp. Дупница. И тия 

два събора, заедно съ тържествата по 

освещаването на туристическитt хижи 

в1, Търново и Рила, ми разкриха смисъ

щ1 и значението на българския туризъмъ 

и ме насърдчиха да помисля за туристи

ческото движение въ Бурrасъ . 

Пленени отъ величието на природата 

и и.зненадачи отъ беззаветната преда

н,Jсть на търновскитt 11 дупнишки ту

ристи къмъ дtлото на българския тури

зъмъ, ние се завърнахме съ чувство на 

срамъ, че сме останали чужди на една 

идея и на едно движение, толкова бога

ти по смисълъ и съдържание, чрезъ кои

то моrатъ да се удовлетворятъ толкова 

необходими за човtка културни потрtб

ности. И решението да се положатъ въ 

Бурrасъ основитt на една туристическа 

организация и да се заработи въ полето 

на туризма, дойде само по се.бе си. 

ваше новооснованотu младежко турис

тическо дружество „Росенъ камъкъ·', но 

клонъ отъ БТС липсваше, въпрtки 

че още въ началото на организирания 

т:1ризъмъ въ България - съ основава

нето на първото софийско дружество 

отъ Алеко и сподвижницитt му - бла

годарение на ревностьта на единъ отъ 

основателитt му - архитектъ Мари

Н(1въ, бургаски rражданинъ, и на съдей

.:твието на друrъ rолtмъ туристически 

деятель - архитектъ Козаровъ, Cli\ би

ли положени и въ Бурrасъ основитt на 

туристическа дружба, която, обаче, ско

ро е загаснала, може би поради лип

са на· обективни условия за излетна 

т:, ристическа дейность. Тtзи условия 

липсваха и по-после, но това неудобств') 

се оказа незначително предъ възторга 

отъ спомена за преживtното въ Тър

ново и Рила и решението да се основе 

нэново клонъ отъ туристическото дру

жество въ Бурrасъ се ОС/i\ществи. Следъ 

кратка подготвителна работа за изра-
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ботването на устава отъ една комисия, 

на I О декемврий 1922 година се състоя 

първото редовно събрание, на което 

прис,r;тствуваха шестнадесеть души. 

Прие се уставътъ, спори се оживено 

върху името на дружеството - да бж-

де „Черноморецъ" или „Черноморски 

край", но се предпочете името на леген

дарната „Странджа", съ огледъ на то

ва, че туризмътъ има за обектъ плани

нитъ и дружествата му тръбва да но

сятъ тъхнитъ имена. Избра се и първо

то редовно настоятелство въ съставъ: 

председатеJ1ь Ильо Ивановъ (сждия) и 

ч,1енове: Борисъ Гавалюговъ (сждия), 

Георги Димитровъ (учитель), Димитри

на Костова (естественичка) и Любенъ 

Георrиевъ (счетоводитель). Отъ този 

)!Оментъ клонътъ започна своя животъ 

като членъ отъ семейството на Бъл

гарското туристическо дружество и за

работи за пробуждане туристичес1<0 го 

съзнание на бургаското ГР!с\Жданство. 

Проявената дейность въ първитъ 

дни на дружеството бъ доста оживена, 

защото съ наст,r;пването на пролътьта 

числото на членоветъ му нарастна надъ 

65 души, които започнаха своитъ изле

ти при най-разнообразна и оригинална 

екинировка. 

На XVI редовенъ съборъ 

състоялъ се на 25 и 26 май 

на БТД, 

1929 го-

дина въ гр. Русе, клонътъ „Странджа" 

взе участие за първи пжть въ общия 

дружественъ животъ съ двама предста

вители и множество гости, които пред

нриеха единъ отъ най-труднитъ след

съборни излети до Юмрукъ-чалъ, не

проходимъ и нав,r;сенъ по това време. 

Въ „Странджа" започнаха да по

с1 жпватъ членове отъ разни сръди -
с;,;.дии, чиновници, офицери, учите.пи, 

занаятчии, мжже и жени, :,1ежду които 

се създаде непринудена сърдечнос~:.ь. 

Излетитъ, поради липса на близки при

родни обекти, се правъха до · близки 

околности и създаваха особено прият

на атмосфера, благодарение на създаде

ната интимность между членовстъ. 
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Презъ 1923 година клонъ „Странджа" 
даде първата си танцувална вечеринка, 

а впоследствие постигна и другъ ус

пtхъ, твърде голъмъ за своето вре

ме. Петнадесеть души членове пред

приеха презъ лътото двадесеть и 

петдневенъ излетъ изъ Пиринъ и Ри
ла, който, въпръки всички мжчнотии 

за реализирането му, завърши съ по

хпаленъ успъхъ. Сега, когато дветъ пла

нини c,r; пребродени и изучени отъ хи

ляди туристи и скиори, когато всъки 

връхъ и долина еж опо:шати и направе

ни дост,r;пни чрезъ пжтеки и маркиров

ка, когато въ пазвитъ имъ еж издигна

ти толкова хижи и заслони и до самитъ 

имъ подножия се движатъ отобуси и 

вJ1акове, излетитt, изъ Пиринъ и Рила 

иматъ характеръ на обикновена раз

ходка, но тогава, когато Пиринъ и Елъ

тепе бъха само далеченъ блънъ, въз

пtтъ въ туристически химнъ и наблю

даванъ отъ далечнитъ височини на дру

rитt, планини, а Рила можеше да се пре

броди само отъ нъколцина изпитани ту

ристи отъ софийския, дупнишкия или 

с:.~моковски клонове, когато липсваха 

пжтеки, маркировки, хижи и заслони и 

когато Пi'i'iтуването пешъ започваше 

оше отъ Пазарджишката гара - из

летъ изъ Пиринъ и Рила, въ продълже

ы,с на 25 дни на открито, бt rюдвиrъ, 

който говори за възторга и смълостьта 

на бурrаскитъ туристи. 

И сега, когато си спомнямъ за пър

вигв възторзи на онъзи труженици на 

туризма, които положиха грижи да за

крепятъ това културно дъло и да го за

вещаятъ на поколънията заедно съ 

всички културни и материални придо

бивки, тъй богато извоювани въ про

дължение на две десетилътия, азъ чув

ствувамъ гордость, че и ние, бурrасци, 

чрезъ своята организация можахме да 

дадемъ на общото туристическо дъ,10 

скромнитъ си сили и да превъзмогнемъ 

общественитъ предразсждъци, за да из
дигнемъ д-во „Странджа", нашата cкrii

пa рожба, до една висота, която съпер

ничи на останалитъ туристически орга
низации въ страната. 



1. 

ШУМИ ГОРА, НА РОСЕНЪ МИРИШЕ ... 

3. 

Шуми гора, шумятъ зелени zрани, 
като р,у.це се сплитатъ въвъ небето. 
И листитrь шумятъ като камбани, 
полюшнати отъ бrьломорецъ вrьтъръ. 

И лъхъ на росенъ всичко упоява, 
като димяща влаzа се разнася. 
Росата златни капки изпарява 
и слънцето я пий въ лазурна чаша. 

Пробудена отъ пролrьтни кавали, 
като рrька гората прошумява. 

А бrьломорецътъ листата zали 
и съ платноходъ въ небе то бързо 

плава. 

2. 

На платноходъ невидимъ плува 
в'Ь небето топлияm'Ь южняк'Ь. 
В'Ьрхаритrь люлrьй, цrьлува 
и листва горския шумакъ. 

На Странджа в'Ь пазвата заd'Ьхва, 
за миzъ се спрrь и пак'Ь шуми. 

С'Ь крилата си унесен'Ь n'Ьрха, 
С'Ь листата свежи се zлуми. 

Едва цвrьтята С'Ь Л'ЬХЪ докосне 
и съ медни устни zu допре -
разтваряm'Ь чашкитrь си росни 

и zледаm'Ь в'Ь синьото небе. 
Внезапно си платната свие 
и пак'Ь внезапно полети -
в'Ь небесен'Ь пристан& да се скрие, 
К'ЬМ'Ь сл'Ьнчевитrь висоти. 

И плува веселъ по небето, 
С'Ь кавал'Ь засвирил'Ь тъсеньта 

на планината и полето -
sъ усоитrь на пролrьтьта. 

С'Ьбудена оm'Ь тоn'ЬЛЪ вrьm'Ьр'Ь, 
оm'Ь пролrьтния д'Ьждь зв15нлив'Ь 
гората вдиzа листнатъ шаm'Ьр'Ь 
за отдих'Ь и живот'Ь щастлив'Ь. 

Като човrькъ д'Ьлбоко диша 
и zледа сь радостни очи. 
На росенъ дебритrь миришатъ 
и извор'Ь в'Ь долитrь ручи. 

А сл'Ьнцето с'Ь безброй иглици 
изплита люлки. И летят'Ь 
пристиzналитrь пойни птици 
из'Ь мрежи слънчеви въ лес'ЬmЪ. 

И Странджа n'Ьрвитrь си zocmu 
посрrьща С'Ь д'Ьхави р,у.це. 
А върху черzитrь и прости 
тупти и моето С'Ьрдце. 

4. 
Шуми, zopo, шуми, Странджо .иоя, 
разка:J1Сu ми тайната си пакъ ! 
Не веднаж'Ь съмъ m'Ьрсил'Ь в'Ь теб'Ь 

покоя, 

в'Ь твоя старъ и м'Ьлчалuв'Ь букак'Ь. 

Росен'Ьm'Ь е клонки пак'Ь разлистнал'Ь, 

Странджо zopo, росен'Ьmъ ухай. 
Господь знай защо е вrьт'Ьр'Ь писналr,, 
m'Ьй злокобно въ родния ми край! 

Шуми, zopo, планино хайдушка, 
мислитrь горчиви да заспяm'Ь ! 
И ако надъ мен'Ь извий вихрушка, 
вь твоя храмъ очитrь ми да спяm'Ь ! 

СТЕФАНЪ СТАНЧЕВЪ 
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ИЗЪ НЕДРАТА НА СТРАНДЖА 

Георги п. Аяновъ 

Макаръ низка и разJ1ата ш1анина, 

Странджа не е лишена отъ природни 

хубости. Отъ нейнитъ по-високи вър

х,, ве и крайморски възвишенип се от

криватъ великолепни г Jiедки и обшир

ни хоризонти. Никlriде разнообразието 

не е така голъмо и пленително, както 

въ тая J1егендарна планина. Върхътъ 

Паш,я при Царев:> преобладава надъ 

цълото крайбръжие до Цариградъ. А 

панорамата, която се открива отъ мо

рето, е отъ най-примамливитъ за цъ

Jiuто това крайбръжие на Странджа. 

Макаръ днесъ то да е с .i!або посещава

но, ще дойде, обаче, скоро день, когато 

ше стане българска Ривиера, защото 

никlriде другаде въздухътъ не е така 

•шстъ и лекъ, слънцето тъй ric1ю и мор

скиятъ просторъ така необятенъ, както 

тукъ. Ропотамо или Царева ръка, съ 

г;рироднитъ си хубости, разнообразна 

фауна и екзотични растения, стзна вече 

Устието на Ропотамо 
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,,юбнмо мъсто по това крайбръжне за 

Ис:лети на български1 t, туристи. Не е да
;1ече д~ньтъ, когзто всъко кжтче отъ 

това южно крайбръжие ще бiriдe мъсто 

за отмора н наслада, защото българн

нътъ умъе да цени природнитъ красоти 

и да обича своето отечество. 

Н.) не е само крайбръжна Странджа, 

която !<рие толкова много красоти, че 

аюбительтъ на природата може съ ча

С'JВе и дни да я броди, безъ да почув

ствува умора. Тръбва да проникнете по

л.ълбоко въ нейнитъ недра, зз да види

те всичкитt, и прелести. 

Тръгнете ли .по новото шосе Бур

гасъ - Малко Търново, което проръз

ва почти цъла свободна Странджа, то 

ще ви приведе ту презъ равни гори, ту 

презъ по-високи ридове, за да се спуст

не следъ това по голъмъ наклонъ въ 

1тtкой долъ, правейки хилпди завои, до

като се промъкне въ нtкоя непроходи-

Снимка Хр. Нановъ 



ма джбрава или се проточи по течение

то на планински потокъ, минавайки по 

многобройни мостове надъ странични 

долчини, докато да достигне крайната 

си точка, самата граница. 

Следъ като напустнете Бургасъ и ми

нете Пода и Равногорието, изкачвайки 

се неусtтно нагоре, ще стигнете пър

вото планинско селце Крушевецъ, въ 

подножието на в. Б:кна. Оттукъ започ

ва да се чувствува горската прохлада. 

Пжтьтъ се възвишава постепенно и . из-
вива подобно на спирала, чийто 

е окаченъ на Босна. При всtки 

при всtко изкачване нагоре 

връхъ 

завой, 

предъ 

васъ се открива нова гледка, все по

разнообразна и пленителна. Поради 

бързото движение на колата, картинитt. 

~е мънятъ като въ калейдоскопъ. Още 

не успtли да се нарадвате на безкрай

ната Равна гора, която се разстила задъ 

васъ като спокойно море, неусtтно на

влизате въ тъмното усое на Падалото. 

(Jrедъ таинственото Падало предъ 9чи

тъ ви се открива просторъ, свtтлина. 

Риболовъ по Ропотамо 

Новитt гледки промtнятъ тжжното ви 

настроение, добито отъ разкази за вър

шенитъ нъкоrа жестокости въ тоя край. 

На западъ отъ пжтя, само на два ки

лt,метра, се вижда планинското село 

Урумкьойво, сега преименувано Индже 

войвода, кацнало на високия ридъ до 

самата стара граница. Новото си име се

лото е получило поради спомена, който 

се счита като исторически фактъ, че 

тукъ е билъ убитъ нtкоrа легендарниятъ 

хайдутинъ Индже войвода, за когото въ 

пъсеньта се говори: 

,,Индже ле, млади войвода, 
много си, Индже, ходихме 
по тъва Странджа планина, 
по тъва гора зелена." 

Бързо се изкачваме по широката 

снага на Босна. Все повече и по-силно 

се чувствува прохладниятъ въздухъ на 

високия балканъ. Гората става по-висока 

и по-rжста. Високи буки и д<Уiбове, 

стройно наредени край широкото бъло 

шосе, надменно поrлеждатъ веселитъ 

пссетители, които съ своитъ нескон

чаеми пъсни и закачки нарушаватъ хар-

Снимка Н. Божиновъ 
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Общъ изгледъ отъ Ропотамо - Царева рi;на 

манията на вt.чния шепотъ на листата. 

Макаръ деньтъ да е топълъ, прохлад

ниятъ лъхъ на сt.нчестата гора прави 

пжтуването приятно. Вдъхновенъ отъ 

вi;чната пt.сень на гората, най-младиятъ 

отъ дружината ни, вt.чно засмt.ниятъ 

Начко, запt.ва хубавата малкотърновска 

пtсень, въ която е изразенъ борче

скиятъ духъ на странджанеца: 

,,Горо, гора, темна гора, мари, 

гора не броена." 

Оттукъ започва да се издига кону
сообразно самиятъ връхъ Босна, roJIO· 
брадъ откъмъ югозападната си страна 
и ропJавъ и мраченъ отъ североизтокъ. 

По самото планинско било, на което се 
издига Босна, е минавала старата граница 

д<J балканската война. По южния склонъ 
на върха още личатъ развалини отъ 

турския пограниченъ постъ, разрушенъ 

веднажъ презъ време на Преображен

ското възстание и втори пжть презъ 

балканската война. 

Отъ Босна се вижда цt.ла свободна 
Странджа: на изтокъ до Черно море съ 
нърховетt. Голешъ и Папия, на сев.-за

падъ Близнацитt. и Османбаиръ, на 

югъ Градището и Голt.мата могила до 

М. Търново, а още по на югъ, задъ но
вата граница Караманъ, Лисово и 

Махиада, надъ които вt.чно витае бор
ческиятъ духъ, който никога не е напус

КаJ1ъ тракийския българинъ. 

Цt.лата тая вжтрешна Странджа 

свободна и поробена която окото 
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едва обгръща, в ъ с т а н а л и т t, презъ 

1903 година тракийски българи бt.ха пре
вэе.~и и провъзгласили за „Странджан

ска република", най-свободната и най

демократичната, може би, отъ всички ре

публики, но, за жалость, и най-кратко

временната ... 

Отъ Босна Странджа се вижда въ 

естествения си видъ и красота: необят

на за окото по своето протежение на 

длъжъ и наширъ, гориста и прохладна 

лtте и прорt.зана съ хиляди планински 

потоци и рt.ки, които я правятъ безкрай

но разчленена, но навсt.кжде дост;v;пна 

и гостоприемна и безкрайно любима на 

своитt. хайдути, тъй често възпt.вани въ 

хайдушкитt, народни пt.сни отъ този 

край, като Вълчанъ · войвода, Индже, 
Стоянъ, Кара Колю, Стоянъ Бербаня, 

Филчо войвода и много други. 

Отъ Босна започватъ новитt. земи, 

придобити следъ балканската война. 

Пi'l,тувате, значи, въ нова България: 

дивна и красна, наистина, но бедна и 

г.1адна. Побt.лt.лото и гладко шосе бле

сти на ясното и топло слънце и стръмно 

се спуща съ много завои къмъ подно

жието на Босна, докато достигне прочу

тата „Б·вла вода". Каточели тукъ всичко 

е побt.лt.ло. Явно е, че оттукъ започватъ 

мраморнитt. леговища на Странджа, кои

то, съ малки прекжсвания, достиrатъ до 

самата граница. 

Не може жаденъ и моренъ пжтникъ 

да се не отбие и поразхлади при този 

студенъ изворъ. Бълата вода е млt.ко10 



Снимка Христо Наковъ 

на Странджа, защото изтича отъ мрамор

на скала, бt.ла като женска rръдь, коя

то никога не е видt.ла слънчевъ лжчъ. 

Водата и е студена и бистра като съл

зитt, на rорскитt. сърни, които идватъ 

тукъ ноще на топло. Малкотърновци 

обичатъ да се хвалятъ съ тая хубава 

вода, увt.рявайки ни, че запоениятъ съ 

нен моренъ пжтникъ не може да не се 

в11юби въ малкотърновка .. 

Като контрастъ на тая картина е 

Тъмна р·вка, която е невидима, поради 

ГNiсто зашуменитt. и брt.rове. Само кога

то я минавате по високия и дървенъ 

мостъ, виждате подъ него бистрата и 

вода. Отъ моста стариятъ ПNiть мина

ваше, преди да се прокара новото шосе, 

презъ сжщински горски тунелъ отъ кло

нести буки и високо разклонени rабери. 

Напусто търсите слънчевъ ЛNiчъ. Мрачно 

и хладно е като презъ есененъ день. Но 

с.1едъ като се изкачите съ повечко уси

лия на високия ридъ, КNiдето е разполо

жено „чудното и r:>лъмо „Гьолъ-тепе", 

к.1кто е възпt.вано въ пъсеньта, сега ~ре

именувано с. Звездецъ, предъ васъ се от· 

l(риватъ нови простори, безкрайни хори

З(•нти. Надъ селото се издига едн:>име

ненъ връхъ. Караманъ, Лисово и Ма

хиащ1 наново се изпрt.чватъ далечъ въ 

хоризонта предъ жадния ви взоръ, за 

да напомнятъ робската си участь .. 

Рt.дко Странджа открива за погледа 

то.JJкова разнообразни гледки. Би желалъ 

човt.къ да остане тукъ или да се изкачи 

Hd самия връхъ, за да се нагледа на вси'!-

ки хубости, на цt.лото величие на Стран

джа, да дочака залt.за на слънцето, задъ 

далечнитt, горски хоризонти, или да 

осъмне преди изrрt.ва, когато слънцето 

минава презъ широкия прозорецъ между 

Папия и Голешъ, недалечъ отъ морския 

брt.rъ. Колкото и да е rорещъ деньтъ, 

тукъ винаги полъхва хладенъ вt.трецъ -
,,морякътъ", който ободрява и освежава, 

а синьото небе и далечнитt. хоризонти 

отморяватъ погледа и успокояватъ духа. 

Отъ Звездецъ шосето се спуща стръм

н11 къмъ долината на Велека, като ми

нr,ва следъ последния си остъръ завой 

Ерай бележития карстовъ изворъ Ковачъ, 

чието име е свързано съ легендата за 

Х:-1секияга. Изобилната му вода извира 

с,тъ варовити скали, засt.нчени отъ ви

соки брt.стове, клонести лески, препле

тени съ увивни растения, които образу

ватъ сжщински шатъръ около извора, 

КNiдето човtкъ би могълъ да намt.ри 

истинска отмора и наслада. Нt.ма ПNiT· 

ннкъ, който да не е пилъ до насита сту

дената му вода и да не е пожелалъ да 

прекара въ забрава и мечти цъли часове 

и дни при този самотенъ изворъ, въ 

прохладния таинственъ лесъ. 

Легендата говори, че край Ковачъ е 

минавала границата на Хасекията и 

споредъ даденитt привилегии на тая 

область отъ султана, никой турски кон

никъ не е могълъ да минава презъ нея 

съ подкованъ конь и затова при Ко

вачъ трt.бвало да разкове коня си и на 

165 



излизане да го подкове, отъ което из

воръ)'ъ е получилъ името си. 

На нtколко километра югоизточно 

отъ Ковачъ, надъ лt.вия брt.гъ на р. Ве-

• лека, се намира историческата мt.ст

ность „Петрова нива", кждето презъ 

1903 г. събранитt. на рево,1юционенъ 

конгресъ тракийски българи провъзгла

сиха Преображенското въстание. Пора

ди това „Петрова нива" е свето Оборище 

за странджанскитt българи. 

Само на 200 крачки отъ Ковача те.че 

вtчно шумящата р. Велека, най-дългата 

рtка въ този край, забележителна съ 

дълбокитt. си проломи, безчислени за

вои и дълбоки вирове, богати съ бал

канска мрt.на и пъстърва. Дълбокото и 

корито и стръмнитt. и и гористи брtго

ве я правятъ не навсt.кжде проходима. 

Ще я минете по rолt.мъ и високъ бе

тоненъ мостъ надъ дълбокъ виръ, въ 

който безгрижно си играятъ на слън

чевия припекъ безбройни малки и го

лt.ми рибки. Пжтьтъ следъ това се из

качва стръмно по магарешкия баиръ, 

чрезъ нtколко остри завои и по тече

нието на Меча рtка (Аидере) и нейнитt. 

притоци се отправя за Малко Търново. 

П;°hтьтъ е равенъ и гладъкъ, съ мра

морна настилка, която му прпдава осо

бена красота между зеленип rористъ 

фс-нъ, но съ многобройни завои и де

сетки каменни мостове, иззидани отъ 

смщия бtлъ и червеникавъ мраморъ, 

който блести на слънцето. Мислите, че 

се движите въ нt.коп безкрайна алея на 

r радски паркъ. 

Макаrъ да е близу, М. Търново още 

се не ве1жда, защото е затулено въ мал

ка котловина, между по-високи ридове и 

върхове, които се виждатъ отдалечъ. 

Надъ всички тt.хъ доминираrъ Голt.ма

та могила и Градището. 

Отъ могилата, която се издига не

посрtдствено надъ малкип градецъ, се 

Раб.1юдаватъ всички очертанип на кот

;н1вината и бележити мtстности, като 
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Църноrорово, Вълчановъ мостъ, Пен· 

rюво, Махалзта, ,,Св. Марина", Боже. 

име, Езерото, Табарово, ,,Света Трои· 

ца", Делиево, Даскалитt, Студената 

вr,да, Войводската чешма, Деветтъ из

вора и много други, всt.ка отъ които 

крие въ себе си по една старина, по ед· 

н<1 природна красота, по една .цегенда ... 
Тия мъстности днесъ c.v. любимитt. 

юьтчета на всички туристи, излетници и 

::юбители на природата, защото тукъ 

намиратъ и студена вода, и дебели сt.н

ки, и всички други природни красоти за 

01мора и наслада. 

Самата Могила надъ градеца, на 

чийто скатъ е кацнала кокетната ловна 

хижа „Странджа", съ добре запазената 

си гора и многобройни планински из· 

вс•рчета съ букова вода, е най-уютното 

кттче въ околностьта на М.-Търново, 

Klfiдeтo всъки гражданинъ и rостъ на 

града намира мtсто за отдихъ и по· 

чивка. Безъ Могилата М.-Търново би 

изгубило половината си прелесть като 

балканско градче. Това, изглежда, м.

търновци добре съзнаватъ и затова 

пrавятъ всички жертви и усилип да пре·. 

върна1·ъ Могилата въ истински наро

денъ паркъ, съ всички удобства и улес· 

ненип за .~юбимитt имъ посетители. 

Ето тия хубави кжтчета около М.· 

Търново трtбва да станатъ краенъ 

пунктъ на всички туристически излети 

въ Странджа, било отъ Бурrасъ, билr 

отъ другитt крайморски градчета: Са~ 

:юполъ, Царево и Ахтополъ. Тукъ нt· 

кжде трt.бва да бжде и хижата на бур· 

rаското туристическо дружество „Стран· 

джа", което носи съ достоинство име· 

то на тая хайдушка и легендарна пла

нина. Свободната българска младежь 

трt.бва да залюби тап родна планина, не 
само заради природнитt. й хубости, 

прохладенъ в'ъздухъ и букови води, но 

и защота отъ нейнитt чукари и високи 

върхове се вижда плодородното поле 

на родна Тракия и се чувствува топлиятъ 

лъхъ на Бtлото море . . . 

; . 

• 
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Ропотамо Снимка Н. Божиновъ 

ДУХЪТЪ НА „СТРАНДЖА" 
Горо П. Горовъ 

Да обхождашъ безкрайния гръбъ на 

щ1йката Стара-11ланина, протегнатъ о rъ 

черноморскитъ синеви до завоя на Ти

:wокъ и Баба Вида; да пълзишъ въ 

сладка умора по стръмнитъ и склонове 

01 ъ Синит't, камъни до историческата 

БузJ1уджа; отъ паметния и героиченъ 

Св. Никола до тихата и равна Узана; 

отъ бездъннитъ пропасти и долове на 

Мазалатъ и Мар<1-гидикъ до царя Н3 

всички тия великани - Юмрукъ-чалъ! • 
Да се забравяшъ въ захласъ по чу дота 

на Искърската KJIИcypa и вълшебството 

на Бълоградчишкия камененъ rрадъ, 

отъ всевъзможни кули и чудовища -
е гордость и синовенъ дългъ на всъки 

бълrаринъ, въ когото пламти желанието 

да се свърже и втопи нъкакъ въ въч

ния духъ и бурното минало на своя на

родъ. Това значи: съ всъка своя крач

I<о и ст;у;пка да прекосвашъ кървавитъ 

дири на хилядитъ знайни и незнайни не

покорни бълrзрски синове - хайдути и 

бунтовници за независимъ българ

ски духъ и своб•:)Да: отъ Мануша, Стра

хи.1а, Чавдара страшенъ хайю тинъ, отъ 

С11р~н1 и Тодорка войводки - до неспо-

койния духъ на Раковски, Хаджи Ди

митъръ, Ст. Караджа, П. Хитс,въ! Отъ 

Левски, апостолътъ на свободата ни, до 

Бенковски и 6отевъ! Значи съ ушитъ 

си да доJ1авяшъ оная въковна юнашка 

бът·арска пъсень - копнежъ, крепител

ка на духа на поробенитъ, ехото на Бо

тевитъ бунтовни пъсни. Да чувстаувашъ 

безшумния летежъ на нетлъннитъ съч

ки на всички наши борци, паднали за 

с1:ободата ни; да чувашъ медения rласъ 

на овчарския каваJ1ъ, недtлимиятъ спжт

никъ на всички тия неспокойни духове, 

овчарьтъ - закриJ1ни1<ъ на юнацитt по 

п,1анинитъ 

Да се възвисявашъ до възбогъ по 

куполнитt висоти на гордата Рила; да 

се надвесвашъ надъ шеметнитt и про

пасти съ гърмящи потоци долу - е rо

лtмо и рtдко задоволство, че си се въз

качилъ до най-личнитъ върхове на 

Ба.пканtп·в. Значи да си се намtрвалъ 

всрtдъ най-дивата и пустинна природа, 

домъ на бtсни хали и природни стихии, 

тихо мtсто за постъ и молитва на от

шелнн1<а св. Ив. Рилски! Значи твоето 

м::~:1ко сърдце въ тактъ да затупти :::ъ 
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,общобълrарското, чийто г лавенъ мус

кулъ гигантътъ Мусалз, праща 

кръвьта си по вси посоки на България: 

въ Дунава и Черно море презъ Старз

ш1анина; въ Егея - презъ равната 

Тракийска низина, презъ Банско и Раз

лага, презъ Кресна и Петричко! Каква 

мощь, какъвъ 

за огромното 

гари! .. 

символъ, 

сърдце на 

достойни сзмо 

всички бъл-

Да се ръешъ по гористи планински 

потоци, като Бъндерица на Пирина; да 

гълташъ съ пълни гърди чистия и 

,свежъ въздухъ на черната мура; да се 

Кilтеришъ пълзешкомъ съ явенъ рискъ 

1;а живота си по отвеснитъ сипеи и скаJ1-

J-1и крепости, само и само съ собствената 

си ржка да откжснешъ стръкчето на 

нtжната звездичка, чудната планиаска 

роза - еделвайсътъ; да се оrлеждашъ съ 

часове въ бездъннитt планински очи, 

·СЪ води -- кристалъ, дето играе цари

цата на рибитъ - пъстървата - значи 

_да си изпиталъ най-завидната земна 

-наслада! Значи, стжпилъ върху челото 

_на върха на буритt, Елъ-тепе, да си 

обгръщалъ съ очи сю1шитt на всъко 

българско сърдце земи: отъ Шаръ и си

-ния Охридъ на изстрадалата Македония, 

.до Странджа и Черноморието; отъ ти

хия бtлъ Дунавъ и гордата Стара-пла

нина, презъ златна Тракия, до Егея! 

Значи още да се видишъ надъ Бtласица 

·и родния кжтъ на Паисия, дето се носи 

пi;сеньта, несподtленъ копнежъ за сво-

· бода, на пиринскитt харамии .. 

Потъвашъ ли въ безкрайния лаби-

ринтъ на просторнитъ Родопи; изгу

·бишъ ли се въ заплетенитъ имъ гънки, 

безъ начало и посока - значи да се по· 

несешъ върху крилата на вълшебната 

флейта на древния тракийски чародесцъ 

на тоноветt - Орфей, който свири въ 

страстенъ копнежъ за своята мила Ев

ридика, потънала навtки въ царството 

на Аида! Значи да чуешъ неизплаканитt 

вопли на стотици наши ,братя и сестри, 

силомъ откжснати въ тъмната нощь на 

робството отъ свtтJюто лоно на своя 

н::;родъ и хвърлени въ пригръдкитt на 
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Moxa:vieдa. И всички тия вопли, изплз.

кани на рtдко чистъ и звученъ майчиаъ 

езикъ. И още: да стоишъ нtмъ и без

мълвенъ предъ подвига на Кочо Чисте

Мt'нски, Пtтлешкова и плеада още ро

допски синове; да тръпнешъ предъ не

чr-вtшкитt изстi'rlпления на турскитt. 

башибозуци презъ Априлсксто въсга

ние надъ станалитъ днесъ светилищз. -
Перущица, Брацигово, Батакъ! Какво 

разнообразие на тонове, на антична му· • 
зика, на тегла и геройства презъ по-но

ви времена ... 

Но ·_що значи най-после да брощ1шъ 

изъ тъмнитt. букаци и гi'rlститt джбрави 

на най-отдалечената отъ сестритъ наши 

п.панини - Странджа? Изъ чукитt и 

светилищата на тая, на която още при 

зачеването и сякашъ орисница зла нера

да Ci'riдбa и е предрекла - вt.чно между 

два народа разпъната да бжде: отъ 

бълrаро-византийското срtдновъковие, 

та до наши дни. Изъ планината, що най

малко е спохождана, отъ малцина раз

питвана, нищо почти отъ битието и жи

тието си не разказвала, но което не 

значи, че не е интересна, че е бедна от

къмъ разнообразна природа, откъмъ 

юначно минало, скърби и радости, меч

ти и разочарования. Напротивъ, тя мно

го нъща знае и крие въ пазвитt си, 

много е видtла и преживъла въ низа на 

вt.коветt. 

Та тукъ ли стi'rlпкитъ на малцина се 

преплитатъ - .отъ древнитъ траки, съ 

изобилнитt, имъ каменни · герои - кон

ници, светилища и могили, до загадъч

нитt кимерийци, съ исп-:минскитt имъ по 

Рс·змъръ и замахъ каменни гробници 

,,змейови кi'!lщи" - долмени; отъ набъ

п~т·l, на свирепитъ каталани, за които 

странджанецътъ и до днесъ разказва, 

че отдето минt.ли „кръвь се лtела, мо

зъкъ течелъ", та до системнитъ опусто

шения на събратята имъ, морски раз

бойници - лазитt. Отъ незнайната тиха 

обитель на Гриrория Синаитски - Па

рория, до летящия конникъ на .11еген

дарната бtла Стана Урдувизка, за коя

то пъяrъ пt~ни и отрудениятъ странд-



жанецъ и въJiнитt на родното море; атъ 

кърджаJiийскитt вихрушки, предвожда

ни отъ станаJiия Jiereндa -- Индже, за 

когото и Jiюти кJ1етви се носятъ и 

на гората .nистето пJiачзтъ за него, 

ти до непокорнитt rJiaви на КондоJiов~ 

Пано, РавашоJiа и хиJiядитt още прео

браженски дейци отъ най-новата стран

джанска епопея. 

Странджа! СвъртаJiището на Вълчана 

войвода, Моня, Чавдара - зз кr,йто 

п·t.е пtсеньта на Странджа баиръ гr,ра-

Странджа - с, Заберно 

та и на Иринъ Пиринъ тревата ... Тукъ 
витае духътъ- и на храбрf!Т'Б Бимб~JIОВ· 
11и, радетеJiи за свободно бъJiгарско 

царство съ центъръ Равна-гора на 

Странджа ... А кой не знае, че с.амо въ 
дебритt на посJiедната се е запазиJiа мнс

с, иката на даJiечното минаJiо на езиче

ството и вакханаJiиитt на Дионисий? 

И за радость на всички ни, цt.'IOTO 

TL•Ba битие, съ духа на обитатеJiитъ 

нз Странджа, съ тъхнигt. борби за не-

зависимость и свобода, непосилн:1та имъ. 

работа, тъхнитt радости, ~-li'irи и нево-

JIИ, надежди и разочарования, 

обреди, повърия и Jiеrенди, rъ 

жива и мъртва природа на тая 

обичаи„ 

цълата 

планина 

-· всичко е отразено и записано въ не

писаното народно творчество аа стрзнд

жанеца, което народно творчество пре

тендира да е едно отъ твърде f)огатитъ. 

Да се преброди то дори изотгоре ера

бота непосиJiна, затова ще се з:щово

лимъ само съ Н'ВКОЛКО OTJIOJ\11<И, КОИТО• 

Снимна Г, Горовъ 

все пакъ 

става за 

Странджа. 

биха ни дали 

духа, бита 

отчасти пред

живота на 

Ето какъ е вплетенъ въ народнитъ, 

п·Ь'с.ни духътъ на странджански rъ хара-

мии ~ Инджето, ВъJiчанъ войвода, Ка

ра-Колю и др. 

Инджето се е разположилъ съ дру

жv.ната си чакъ край Хасково. На голъ

мия хайдушки огънь се пече тригодиш-
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но юнче, а войводата имъ говори раз

палено за нови набъзи: 

,,Дружина върна, сговорна, 
яжте, дружина и пийте 
и се на варда имайте! 
Храните коне на тавла, 1 ) 
точите саби френrии, 
пъ,шите пушки бойлии, 
rлашите чифте пищови, 
че ни е пжтетъ далече, 

сахате - четиридесте, 

пъкъ ние ще го вземеме, 

дружина, за - дванадесте! 
Бt.ла Едиrа да стиrнемъ, 
Едиrа - Бояджикьово, 

Едиrа да бастисаме2)" •• 

Та накрая, следъ вихреното кърд

жалийско нападение надъ богатото нъ

коrа гръцко селце Едиrа, пt.сеньтс~ да 

завърши съ картината, напомняща за

тишие следъ буря: 

,,Слънцето трепти, захода, 
Индже въ Едиrа отхода; 
слънцето трепти, изтица, 

Индже отъ Едиrа биттиса3)" 

А неrовиятъ събратъ, Въ .пчанъ в,,й

нодн, съ свойственото си безстрашие и 

ловкость, еднакво броди букацитt. на 

Странджа и дори строи мостове по Веле-

1<а съ свои пари и седи по механит·в на 

турската столица, дето пие вино пер

вена и дарява хубавитt. Gын·арки -- !\<О· 
ми съ скжпи нанизи - алтъни, ей така 

за слава на името си. Така неговъ бли

зъкъ говори на сестра си: 

,,Сестро Лилянко, Лилянко, 
сноще съмъ, сестро, отишелъ 

въ Стамбулъ на Еди-куле, 
на Едиколска механа. 
Тамъ се съ Вълчана събрахме, 
съ Вълчана - башъ хайдутинътъ, 
та ме е Вълчанъ послужилъ 4) 

цървено вино буема 
и ме за тебе попита: 
-- Ходи ли, ерrенова ли? 
,Ко ходи ,ко ерrенова, 
Лилянки ше хи проводе 
три юза жълти ялтънье 

да ниже да се наниже, 

да носи да се наноси. 

,Ко е Лилянки прилъrатъ, 
и още ше хи проводе" 

А тия харамии бродятъ изъ дебритt. на 
Странджа, защото рuбскот1' тегло отъ 

1) добре, за дълъrъ пжть; 2) нападаме; 
3) свърши; 4) почерпилъ. 
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· Т) рци и гърци е 11епо11осим:J. Първитt, 

робятъ и безчестяп,. а вт,)ритt. - кле

~н•тятъ. И то дотолкова това тегло е 

тежко, че ·и rоратн на Странджа, бъrr
rарската гора, к,я rG с н·l,~11 зригеш<а на 

много драматичч,1 с;1еш1, съчувствува 

напълно на роба, та единъ юнакъ, ка го 

5! ПИТсt защо е il')CЪjlHaJi:,: Д:J.'IИ Оl'Ъ 

L.1нна или отъ пr,>hаръ, тя му отговаря: 

,,Ой те тебе, добъръ юнакъ! 
Не ме пожаръ опожари, 
нито слана ознобила: 
вчера презъ менъ подминаха 

триста души църни турци, 

та караха млоrо робйе: 
първи синджиръ - отборъ момци, 
втори синджиръ - млади булки, 
трет:1 синджиръ-малки моми" ... 

Отчая:1а пъкъ странджанска майка 
кърши ржце, че е въ невъзможность да 

спаси едничкия си синъ-учитель, накле

ветенъ отъ Фанариотитt. въ бунтарство, 

само защото е буденъ и ги боде въ очи

тt., та майката нарежда: 

,,Гьорrи ле, учителю ле, 
сина ле, единъ у майка! 
Де .,а те майка укрие: 
въ сандъкъ ли да те заключи, 

че земе да те зарови, 

син-J ле, да те не найдатъ, 
не найдатъ - да те обесятъ!" 

А той я теши, че нищо не помага 

предъ под,1остьта и клеветата, че него

вата е решена, но пъкъ знае и защо ще 

погине: 

,,Мале .пе, ко ме обесятъ, 
мале ле, да ме не плачешъ: 

за в·l;ра ще ме обесятъ, 
за въра - за България!" 

И при все това дуУ.ЪТ ь на rтранджа

неца и странджанката ни чай-малко не 

е отпадналъ. Така, на задирванията и по

желанията на турчина да склони едва 

замомt.лата се странджанка девойка да 

стане „бt.ла ханъмка·', тя ето какъ ди

пломатично и поетично му отказва: 

,,Сейменинъ, сейменъ башио, 
та рача, белки не рача, 
ко ми сейменинъ направишъ: 
отъ божуръ сукно марено, 
отъ невt.нъ - жълти папуце 
и отъ трендафилъ - терлике, 
тогава у васъ ще дойда, 
тогава ваша ще стана!" 



Но наредъ съ хайдутитъ, изъ дri'iбра

витt на Странджа, споредъ народното 

повърне, бродятъ и псевъз~южни не

земни Сri'iщества: юди, вили, самодиви, 

змейове. Нtкои отъ тъх-;, влиз:Jтъ ч;~къ 

На~1инемъ ли между самитt. обит:Пе

ли на Странджа, дето i<иnи непосилна ра

бота, придружена съ мелодичната стран

джанска пtсень; надзърнемъ ли по хора, 

въ досегъ съ човtцигs, кзквито c,ii седtнки, попреJ1ки, меджии - ще чуемъ 

змейоветt, които се эалюбватъ съ все Cri'iЩaтa пtсень, акомпанирана съ ов-

смъртни моми и момци, дарнтъ съ не

земна сила свои люби:v1цн, като ги пра

вятъ „змейчеви", пом,1гзтъ имъ въ ра

ботата и пр.: 

„Ззмръкнала мома 
На дебела нива. 
Змей на пжть я чака, 
чака, пречакова, 

китка да хи земе, 

китка - босилкьова" 

Дюни нрай Ропотамо 

Или пъкъ мJ1ада булкз ще ;:.е обложи 

съ „стрика си" - девера си да пожене 

сама голtма нива. Но кога поженала 

М8J,ко, се провиква: 

,,Змейове, златокрильове, 
де да сте тука елате, 

КаJшнки да помогнете!" 
• 

И тt, се сипватъ изъ невидълица: 
„Като, Калинко, дойдоха 
доръ деветина змейове: 
единъ хи дяте вагюли,1) 
другъ хи ржкойки сбираше, 
други хи снопе вързуватъ, 

caJIЪ ми Калинка женала, 
женала, оженала си" . . . 

чарския кавалъ, чукането на конопа, ца

ревицата ... Защото тукъ всичко е ра
(юта. 

Колко пъкъ се държи на работли

востьта, се вижда отъ това, че сама мо

ма съветва момъка си да избира мома

к;r;щовница на хорото: 

Снимка Хр. Наковъ 

,,Не отбирай, брайно ле, 
мома на хорото, 

ми отбирай, брайно ,1е, 
мома на разбоятъ: 
коя мома, брайно ле, 
бръжко, бръжко ткае, 
бръжко - че хубаво! 
И отбирай, брайно ле, 
мома на нивата: 

коя мома, брайно ле, 
бръжко, бръжко жене, 
бръжко - че хубаво!" 

Тукъ въ пtсеньта е отразена и цtда

ТJ природа на Странджа съ джбравит-в, 

1) Бави, залъгва. 
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рt,кит'l,, върховетi;, растенията, мъст

ноститi; . . . съ зе.1енитt имъ пролtтни 
на~1ета;1а, изпъстрени лtте съ златожъJr

ти нивици, . едъръ и дребенъ добитъкъ, 

есенното златно рухо и зимната бtлота. 

Най-високиятъ връхъ на Странджа

баиръ, Махияда, е взетъ като симвоJIЪ 

на строгость и намръщеность, съ мъгли

тt, които често го обвиватъ, та момъ
кътъ сравнява грозотата и неприветли

востьта на момата, за която го прегова

рятъ, така: 

,,Църна е - като цига11ю:~, 
дремна е - като шикалка, 

сникната като - Махяда!" 
А за гората на пролtть се казва: 

,,Сичка гора цвети, ~1 :1ади, 
цвети, млади ~ клони брати," 

което недоволнитt отъ робското поло

жение очакватъ съ нетърпение, молейки 

се презъ ранна пролtтъ: 

,,Боже ле, милни Господи' 
Летни ни, Боже, росица, 
огрtй ни ясно слънчице -
гората да се разлисне, 

млади хайдукьке да тръгнемъ" 

И накрай една картинка отъ нзй-нJ

вата странджанска епопея. Преображен

ското въстание, при което странджанци-

т в се вдигнаха като единъ, за да отхвър

ш,тъ тежкото иго, и се изживtха крат

ки, наистина, но възвишени чувства, из

разени и въ народната пtсень съ стиха: 

,.Съмнало на Преображение, 
девекьстотинъ и трета година: 

въ цtJ1a се Странджа развtватъ 
се български байряци, 
български още - комитски." 

Но де ли може въ н·вко,1ко само реда 

да се изброди всичко, що е отразено въ 

богатото нарJдно творчество на Стран
джа! Всички нейни хубости, джбрави, до

лини! Да се надзърне въ всички гънки 

на бита, веществената култура, минало

т•, на странджанеца! 

Тр·вбва да си тъналъ въ букацитt и 

дmбравитt и, да си лежалъ подъ дебе
лнтt имъ сtнки, да си пиJIЪ студенитъ 
имъ води; да си изживявалъ потайнитt 
имъ са\юти - денемъ и непрогледнитt 
имъ тъмноти - нощемъ; да си трептtлъ 
съ пулса на скромнитt 11 обитатели, да 

си слушаJrъ пtснитъ имъ - тамъ на ни

вата, по попрелкитt, меджиитt - та то

ruва да се каже, че си почувствувалъ, 

Е,шстина, хайдушкия лъхъ на Страндж;~! 

Симфония на морето 
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Изгр-tвъ надъ морето Снимиз Илю Ивановъ 

ГР АДЪ ТЪ НА ЗЛАТНАТА ПЖТЕКА 

Петъръ Драrоевъ 

Казватъ, че най-скmпъ кmтъ за чо

въка бит, оня, дето се е родилъ. Но за

шо се забравя оня кi'!'iтъ, дето той е по

г;1едналъ съ духовнитt си очи? Друго

то, духовното раждане на човtка - не 

му ли представя свtта прекрасно преоб

разенъ и незабравимъ? А това ново 

раждане идва по-късно и понtкога -
далеко отъ родния Ki'l'iTЪ. Тогава, наредъ 

съ чувството ни на привързаность къмъ 

родното мtсто, възниква и силната ни 

привързаность къмъ мtстото, дето сме 

пс,ч'увствували най-съкровенитt и пла

менни трепети и стремежи на душата. 

Но съзнателното и дълбокото винаги се 

налага надъ безсъзнателното и повръх

ностното, и затова твърде скоро въ 

това наше раздвоено чувство на при

вързаность взема надмощие привърза

нс,стьта ни къмъ нашето духовно родно 

м-tсто. 

Ако споменътъ за детскитt ни .чудо

рии изви1<ва въ душата ни сладостния 

кr,пнежъ по нtщо неу.~овимо, CM<'i'iTHO и 

все пакъ хубаво и мило, то споменътъ 

за първитt съзнателни · и духовно оза

рени преживелици отъ юношескитt го

.11,ини ни кара да потръпваме отъ въз

торгъ и вtра предъ бодритt устреми на 

духа. И ако мtстото, дето е протекълъ 

детскиятъ ни животъ, буди тi'!'iжното оча

рование отъ онов~ което е било и нtма 

вече да б<'i'iде, то мtстото, 

горtлъ юношескиятъ ни 

дето е из

животъ, крие 

обаяние отъ за насъ онова мистично 

идеала, което ни прави щастливи. 

Бихме ли могли нtкога да забравимъ 

оня Кi'!'iтъ, дето сме усtтшш въ душата 

си благоуханието на любовьта, опияне

нието предъ красотата и властния коп

нtжъ по вtчностьта? И може ли д~ 

има за насъ на свtта другъ по-скжпъ 

KlhTЪ отъ оня, дето сме били замаяни 

отъ чуднитt видения на юношескитt 

си години? 
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Кжде не съ~1ъ би.1ъ и какво не съмъ 

видtлъ по този божи свtтъ! Моитt же

m:!ния и Сii'iдбата ме отнасяха всрtдъ 

далечни и непознати морета, планини и 

r~·адове. Съ възторженитt си очи об
rърнахъ прочути градове и природни 

кii'iтове, за които вдъхновени люде Cii'i 
11.1.писали грамади ,Jтъ книги; захласнатъ 

11 нtмъ, пребродихъ нъкои отъ пжтища
Т::!, по които нtкога сж . бродили вели
китt сtн1,и на миналото, или пъкъ сж 

Бургасни пристанъ Сн. Хр. Наковъ 

се пораждали събития, които сж пр·~

образили свtта; съ почти религиозно 

благоговение впивахъ жадния си по
r.1сдъ въ великитt творби на 11зкуствот J. 
Толкова много чудни и незабравими об-

рази и видения на хубавата изненада, 

безъ които свtтътъ би заприличалъ на 

пустиня! И, все пакъ, нищо не заличи въ 

душата ми спо:v~ена за най-скжпия ми 

1,жтъ въ свъта - Бурrасъ. 

И\!а ли по-хубави години въ живота 

нu човъка отъ тия между петнадесетата 
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и двадесетата му година? Презъ тия го

дини човъкъ върва, че свътътъ е съз

даденъ за него, че всичко, каквото поис

ка, ще му се даде. Тогава той не живъе, 
а гори - върху олтара на смълитъ си и 

вдъхновени мечти. Тогава азъ открихъ, 

че на тоя свътъ животът~, е най-върхов

ното благо, че човъкъ е съ въз:v~ожно

стнтъ на богъ, че доброто и красотата c1r. 
живи не само Bii'iтpe въ насъ, но и из

в1,нъ насъ, че . . . О, какво JJИ не от

крихъ презъ ония rодичи на пламененъ 

възторгъ? 

Често, при хубаво време, преди пук

вuнетn на зората, азъ прекосявахъ не

застроеното тогава поле ттредъ казарма

та, навJ1изахъ въ градината и бързо се 

спускахъ на пустия брt.гъ. Морето би

ваше тихо и спокойно. Изтокътъ пла

менt.еше. Всичко наоколо биваше при

тихнало въ трепетно очакване на чу до

то. Изправенъ на бръrа, дето почти без· 

шумно приплисваха нъжнитъ вълни на 

леко надипленото море, азъ впивахъ 

пог.lfеда си въ далечния пожаръ, отъ 

който щъше да се роди слънцето. Като 

п1J чудо, една златиста ивица се плъзва

ше предъ мене - върхътъ на слънцето се 

бt, показалъ надъ водата. Скоро тя се 

превръщаше въ златна, царствена пж

тека. Струваше ми се, че по тая пжте

ка можехъ да стигна до слънцето . . . 
Златната Шi'iтека на слънцето! - Пжте

к~:та къмъ идеала, пжтеката, по която -
мислъхъ си - щъше да премине цъли-

5IТЪ МИ ЖИВОТЪ •.. 

Неусt.тно, п,r1теката rубt.ше златото 

си и заблестяваше - чиста и бtла, ся

кашъ посипана съ диаilliанти. Слънцето 

бъ отскочило високо надъ морето. Жи
вотътъ клокочеше отново - стихиенъ, 

заrадъченъ и въчно младъ. Чудото бъ 

дошло. Не само всръдъ природата, но и 

въ душата ми. Чувствувахъ се възро

денъ. В·tрата ми свътt.ше като самото 

сJ1ънце. За мене всичко бъ възможно: 

хората ~10жеха да станатъ по-добри и 

животътъ - по-красивъ. Достатъчно бt 

само да се посочи на всички златната 

пii'iтека, която ме свързваше съ слънце-



· то. Велики мечти на още по-ве:шка мла
дость ! По-късно разбрахъ, че хората 

търсятъ не златни пжтеки къмъ идеала, 

а зла1 ни монети, и че сil'iществуването 

на слънцето откриватъ чакъ по пладне, 

когато почне да ги жули съ горещит·в 

си лжчи . . . Разбрахъ още, че хиляди 

нъща теглятъ човъка настрана отъ злат

ната п?r1те1<а и, ако не е сиJ1енъ, винаги 

може да я загуби отъ очитъ си. 

върва.1ъ въ ония мигове, когато сждба

та ми е поднася.1а най-горчивитъ разо

ч;,рованип? Какво би разкжсвало не

прогJiедния мракъ на скръбьта, която 

толкова пжти е връхлита.~а душата ми? 

Какво би укротявало буйния ми и спра

ведливъ гнъ·въ, когато съмъ билъ го
товъ да дигна p?rlкa върху другитъ или 

върху себе си? 

КоJ1ко П?i\ТИ съмъ потръпвалъ отъ 

ужасъ при мисъльта, че може да се по

мрачи ИJIИ да изчезне съвсемъ отъ очи

т·в ми златната П?ilтека на моята първа 

младость ! Какво би билъ животътъ ми 

И ето, докато се питамъ, азъ виж

дэмъ въ спомена си златната пжтека, 

леко потрепваща върху морето, и сърд

цето ми прелива отъ умиление къмъ 

най-ск?r1пия за мене к?ilтъ на свъта -

безъ тая чудна пжтека, по която нъко- Бургасъ, дето тя нъкога б.1есна като 

г::~ навJ1ъзохъ въ свъта? Въ какво бихъ чудо, за да не изгасне никога. 

СТАРАТА ГОРА 

Из.мина зимата сурова 
и прол,ьть вредом'Ь разц'Ьвm,ь, 
Сь прем,ьн.а шарен.а и нова 
се кичи старата гора. 

Южн.як'Ьm'Ь студове прогони 
оm'Ь нашата земя далеч'Ь. 
Премр'Ьзналитrь сухи клон.и 
н.ап;;;пиха отново веч'Ь. 

Л;;;чит,ь сл'Ьн.чеви оzр,ьха 
в'Ь гората влаJ1сн.ата трева. 

И птици весело з,ап,ьха 
н.а свойта радость п,ьсеньта. 

Нукуряк'Ь, иглика и лалета 
~'Ьвmяm'Ь навред'Ь под'Ь вс,ьки храсшь. 
Оm'Ь всички клон.и и д'Ьрвета 
се носи . бод'Ьр'Ь, весел'Ь zлас'Ь: 

- При мен.'Ь елате всички хора, 
при мен.е, старата горд, 

за да забравите у.мора, 
несгоди, zpuJtcu и тжzа ! 

ПАУЛИНА СТАНЧЕВА 
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ЕДНА НОЩЬ ВЪ СТРАНДЖА 

Константинъ Н. Петкановъ 

Нарекохме се да изядемъ едно пече

но агне на жарь въ сърдцето на Странд

жа. Речено - сторено. Около двадес~гь 

души мJ1ади хора се приготвиха за пжть. 

Отъ Малко-Търново излtзоха три нато

вr.рени коня и най-веселата дружина въ 

свtта. Тръгнахме изъ пжтя и, преди дз 

б·J;хме изгубили отъ очи градчето, зз

пtхме бодри пtсни. Слънцето се издигна 

ЮlВИСОКО, накара ни да положимъ В'ВН

ци отъ джбова шума на главитt си и 

разгони гължби изъ свtтлото небе. 

Кжде ще нощуваме? 

При „Хайдушкото КJ1аденче". 

ДRлече ли е? 

Измори ли се вече? 

За да покажа, че не съмъ се измо

рнлъ, отбихъ се отъ пжтя, пресtкохъ ед

на горска поляна, намtрихъ се до брtга 

на жълтъ сипей и се провикнахъ. Ехото 

разбърка въздуха въ низината и падна 

върху водитt на бистрата рtка. Обади

ха се още нtколко души, разбудихме го

рата отъ обtдния и сънь и я Hij,Kapaxмe 

да ни държи гласъ на пtснитt. 

Минахме по Вълчановия мостъ, огле

дахме се въ бистритt води на ръката и 

завихме налtво, тръгнахме преаъ висо

ки бурени и сочна трева. Навлtзохме въ 

стара гора. Вtковни джбове се препича

ха на слънцето и тежко пъшкаха. За ме

не всичко наоколо бtше ново и незабра

вимо. Сочната трева, горскитt цвtтя ме 

привличаха съ свежата си красота, а 

пъкъ плещестит-в джбове ме завладяваха 

съ юначеството си. Азъ вървtхъ и, ма

каръ че тогава бtхъ двадесетгодишенъ, 

струваше ми се, че съ подкрепата на 

странджанската гора бихъ завладtлъ 

utлo царство. 

Задъ мене изпръхтt конь, обърнахъ 

се и видtхъ единъ отъ дружината да 

язди. Присмtхъ му се, а той се провик

на и ми отговори: 

- Ти нищо не разбирашъ отъ разход

ка! Който иска да усtти хубоститt на 

Странджа, трtбва да я преброди на 
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конь! - разпери ржuе, пое дълбоко въз

духъ и пакъ се провикна съ гръдния с~ 

ГJIUCЪ. 

Азъ се изравнихъ съ коня, дръпнахъ 

ленивеца за крака и се помжчихъ да го 

съборя на земята. Той ме ритна, отстра

ни ме, скочи отъ седлото и се нахвър"1и 

върху ми. Сборичкахме се изъ тревата н 

събрахме около насъ цtлата дружина. 

Играта ни се превърна въ борба. Съблt

ксхме връхнитt си дрехи и преплетохме 

р,,ще. Аз·ь успtхъ да извия дtсницага 

му и другарьтъ ми колtничи отъ болка. 

Остави ме, счупи ми ржката! 

Признай се за победенъ! 

Признавамъ се! 

Оставихъ го, подскочихъ отъ радость. 

и се затъркаляхъ изъ буренитt. Дружи

ната запt народна пtсень и отмина на

щ; едъ. Сега азъ вървtхъ на опашката, 

поглеждахъ якитt джбове и чакахъ да 

ме похвалятъ за силата ми. 

- Тука, тукаа! - провикна се чер

ноокиятъ красавецъ Стефанъ. 

- Идаа! - отвърнахъ азъ и изти

чахъ напредъ. 

Конетt бtха спрtли до дънера на два 

стари джба. Тукъ бtше „Хайдушкото 

кладенче" и цtлата дружина се р'IЗ· 

хвърли за почивка. На нtколко крачки 

отъ мене, отъ коренитt на грохнзлъ 

букъ извираше бистра вода и се стичаше 

къмъ близката рtка. Безъ да почивамъ, 

пристжпихъ къмъ извора, колtничихъ и 

докоснахъ устни до студената вода. 

- Брей, на глътки пий, много е сту

дена, ще те пресtче! 

Най-излишното нtщо за младия чо

вtкъ сж съветитt. Напихъ се на единъ 

дъхъ, с,1едъ това наплискахъ лицето с:1 

и „се обърнахъ къмъ планината, която 

б,шнр се издигаше отъ земята и леко га

лtше съ джбови и букови клони свtтло

с1:ньото небе. 

Следъ малка почивка, по-опитнитt 

тръгнаха изъ гората да търсятъ овчар

ски колиби, за да купятъ не едно, а две-



Странджансни гори 

агнета. Нъкодко души останахме при из

вс,рчето да пазимъ дрехитъ. Въ едни ди

с;,ги азъ намърихъ мрежа, измъкнахъ я 

и нагазихъ водата да Jювя риба. Губихъ 

се до късно изъ бистритt бързеи на ръ·

ката и за моя радость, удовихъ половинъ 

торба риб11. Върнахъ се доста ИЗhюренъ, 

подхвърлихъ небрежно торбата въ кра

ката на Стефана, тръшнахъ се на земя

та и се загледахъ въ далечното тракий

ско небе. Почти бъхъ задръмалъ, когато 

стъ гората иалъзоха другаритъ, които 

бъха отишли да търсятъ агнета. Връща

ха се съ праздни ржце. 

- Ами сега, какво ще правимъ безъ 

агнета? 

- Ще му намър~.,мъ леснината! -
обади се стариятъ харамия Лефтеръ, на

рами пушката си и изчезна въ гората. 

Смрачи се. Вечеряхме хлъбъ и сире

не н легнахме за сънь. Дружината се 

уыълча и надъ насъ тихо, но съ дълбокъ 

г,rасъ заговори гората. Азъ отворихъ 

очи, проследихъ въ мрака две малки 

звезди и забравихъ, че съмъ на дваде

сеть години. Почувствувахъ се като не

връстно дете, изгубено и забравено. Безъ 

да мисля за страшни нtща, страхътъ се 

надвеси надъ мене и съ тежка ржка 

притисна гърдитt ми. Отъ дветъ ми 

страни лежаха другари, но тъхната бли-

Снимиа Г. Горовъ 

зuсть не бъ достатъчна да се бори сре

щу безпокойството ми. Не чакахъ ни

то хайдутинъ, нито дивъ звъръ, а пъкъ 

бtхъ готовъ всъки мигъ да скоча, да за

п,шя сухитъ дърва и да освътя всичко 

наоколо . 

Джбоветъ допръха 

другъ и си зашепнаха 

Ромонътъ на ръката се 

глави единъ Д'J 

въковни тайни. 

избистри, отдъ-

ли се отъ горскитъ въздишки и засвири 

съ тънки сънени свирки. Изострихъ 

сJ1ухъ и доловихъ странни думи. За 

пръвъ птть чувахъ неземни гласове. 

Единъ сребъренъ гласецъ нареждаше 

еднообразна приказка, а следъ него дру

ги гласове се смъеха и се задъхваха отъ 

веселие. По едно време топла вълна 

грJбна въ пригръдкитъ си горската 

нощь и п залюлъ като въ люлка. Една 

птица проплака и цълата гора притаи 

дъхъ. Леко извърнахъ глава да видя, да

ли другаритъ ми спятъ, но всички ми се 

видъха натъркаляни като сухи горски 

пънове. Още нъколко мига и азъ щъхъ 

да извикамъ отъ страхъ, но изведнажъ 

Стефанъ извика, подскочи и заудря съ 

рn.це около леглото си. Всички наскачах

ме отъ лег,1ата си. Азъ дори намърихъ 

сн.1и да се заем-вя на страхливеца. 

- Защо извика? 
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- Нt,що )1е1,о падна върху :1ицето 

ми. 

Нъколко души запипаха съ ржце око

ло JJerлoтo му. Единиятъ отъ тъхъ на

бара едра горска жаба, улови я за кра

ката и я размаха предъ очитъ ни. 

-- То било жаба! - и всички се раз

смъхме. 

Тъкмо се готвъхме отново да лег

немъ, пристигна Лефтеръ съ единъ ов

чэрь, който носъше две агнета. Едното 

ai не проблъя и прогони съня ни. Раз

шетахме се, запалихме голъмъ огънь, на

с·вдахме около него и заслушахме при

казкитt, на харамията Лефтеръ. Отъ 

всички най-доволенъ· бъхъ азъ. С.лу

шахъ Лефтера и неговитъ думи тъй се 

преплитаха съ нощнитъ гласове на гора

та, че презъ тая незабравима вечерь 

азъ почувствувахъ невидимит·в ласки на 

безсмъртната любовь. 

Овчарьтъ закла агнетата, одра ко

житъ имъ, наниза ги на дълги джбови 

пржти и ги закрепи на колове край дебе

лата жарь. 

- Момчета, донесете още сухи дър

ва! 

Разтича.хме се изъ гората и азъ за

бравихъ за страннитъ гласове. Нахъл

тахъ навжтре, измъкнахъ дебели вър

шини изподъ стара шума, помъкнахъ ги 

и обезпокоихъ съня на старитъ буки и 

джбове. Препънахъ се въ единъ клонъ, 

паднахъ по очи, но нищо лошо не ми 

се случи. Изправихъ се, погледнахъ 

огъня, забелязахъ агнетата и завихъ ка

то вълкъ да сплаша дружината ... 
На разсъмване пакъ налъгахме за 

сънь, но едва затворихме очи и надъ 

нr,съ небето започна да става леко и 

хладно. Върховетъ на дърветата се от

дълиха отъ тъмнината и се задържаха 

въ пъленъ покой. Една невидима ржка 

се промъкна презъ дii'iбовитъ листа и 
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х1:<ър.ш м.1ъчна дреха върху близката 

гЬка. Г 1асоветъ изчезнаха и азъ наис

тина бъхъ готовъ да заспя дълбокъ цъ

.1ебенъ сънь. Тъкмо се унесохъ въ дръм

ка и два посJ1едоватеJ1ни пушечни гър

межа ме разсъниха. Надигнахъ се и се 

загледахъ лредъ себе си, Утрото б-t, 

дошло и надъ цъла Странджа леже:11е 

съвсемъ чисто и бодро небе. 

Излая куче и лаятъ му кръстоса го

рата. Ра.3несе се трети rърмежъ. Отъ ви

Сt,ката папрать излъзоха двама души и 

тръгнаха къмъ насъ. Единиятъ размаха 

убитъ заекъ и високо поздрави: 

- Добро утро, момчета, изненадахме 

ли ви? 

Вий ли rърмъхте? 

Хвърлихме на три зайци, но само 

единия у дарихме. Ще го сготвимъ съ 

чистъ зехтинъ. 

Нъмаме нито зехтинъ, нито еж-

дина. 

Ний си носимъ всичко! . 

По пжтеката се зададе дружина. 

Между тъхъ имаше и три млади момиче

та. Едното се казваше Радка. То из

тича напредъ, спрt, се сръдъ зелената 

папрать и се усмихна. Въ сжщия миrь 

се усмихна и слънцето надъ гората. Азъ 

ct заrледахъ въ Радка, но тя не ме забе
J1яза. Станахъ отъ мъстото си, отидохъ 

подъ едно дърво, уловихъ се за висналъ 

клонъ и започнахъ лудо да се люлъя и 

да се провиквамъ ... 

Настжпи деньтъ. Радка слъзе въ ръ

ръката да напръска синитъ си очи съ 

бистра вода. Останалит-в две момичета 

се заловиха да готвятъ заека. По едно 

време ми се стори, че не съмъ пълъ цъ

ла въчность. Надухъ гърди и зап-вхъ. 

Цълата дружина се събра на купъ. 

Стефанъ даде тонъ и подхвана хорова 

пtсень. Екна цълата Странджанска гора. 



СЪ А. СТРАШИМИРОВЪ НА ОСМАНЪ БАИРЪ 

Петно Росенъ. 

На Ос~1анъ баиръ е ~1анастирътъ Св. 

Летка; чествува се сJJедъ ВеJJикдень, въ 

11етъкъ. Този манастиръ е новъ, ИJJИ по

пр:..во наскоро възобновенъ. 

ПрисъниJJО се на баба Ерма отъ с. 

Коджабукъ, че тамъ е свето мъсто, по

вториJ1ъ се, потретиJIЪ и се този сънь, 

и то така внушитеJJно, че станалъ единъ 

видъ бъJJо видение: сънь на яве. Не 

оставила на мира стареца си дъдо Кра

;1е, докато не отишли на указаното и мъ

сто да направятъ онова, което и се по

велпвало свише: още съ първата копка 

открила ковчеже съ свети вещи: кръстъ, 

света чаша, иконата на Св. Петка и пр. 

Стеюю се мало и голъмо да види и се 

увъри въ това чудно чудо. Поразкопали 

насамъ-нататъкъ и разкрИJш основитъ 

на старо църковище, въ ОJпара на което 

бл.икналъ бистъръ изворъ. Върху сами

тt. основи на старото църковище по

строили, на бърза ржка, манастирче и се 

почнало всенародното му чествуване. 

Баба Ерма умръла на връхъ Великдень 

-- на Възкресение Христова, и това ка

точе било едно потвърждение на нейна

та светз мисия - ,,тя не умръ, тя въз

кръсна" - думали нейнитъ близки ... 
Защото изпълнила божието повеление. 

Народътъ по тия мъста е много ре

лиrиозенъ. Особено онзи, отвждъ грани

цата. Около всъко село има по нъколко 

манастирчета - оброчища, дето наро

дътъ на уреченъ праздникъ се събира 

на панагиръ. Всички тия оброчища, оба

че, останаха отв;;,;дъ границата. 

Една неутолима душевна нужда бъ за 

преселенитъ отсамъ границата липсата 

на такова свето мъсто. 

Възобновениятъ манастиръ Св. Петка 

61; каточели даръ божий. И като нtщо 

ново, посещението му бързо станало все

народно. 

На втората, на третата година Св. 

Петка бъ вече истински панагиръ, защо

Тt> този панагиръ задоволяваше друга 

нужда: даваше възможность на българи-

тt отъ дветt страни на турската гра

ница да се срещнатъ, да се видятъ и из

нрикажатъ. По това време минаването на 

границата бt нъщо много обикновено. 

Зи народа тя каточеJ1и все още не 

сжществуваше. Особено за ония, минали 

отсамъ границата българи, които все 

още т;;,;гуваха за своитt родни огнища 

и бащини гробища. Гората, презъ която 

м1<нава границата, като тъменъ облакъ 

съединява разстоянията отъ новитt се

лища отсамъ границата и старитъ отта

тъкъ, сравнитеJJно малки, та отиването и 

връщането бt най-JJесно. А на Св. Петка, 

на пзнаrира, тия срещи добиха поч ги 

общонароденъ характеръ, та нито наша

та, нито турската ВJiасть не изискваха 

ннкакви формаJJности. 

(трашимировъ бt учитеJJь въ много

кратно описаното отъ него с. Турско

Аюгюнъ. То е на самата граница, населе

Нс> изключитеJJно съ преселници изъ бъJJ

rарскитъ села отв;;,;дъ границата. Преди 

ВсJ1икдень · бt въ града. Навърташе се 

около нашия ханъ - свърталище на 

всички немирници. Забърза се да си оти

ви. Искалъ непремtнно да отиде на па

нагира. Той бt много жаденъ за на

блюдения на народния битъ и обичаи и 

такова сборище на бъ,1гари отъ две

тъ страни на границата му се вижда

ше много рtдъкъ случай . . . Тия му 
наблюдения го направиха такъвъ голtмъ 

апоJJоrетъ на благонравието на наши гъ 

рупци. Азъ бtхъ ученикъ, доше.лъ да 

прекарамъ великденската ваканция, та 

замъкна и мене. Възседнахме пъргави 

кончета и заминахме. Лонгозитъ около 

МаJJедрата бtха тъмни и непроходими, 

обширната Равна гора бt все още дев

ствено буйна и безкрайна, Факия-де

ре бистра, многоводна и пънлива, а 

БъJJа-ръка, съ стремителнитъ си пънливи 

бързеи, бъ действитеJJно непрекжснато 

61,лнало се платно, препасало зелената 

горска самота. Що пъсни, що възторзи 

бtха изъ цълия пжть! Страшимировъ бt 
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дълбоко нагазиJ1ъ изъ сказаниnта за т~

rендарния Индже войвода и всъка по

личба го подсtщаше за нъкакъвъ под

виrъ на тоя царственъ юнакъ, оставилъ 

незабравими спомени изъ тия покрайни

ни. Едва повечери стигнахме на пана

п~ра. Около бистрия вграденъ изворъ 

се трупа върволица народъ да си зачер

пи водица изъ тоя свещенъ източникъ. 

Изъ околната изrръвна поляна еж се на

станили, като войска на бивакъ, надо

шлитt посете,1и. Младитъ вече еж се 

задълили на малки хорцА и тропатъ ли 

тропатъ, а по -старитъ, приклекнали, едва 

що cm се вгледали едни въ други, все 

още не еж имъ се отпушили душитъ за 

по-дълго изприказване . . . Гледатъ се 

вторачено, питатъ и отговарятъ откжс

лечно или само съ кимане на глава, а 

изъ очитt, имъ тече потокъ отъ умиле

ние. По тъмно навалицата е вече доста 

гоJ1ъма, играчитъ еж се обединили въ 

голъмо, голъмо хоро, каквито само чин

нитъ рупци могатъ да разкършатъ. А 

по-далеко, изъ гжстаJiака, еж лумнали 

буйни, свtтли огньове, oкoJio които ста

р11тъ готвятъ топJiа вечеря, подсJiадена 

с1-, СJiадки и умиJiни приказки за онова, 

което е било нъкога, когато еж биJiи за

е;1Но, и това, което е станаJiо сJiедъ тъх

ната раздъла. Така минава цъJiата нощь. 

За сънь и почивка - не става и дума. 

На ранина огньоветъ еж вече загаснаJiи, 

хс-рата изморени и се започва прибиране

то. Мнозина отъ дошJiитъ изъ турско ис-

1<атъ да минатъ границата пu тъмно. А 

тн, границата, е на единъ хвърJiекъ -
промъкнешъ се и TOJIKoвa. И все пакъ -
граница е: тамъ е турско, тука - бъJI

гарско. Само момчетата не бързатъ; ще 

дочакатъ най-важния моментъ - борба

та, пехливанJiъка. Особено ония, които 

ще взематъ участие ... СъмнаJiо-не съм

наJiо, гайдитъ, зурнитъ, тжпанитt, обръ

щатъ свирнитъ си на гюрешъ - на бор

ба. Борбата се започва съ най-маJiкитъ 

х,Jапетии, та по-гоJiъми, по-rолъми, до

ю,то се дойде до башоветt. ПосJiедната 

двойка ще дъJiи меr данъ и за сJiавата и 

за подаръка: голъмъ кжсъ шарена басма 
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и живъ овенъ . . . Съ какво тържество 

победителната група отнася басмата, на

правена на знаме, и обкичения овенъ, съ 

к.1къвъ гуJ1яй ще се изяде и изпие всич

ко, спечелено отъ борбата! 

Поляната малко по малко обезлюдя

ва. Ние се щураме насамъ-нататъкъ, въз

хищаваме се на ясния широкъ хори

зонтъ. Страшимировъ е въ възбуда. 

,,Тръбва да ви кажа, приятели, че спо

редъ мене, тукъ, на това мъсто, е биJiъ 

прославенинтъ нъкогашенъ манастиръ на 

Григория Синаитъ - школата на иси

хаститъ. Ако Иречекъ бъ дохождал ь 

тукъ, на самото мъсто, не би се колебалъ 

дн го търси тамъ нъкжде къмъ Бакаджи

цитt и Сакаръ планина . . . Да се има 

предвидъ и това, че при последното 

си връщане изъ Св. Гора Григорий е 

c.:JtзъJiъ въ Созополъ и оттамъ се отпра

ВИJJЪ за своя манастиръ. Ако манасти

рътъ му б·tше къмъ Сакара, нъмаше за

що да избикаля чакъ по Черно море, а 

щъше да мине или направо, по сухо, от

къмъ Бъломорието, иJiи презъ Цари

rрадъ, Родосто и пр. Това мъсто е го

лъмо бъJ1гарско светилище и не напраз

дно Ив. Александъръ го е така щедро 

обдарявалъ. Тукъ получиха божествено

то си вдъхновение Теодосий Търновски 

и ц·t,1иятъ му клиръ" , , . 

СвършиJiъ-не свършилъ съ манастира, 

вторачи се на югоизтокъ и дума: ,,А та

тъкъ-хее - на онзи ридъ, е Караеврен

ската кула. Тя е центърътъ на първото 

голъмо и добре организирано българско 

въстание презъ юлий 1810 година. Тукъ 
бъха се събрали почти всички наши ста

ри войводи, начело съ Инджето, Кара 

Кольо, Добри войвода, Вълчанъ войво

да, Ангелъ войвода и колко, KOJIKO дру

ги. Но душата, орrанизаторитъ на този 

бунтъ б·tха Факискитъ Белени и Ичмен

скитъ Узуновци, потомъкъ на които е 

Стефанъ Караджа , .. Две думи за по
следния моментъ на тоя бунтъ: Юмеръ 

Дразътъ, спахията на тая область, заед

но съ цълата си рая, се затворилъ въ 

мощната си кула. Обикалятъ нашитъ 

войводи, ръмжатъ, заканятъ се, но какво 
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~югатъ да направятъ съ свонтt шишене

та на тая каменна твърдина. Направили 

uъзможното: Домусъ араба! Събрали 

СЕ.'rскитt дикани, поставили ги на колес

ница съ по две колелета и, скрити задъ 

диканитt, наближаватъ кулата. Тогаваш

нитt пушки не сж могли да пробиватъ 

диканя. Намазватъ ку,лага околовръстъ 

с;_, катранъ и я запалватъ: димъ и пла

~п.ци я обхвана,ш. Обсаденитt не могли 

да изтърпятъ и започнали да скачатъ. 

C~·:.ra ти свtтъ се изпотрошилъ ... Така 
се свършва епопеята на Караевренската 

буна, за която азъ вече съмъ записалъ 

поне двадесетина пtсни . 
Ето ви една: 

,,Темна се мъгла зададе .. 
Не било мъгла отъ Бога, 
Ми бил .J мъгла отъ барутъ 
Запалили сж кулата, 
Кулата Каравренската. 
Дразътъ на порти седtше, 
Кървави сълзи ронtше, 
Ронtше и нареждаше: 
Горете, моми и булки, 
Горете, бtли кадъни, 
Да ви не фати Инджето, 
Инджето кара Феизътъ" . 

Време е и ние да си отиваме. Възсед

нахме кончетата и по добре личаща пж

т~ка поехме изъ гората. Въ разговори 

и пtсни, ние така сме се улисали, та и не 

заглеждахме на коя посока отиваме. По 
едно време предъ насъ лъсна голъма по

.'IЯnа, а всрtдъ поляната насtдали на ко-

21е.10 двадесетина турски войници. По 

срtдата изправенъ офицеръ имъ преда

ва нtщо като словесно. Спрtхме и се 

ко.1ебаемъ: напредъ ли, назадъ ли! То

дl>рчо, кметътъ, сбута коня и дума: ,,Я 

ке бъгамъ" - и хукна назадъ. Послед

ваха го още нtколцина. Ние съ Страши

мировъ подкарахме конетt къмъ турци

тt, спрtхме и почнахме да се обяснява

ые: бъхме на сбора, сбъркали сме пж

тя - упжтете ни. 

К2заха ни: - Хей тамъ, насреща, на 

другия край на поляната е българскиятъ 

постъ - идете тамъ. 

Шибнахме конетt и право тамъ. Ка

кво да видишъ: една сtнница отъ шума, 

а на слънцето единъ голъ войникъ, голъ 

Крайморски н:ремъ Сн. Хр. Наковъ 

както майка го е родила, се изтъга вър

ху постJrания си шинелъ. Опралъ си 

дрехитъ и чакалъ да изсъхнатъ. Думаме 

му: бива .ли така, самъ самич;,къ и голъ. 
Така ли се пази граница? Я вижъ ония 

отсреща. Смути се и мънка: ,,Другаритt 

ми отишли на сбора". Посъвзе се и до

бави: ,,Отъ ония отсреща ли, отъ тъхъ 

ли да я пазя? Само да имъ навикамъ!" 

Презъ поляната се зададоха тримата 

му другари. Обкичени съ китки, накри

вили шапки, нарамили пушкитt, като со

пи, идатъ и гълчатъ. Като ни съгледаха 

-- спръха се и почнаха да се тъкмятъ, 

помислили ни за !jЪКакви началства, но 

щомъ ни видtха, че сме цивилни, единъ 

презъ другъ започнаха да разправятъ 

какво и що видtли на панаира. 

- Ами борихте ли се? - пита ги го

лиятъ имъ другарь ... Посмълчаха се и 
единиятъ подхвана: ,,Ехъ, ако не бtше 

Грездовото Гене, щtше да видишъ каква 
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басма и r,акъвъ овенъ щъхме да ти до

~1ъкнемъ ... Отде се извръ!" Грездо

вото Гене бъше башъ пех.'1иванинътъ изъ 

тин м·вста; той взелъ славата и награ

дит·в. 

Уп;,;а;тиха ни да се върнемъ назадъ -
инакъ съвсемъ щi;хме да се объркаме. 

Минахме Бъла ръка и ето ни надъ 

Коджабукъ. На мегдана пъстро-пъстри-

110 отъ хора. Особено sтсно се чуватъ 

Зеленина Сн. Хр. Наковъ 

зурнитъ и тli\панитъ. Явно е - сборътъ 

продължаваше въ селото. - Да отидемъ 

да погледаме. - Тъкмо що бъха почна

,,и борбитъ. 

Въ сръдата на мегдана се шири и под

смива, че нъма кой да му излъзе, голъ, 

плещестъ гигантъ, Алишъ пехливанъ, до

шелъ специаJ1но за qорбитi; чакъ отъ 

Лс-зенградъ. Кааза пехливанинъ, макаръ 
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вече доста старъ. Наоколо Ci'l'i насъда.1и 
вснчки първенци, задъ тъхъ правостоя

щи, та женуря, та момчетии. Кметътъ 

обикаля изъ мегдана, пази редъ и под

каня този-онзи отъ известнитъ борци да 

юл·взе срещу Алиша. Никой не се мръд

ва. - Турчинътъ се разхожда, прави 

разни уюни, плъска съ pi'l'iцe и продъл

жава да маже тълото си съ зехтинъ. 

По едно време на мегдана изкочи 

младъ, строенъ българинъ, хвърли си 

гс,рнитъ дрехи и остана само съ по

тури. . . . ,,Маркоо11у, Маркоолу", за

мъ.чви се отъ всички страни. ,,А да ro 
вндимъ!" Маркоолу бъ най-силниятъ бо

рецъ въ цълата околия. Турчинътъ се 

широко ухили, че се бъ намърилъ най

сетне кой да му излъзе насреща и изви

ка: ,,Сзкi'\'i тутъ, пехливанъ !" (Здраво 

дръжъ, борецо!) 

Маркоолу като змия се вплете око,10 

дебелата снага на турчина и се опита да 

го вдигне; Алишъ се смъкна на земята 

и седна. Седи и не мърда. Маркоолу се 

осуква около него, оттукъ го подхване, 

отъ тамъ се опита и пакъ се изплъзне. 

Колъничилъ, преграбчи турчина презъ 

кръста: последниятъ посегна съ дъсна

та си pli'iкa презъ лъвото си рамо, хвана 

бъ.ттгарина малко задъ плешката, пона

веде се и го премеп,а нъкжде-си на

предъ. Маркоолу, бледенъ, съ опрашенъ 

rръбъ, признакъ, че е победенъ, приб,1и

жи А1шша, потупа го по рамото - знакъ, 

ч1: се признава за надвитъ, и пехливан

лъкътъ се свърши. 

Зурнитi; съ високъ възrласъ скжсаха 

свирнята и веднага подхванаха хоровод

ни свирни. Изви се голъмо, rолъмо хоро. 

Ние възседнахме кончетата и отми

ю~хме. 



Черноморски вълни Сн. Хр· Наковъ 

ОСТРОВЪ СВ. АНАСТ АСИЯ 

Крумъ Кънчевъ 

Нъкой бъше писалъ, че въ Черно 

мсре имало малъкъ островъ съ мало

бройно, ала високо просвътено населе

ние. Ставаше дума за островъ Света 

·Анастасия, кждето по онова време бъха 

11ринудително подслонени за кратко 

нъколцнна наши общественици. 

Всжщность, споменатиятъ островъ, 

отстоящъ на три мили източно отъ Бур

гасъ и на около миля отъ едноименния 

носъ (известенъ съ името Цукаля) е не

населенъ. И както ще бжде изтъкнато 

въ следващитъ редове, другаде тръбва 

да се търси неговата слава. 

Подобно на своитъ черноморски съ

братя, и Света Анастасия е малъкъ ос

тровъ, даже твърде малъкъ: между 

осемь и деветь декара, съ десетметрова. 

височина. СкаJ1истъ и безводенъ. Почти 

J1ишенъ отъ растителность, ако не се 

смътатъ десетината плодни дръвчета и 

мъничкото изоставено лозенце. Съ от

весни бръгове. Трудно достжпенъ. Въ 

съседство съ подводни камъни и плит

Кl· Вини, като се изключи югозападната 

му часть, гдето има малко пристанище, 

удобно за приставане на неголъми пла

вателни сждове. 

Малкото островно 

заето отъ две сгради за 

пространство е 

живъене, цър-

кница, маякъ съ жилище 

два кладенеца (всжщность 

лища за дъждовна вода), 

ниuа. 

къмъ него, 

водовмъсти

хлъбопекар-

Маяковата бъла свътлина излита отъ 

двадесетметрова височина надъ морето .. 
Вижда се отъ около петнадесеть мили .. 
F.дно приспособление препраща червена 

свътлина, видима за плаващитъ откъмъ 

югъ по посока на Бургаския заливъ. Тъ 

тръбва да се съобразятъ съ нея, да 

счупятъ чертата на своя пжть малко въ 

дъсно, за да избъrнатъ връхлитане вър

ху така нареченитъ „Биволи" (шесть

седемь издадени надъ водата камъни 

предъ -нuсоветъ Ативоло, Акра, Акинъ), 
както и върху опаснитъ приостровни 

скали. Маякътъ се самозапалва, та става 

ИJ JIИшенъ пазачътъ, който единственъ 

би внасялъ животъ въ този безлюденъ 

островъ. 

Старата манастирска сграда на два 

П/;';ТИ е преправяна и подновявана, но 

неизползувана и лишена отъ грижовно 

пазене и поддържане, повторно ще за

пустъе, като намиращата се въ съсед

ство църквица. Въ нея не се извършва 

боrослужба, почти не се посещава отъ 

П(,клонници, а представлява повече при

целна точка за изследвачи на старинната 

иконопись, стенопись и върска дърво

ръзба. 

Манастирътъ е основанъ преди пове

че отъ две столътия отъ гърци, а за 

църквицата се мълви, че въ сегашния си 

видъ била издигната по починъ и жер

твувани сръдства на нъкой-си хаджи 

Петъръ отъ Котелъ. 

Току въ сръдата на църквата има 

четвъртитъ мраморенъ камъкъ, върху 
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1<ойто е изваянъ двугJ1авъ орелъ. Такова 

изображение има и на металния полю

лей. Неправилно се смъта, че се {{асае 

за споменни следи, оставени отъ рус

китъ войски, стжпили на острова окоJю 

първата четвърть на миналия въкъ -
по време на гръцката освободителна 

борба срещу турцитъ. Още по-погръш

на е мисъльта, че църквата, а едвали не 

и самиятъ манастиръ, Cm руско дъло. 

Защото казаниятъ знакъ е гербъ на нъ

J<с,гашната анхиалска метрополия, въ 

Манастирътъ на Св. f\настасия 

обсега на която е попадаJ1ъ манасти

рътъ. 

Манастирътъ Света Анастасия, далъ 

име на острова - независимо отъ тур

ското му име Папазъ адасж - Попски 

островъ - билъ твърде богатъ и осо

бено много известенъ. Ималъ обширна 

ш~ра въ крuйбръжната земя. Немалко 

люде го посещавали, за да се поклонятъ 

на светицата, на която приписвали чу

додейна мощь. Особено многолюдни би

.~и тъзи посещения въ крайнитi; дни на 

августъ, тъй като деньтъ на Света Бо-
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городица - 28 августъ - билъ праздни

кътъ на манастира ... 
Неписаното )!ИШIЛО. на Света Анаста: 

сия е огръно отъ свътлината на преда~ 
ннето, което отпраща своя отгласъ да; 

..rечъ по пжтекигв на времето, за да 

достигне до насъ. Разправя се, че под

водната скала, североизточно отъ ост

рова, която наистина има видъ на ко

рuбъ, не била нищо друго, освенъ вка
мененъ вi;троходъ . . . Морски разбой
ници го управлявали. Съ престжпна рж-

Снимка Хр. Наковъ 

1<:1 насо-шаJIИ неговото кормило къмъ 

острова, за да навлъзатъ въ молитвени

т·в покои на самотнитъ братя. Да огра

бятъ и отнесатъ далечъ презъ морето 

скli'iтаното отъ тъхъ имане. Но Богъ 

чулъ молитвитi; 1fa своитi; послушни ча

да. Страшна буря забучала. Съ бъсенъ 

устремъ вътроходътъ полетълъ и с~ 

ударилъ на каменистия бръгъ. Разб~лъ 

се. И :v~игомъ се превърналъ на голъ:v~з 

чrрна ска,!!а, послужила за гробищна мо

г~,ша на морскитi; разбойници. И толко

ва черни били гръховетъ имъ, че и вре-



ыето, въ съюзъ съ морската стихия, би

ло немощно да затрие чернилката на 

подводния камъкъ, а още 

да го разруши и отстрани 

по-~1алко -
изцъло ... 

Наистина, изкусно скроена приказка, 

киято била нъщо повече отъ ужасна за

п.г.аха къмъ всички , вдъхновявани отъ 

помислитъ на жестоко наказанитъ отъ 

Бога нападатели. 

Но ако „вкаменълиятъ корабъ" е жи

во свидетелство за наказана престжп

ность, намиращата се недалечъ северо 

западнn отъ острова усамотена скала, 

заr1азена отъ разрушите.~нитъ пристжпи 

на въ.Iнитъ, въпръки малкия си ръстъ и 

беззащитность - е указание на свя

тость ... Лоши дни настанали за остров
нитъ свети обитатели. Приморскитъ имъ 

земи, източници на хJ1ъбъ и сръдства за 

животъ, би.ш заграбени отъ турцитъ. 

Е.:щнъ следъ другъ се пръснали братя

та - да търсятъ другаде по-сгодни ус

ловип за сжществуване - безъ гол·вми 

лишения, безъ тежка мжка и тъмна не

известность предъ утрешнип день. Оста

налъ само престариятъ игуменъ, който, 

не следъ дълго, бичуванъ отъ гладъ, 

предалъ духа си Богу. Но - останалъ 

докрай на пость: въренъ на светия ост

ровенъ кжтъ и на Света Анастасия ... 
Рибари открили тълото м~ Заровили го 

на самия бръгъ, денонощно рушенъ отъ 

вълнитъ. И чудо! - Гробътъ останалъ 

невредимъ. Приелъ видъ на самотна 

скада, отк;v;сната сякашъ отъ скалитъ нэ 

острова. Неуязвима и твърда като в-в

рата на стария игуменъ, устоялъ срещу 

буритt на житейското море, отъ които 

изп.1ашени побъгна;1и другитъ сподвиж

ници. 

Островътъ и светицата Анастасия не

веднажъ еж бивали творчески възпроиз

веждани отъ наши живописци, поети и 

писатели. Все ПЗI<Ъ, това не е допринес

;ю эа нсторико-научна яснота на ма

нс,стира и църквата. Покрититъ съ ма

зилка стенописи сгжстяватъ тайната, 

подъ чийто знакъ остава тази света ста

рина. Необходимо е да се освободптъ 

иконитъ отъ оковитъ на варьта, за да 

заrоворятъ предъ погледа на любозна

телния и J1юбопитенъ посетитель. Нищ? 

страшно и противон·ародно нъма, ако тъ

зи самобитни творби на върското из

куство се ценятъ като всъка музейна

сбирка изобщо ... Отъ значение биха

били и добритъ проучвания на · мана:
тирскитъ архивни р1,;кописи, които се 

пазятъ въ общинската книгосбирка на

Бурrасъ 

Островътъ е излетно мъсто за бур

гасци и гоститъ на този rрадъ. Ако дър

жавата ro преотстжпи на Бургаската об
щина, тя би направила възможнитъ по

добрения и нововъведения за неговото 

оползотворпване въ духа на днешното 

време ... Ще се внесе животъ въ тази 

земна отломка, хвърлена отъ Бога 

всрtдъ вълнитъ. 

Тогава образътъ на Света Анастасия, 

К(•йто денонощно витае надъ острова lf 

се оглежда въ приостровнитъ сини в::>

ди, ще хвърли своето отражение на кра

сс та и чистота и въ душитъ на днешни

т-в люде, способни да разбиратъ и почи

тгтъ, назръли за обичь и възторrъ . 
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БУРГАСЪ - МОРСКОТО СЪРДЦЕ НА БЪЛГАРИЯ 

Този, който за първи Пi'i'iть пристига 

въ Бургасъ по желtзница, още съ на

в.шзане на влака къмъ старата гара би

ва поразенъ отъ чудна гледка: отдtс

но трептятъ въ изумрудни блtсъци езе

р;ла Мандра и Вая, отлtво --- широката 

п;ющь на града, разстланъ въ живопи

сснъ редъ, а напредъ, подъ лазурноrо 

небе, въ милиарди отражения вълшебно 

се ю,;пятъ лодки, кораби и параходи въ 

обширния Бургаски заливъ. 

Ili'i'iтникътъ е очарованъ отъ евро

пейския видъ на града, приличенъ на 

1,с•кетно модерно селище, а приятниятъ 

хJ1адъ и прtсниятъ ,юрски въздухъ . из
пълватъ rърдитt му съ пролtтна све

жесть. Бургасъ, първиятъ пристанъ на 

Г.ългария, разположенъ на най-rолtмия 

Черноморски залЮJъ, съ нищо не на

помня за своето ранно минало, когато 

еж го населяваJ1и 5-6000 души, когат"J 

Анхиало е билъ по-прочутъ отъ него, 

ксrато неrовитt жители едва еж печели

.JIИ насжщния си хлtбъ. И само стари 

граждани могатъ да ви припомнятъ кж

дt: нtкога еж биди скелитt, турскитt 

джамии ИJIИ потайни ханища, въ които 

Ci'h изчезвали богати търговци, идвали 

,укъ да купуватъ стоки съ тежки, злат

ни лири _ 
Днесъ въ Бургасъ не моrатъ да се 

-срещнатъ и жълтитt трескави лица, за 

ксито Иречекъ споменава въ своитt пж

туг,ания, защото rрадътъ и неговата 

покрайнина еж обезмаларени. Модерно 

устроенъ градъ, Бурrасъ е напълно во

дr,снабденъ и канализиранъ и неговата 

1юда е rолкова вкусна и питателна, че 

-съ право единъ франзузки пжтувачъ и 

изследователь я нарича „луксозна". Съ 

минералния си съставъ, въ който участ-

1Jува и охJiадената вода отъ топлитt 

римски бани край града, бургаската во

да почти съперничи на софийската! Во

дата, безъ която нtкои хора премина-

1!атъ, е, наистина, най-ценното богатство 

на единъ rрадъ. Но това по-добре мо

rатъ да признаятъ он11я, коитр нtматъ 

186 

хубава вода, макаръ да се гордtятъ съ 

други хубости ИJIИ съ вкусни питиета! 

Бургасъ е електрифициранъ по пос

ледна дума на техниката и неrовиятъ 

вечеренъ видъ представлява, особ~но 

отъ парка „Царь Борисъ", отъ пристани

щето или отъ нtкоя покрайна височина, 

истинска венецианска феерия, отразена 

въ заливнитt води като далеченъ, не

пс,вторимъ, приказенъ сънь ... Прие rа
ншцето пъкъ е винаги оживено и раз

гръща чужди свtтове, въ които хората 

с11, непознати, а трtсъкътъ на винчове

тt, ревътъ на сиренитt и разнообразие

то ви отнасятъ по страницитt на кни

rитt за даJiечни земи, които сте че 1и 

отдавна, много отдавна . . Ако свърне

те по въJiноломната стена на пристана, 

ще изпитате удоволствието да съзер

цавате морето, неrовитt вълни и кжпе

щитt се чайки и гларуси. Ще видите и 

оная нtжна, едва доловима линия, дето 

морето и небето се цtлуватъ като 

страстни JIЮбовници. 

Бургасъ прилича на свретнат_а дома

кv.ня, която непрекжснато шета, чисти 

и съ усмивка приема всtки rостъ. Имот

нината на града личи навсtкжде: по но

внтt Ki'i'iЩИ, nавиранитt улици, зелени

т·h и кичести квартални градини, дина
мичния стопански животъ. И наистина, 

Бурrасъ стои на предно мtсто между 

стопанскитt срtдища въ страната най

вече съ своята индустрия и оживена 

външна търговия. Ежедневно въ приста

нището му отсtдатъ по нtколко чу,к

доземни параходи и товарятъ или разто

варятъ стоки. И день по день, годишно 

тукъ идватъ до 700 параходи, които за 

време отъ 5 години внасятъ до 500 хи

.1яди тона, а изнасятъ до 91}0 хиляди то
на разни стоки. Търговски, индустриа

дt>нъ , риболовенъ и пристанищенъ цен

търъ, Бургасъ, едновременно, е и го

.~-\омо куJiтурно срtдище, както и южно

(ългарско морско .1tтовище край не

~1ирното Черно-море. 

Кореннитt жите.ш на Бурrасъ би.1и 



Бургасъ - rv:орското кGзино 

първитъ завърнали се отъ Бесарабия 

българи, но въ новообразуващия се 

градъ населението е биJю смъсе:-ю, та и 

з:1това културата късно се посажда и 

е;~ва въ последнитъ десетилътия дава 

п.1одове. Днесъ, обаче, Бургасъ, който 

нtкога е имаJIЪ Cl!'iЩO свои скромни на

родни дейци, борили се за църква и 

училище, представлява значителенъ кул

туренъ центъръ съ много просвътни, 

родолюбиви и спортни организации, 

както и съ институти, чиято дейность 

се сочи за примъръ и другаде. 

Градътъ разполага Cl!'iЩO съ хубави 

и просторни плажове, покрити съ есте

с1 вено лъковитъ магнетитенъ, черенъ 

пtсъкъ и презъ лtтото хиляди лъ

товници пълнятъ банското крайбръжие. 

Морскиятъ курортъ Бургасъ съчетава 

още и природата на легендарната 

Странджа-планина, както и прочутитъ 

минера.~ни бани, известни отъ Юстиниа

н, •во време и разположени въ единъ 

красивъ паркъ край града. Разказва се 

отъ Пl!'iтувачи и писатели, че тия бани 

с~ помнятъ отк:шъ свtтъ свътува по 

тия мtста ... 

А околностьта на Бурrасъ е богата 

с1, възможности за дълги и Kl!'iCИ разход

ки П() море и суша: Обзоръ, Несебъръ, 

Созополъ, Царево, Ропотnмо ... За Ро 
потамо, която наричатъ сърдечно Царе

ва ръка~ nоетитъ ни пишатъ стихове, 

разказвачитъ я възnъватъ като чудно

ват ъ сънь, а ние я запомняме като въл

шебна приказка. Тамъ човъкъ изпитва 

нъщо отъ мистерията на джунглит·в, 

отъ поезията на тропика, отъ омарата 

на пустиннитъ пъсъци. . . 
Патилъ съмъ отъ описания, въ които 

въображението може да отведе въ гори 

тилелейски, та не искамъ да продължа

вамъ. Но първото пристанище на Бъ1-

гария, морското сърдце на 

бава и незамънима родина, 

градъ Бургасъ, заслужава 

торгъ. И затова поетътъ 

тилъ стиховетъ: 

нашата ху

хубавиятъ 

всъки въз-

му е посве-

„Бургасъ, гранитенъ пристанъ 
пазитеJiь отъ вълнитъ, 
съ морето ни сродявашъ 

и съ хубавия свътъ. 
Ти пазишъ на България 
съсъ златенъ ключъ вратитъ, 
о, роденъ край безбръженъ, 
о, ро.:1енъ градъ, напредъ!" 

3. к. 
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ПJ1ажътъ е препъ:1ненъ. На жаркото 

с;1ънце еж налъгали безреднJ хил;~д;.~ 

лътовници. Запжтваме се за града. Со

з >ПОJIЪ е старъ крайморски грздецъ, нъ

коrашната древна Аполония, поселище 

на предприемчивитъ гърци, rордъ днесъ 

сnмо съ своя рJмантиченъ изгледъ и съ 

сJсJоята стзра история. Тъсни улички, 

калдаръмъ, дървени кжщурки, проядени 

отъ времето, а между тъхъ накачени на 

nжжета прани разноцвътни - червени, 

1..:афяви, жълти и др. дрехи, сушена риба 

и отъ всъки кmтъ - морски изrледъ, 

морето, КJето тукъ е особено синьо. 

Не се чудете. Нъщо обикновено е да 

ГI! видишъ тукъ - бохемитъ, КОИТО C1i'i 

с1Jикнали да работятъ и да се веселятъ. 

П~'едъ очитъ ни изпъква мощната фигу

р:.~ на нашия голъмъ и известенъ мари

ннстъ АJ1ександъръ Мутафовъ, който е 

изгорълъ отъ слънцето. Облъченъ е въ 

широки J1tтни дрех1-1, съ запретнати рж

к~ви и крачоли. Носи rолъмъ пакетъ съ 

брашно. Живъе въ близката околность на 

града, източно отъ п,1ажа, въ пасторална 

обстановка. Но ето го и първомайст'Jр1;~тъ 

ни планинския пейзажъ - на Пиринъ, Ри

.ча и Витоша, единъ отъ най-личнитъ ни 

художници - бъловласиятъ Атанасъ Ми

ховъ. До него е и скоро аклиматизира

ниятъ СОЗОПОJ!СКИ rражданинъ, худож

никътъ Георги Христовъ. Сръща ни и 

познатиятъ на всички маринистъ Марио 
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Жековъ, н.ш както рибаритъ го наричатъ 

Марио, Марио ... 
Марио Жековъ, Георги Христовъ, Са

ш,t Мечкуевска, Мара Цончева, Иванъ 

Тnбаковъ, Дарена, Невъна Ганчева, Д. 

НнкоJювъ, Ат. Миховъ, па и проф. Ко

жухаровъ, проф. Гюдженовъ, проф. Га

нушевъ и много други наши художници 

с.;,; преминали презъ този стариненъ 

градъ, българскиятъ Бретанъ, като лъ

товници или туристи, съзерцавали еж 

мъняващитъ се всъкиминутно морски 

картини и еж отразили на своитъ платна 

чу дни видения, които ще красятъ отпос

ле стоJ1ичнитъ художествени галерии или 

зопадноевропейскитъ музеи. 

Като отлива на морето ще отминзтъ 

тия весели художници и JIЪТОВНИЦИ. Ще 

заплискатъ есеннитъ дъждове, ще зами

рише на соль и морска пъна, ще забушу

ватъ буритъ и върволица отъ рабоrни 

дни ще затекатъ едни следъ други, дни 

на непосиленъ трудъ, на борба съ мор

ск,,та стихия за припечелване на хлъба ... 
Тогава рибата и гроздето ще изпъл

нятъ улицитъ и площада между скелятя 

и плажа. Съ миризмата на рибата и съ 

пълнитъ бъчви отъ вино ще дойде го

л-1.,мцта радость на созополци, че най

после и хлъбътъ имъ за презъ годината 

е осиrуренъ. Тогава може би само Марио 

и Мутафовъ ще останатъ още край мо

рЕто да рисуватъ бурнитъ морски сим

фонии ... 



Изъ Пиринъ Снимна Ив. Д. Караджовъ 

НОВИ НАСОКИ НА МАТЕРИАЛНОТО ТВОРЧЕСТВО 

Тодоръ Тодоровъ 

Четиридесетгодишнината на Бълrзр

ския туристически съюзъ биде силно под

ч•:ртана отъ различни страни. Особено 

м·l;сто се от дъли за съюзното материал

но творчество. Отъ всички тия страни се 

отбеляза трудниятъ п;;е;ть, по който се е 

минало, за да се стигне до днешното кyJI -
турно овладш~ане на българскит't, плани

ни. Подчертаваше се, че предимно на 

мJтериалното творчество, изразено въ 

хюкитъ, заслонитъ и маркиранитъ nж

тища, се дължи голъмото развити~ на ту

ризма у насъ. Всички призщ1ха, че само 

чрезъ rоJ1ъмия идеализъмъ и гоrовность 

за жертви, придружени ·JТЪ едно силно 

развито обществено чувство, можа да се 

из1 ради това материаJ1но творчество. Т·взи 

констатации, които се правятъ .;ia нашето 
материално творчество, тръбна да ни рзд

ватъ, но не и да ни приспиватъ. Новото 

време и бързото развитие на нашата ор,а

низация изтъкнаха на преденъ пJ1анъ но

ви задачи. На първо мъсто, нашитъ хижи 

пи размъръ станаха недостатъчни. Разви

тието на високото планинарство у н1съ 

01 кри нови обекти, за овладяването на 

които е необходим,J да б;v;датъ построени 

нnви хижи. Хигиената въ хижитъ не е 

достатъчна, въпръки полаганитъ усили,;~. 

Хижит-в, които строимъ сега, Ciri крайно 

недостатъчни за утрешния день. Изобщо 

липсва единъ планъ, по кайте> тръбва 

д<1 се с rрои и задоволяватъ тия нужди. 

Досега нашитъ хижи бъха предоста

вени на инициативата на клоноветъ. Поч-

1 и въ всички слvчаи тая инициатива се 

подемаше за задоволяване нз локални 

нужди. Заедно съ това въ н2шитъ хижи 

се въвеждаше твърде голъма скромность 

въ обзавеждането и стопанисването имъ. 
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Безспорно е, че общуването съ 11.1анината 

пригодява туриста къмъ примитивенъ жи

ьетъ, но съ културното напредване на на

шия народъ неговитt изисквания се пре>

л1tниха. Тази примитивность спъва вече 

е;1ел1ентарнитt хигиенични нужди, които 

ю1а днесъ туристътъ. Да бждемъ на

ясно. Не става въпросъ за луксъ, но 

за задоволяване на най-необходимото. 

Досегашниятъ начинъ на строене не ви

наги е билъ най-резуJiтатенъ, защото 

върху кJiоноветt, които иматъ маJiка въз

можность за събиране на срtдствэ, Jier
нaxa задачи за задовоJiяване на много 

п.1анински нужди, докато други КJiонове, 

кс,ито иматъ широко пoJie за събиране на 

срtдства, се явиха въ поJiожение да 

и.:1поJ1зуватъ това, което съ roJitми жерт

ви първнтъ направиха. И затова Цен

тра.чното настоятеJiство на БТС много на

временно поставя на разглеждане тоя 

въпросъ и Пf eдJiara за одобрение единъ 

правиJiникъ, на който по-важнитt Jiинии 

с;,; СJiеднитt: 

1) Да се създаде при ЦентраJiното 1-1а

стоятеJI<:тво общъ съюзенъ фондъ за ма

териалното творчество. Срtдствата на 

този фондъ се събиратъ отъ билетитt, 

които продава ЦН на клоноветt за 

таксуване въ хижитt; помощитt, които 

държавата и общината отпускатъ на 

Съюза за тази цеJiь; 100/о отъ приходитt 

на клоноветt, които нtматъ хижи, и чи

стиятъ приходъ отъ съю:шитt хижи и до

мове. Къмъ тtзи приходи на ЦН се 

;1ава право да ск,1ючва принудителни 

эаеми въ случай на нужда отъ к.поноветt 

за материално творчество, въ размtръ 

на 300/о отъ приходитt на КJiоноветt за 

строитешш цели. 

2) Цельта на този фондъ е да по-

с1 роява ежегодно нови 

дп ремонтира старитt; 

строежа на одобренитt 

съюзни хижи и 

да подпомага 

отъ ЦН строя-

щи се клонови хижи. Срtдствата на този 

фондъ се изразходватъ само за строежъ 

н,: предвиденитt въ програмата хижи, 

3.1сJI0ни и маркировка. Всtки две години 

съборътъ, по предложение на ЦН, одо

брява програмата за следния двеrоди-
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творчество. Срtдствата въ никой случай 

не могатъ да се изразходватъ за други 

це,JJи, освенъ за предвиденитt въ тая 

програма. Споредъ този правилникъ, хи

житt се раздtлятъ на: съюзни, които се 

с1 роятъ отъ срtдствата на съюзн:ш 

фондъ, и клонови, строени само отъ 

срtдствата на клоноветt. 

3) За строежа на всички хижи се ис,<а 
предварително одобрение на мtстото, 

плана и обзавеждането отъ ЦН. 

4) Всички хижи се обзавеждатъ и сто
п :,нисватъ по постановленията на правил

ника за режима въ хижитв. 

Вtрно е, че съ тоя проектъ ЦН об

вързва клоноветt, които трtбва да отдв

лятъ отъ своитt срtдства за постигане ча 

общитt съюзни строежи. Голtмитt д·влэ. 

винаги искатъ и rолtми жертви. Въпро

сътъ е много важенъ. Ние споменахме и 
по-горе, че нуждитt за излетуване въ 

планината трtбва да бждатъ задоволени 

съ оrледъ на бждещето. Ако ние абдики

р~ме и оставимъ тия нужди да бждатъ 

ку.JJтивирани отъ срtди съ съмнително 

туристическо отношение къмъ тtхъ, не 

псставяме ли въ опасность планинския 

миръ, и второ, нtма ли да отстжпимъ отъ 

задачитъ, които има нашата органи

зация? 

Азъ вtрвамъ, че организиранитt бъл

гарски туристи, които въ продължение 

на повече отъ 40 години дадоха толкова 
доказателства за rотовность да пра

вятъ най-rолtми жертви, нtма да отстli'i

шпъ и сега отъ тия обществени задачи 

на БТС и като негови членове ще се 

отърсятъ отъ локалнитъ егоистични ин

тереси и ще подкрепятъ Централното на

стоятелство въ горнитt начинания. Само. 

тези е пжтьтъ по който Бълrарскиятъ 

туристически съюзъ тр·вбва да тръгне се

' а въ организиране на своето материално 
творчество, ако иска да върви начело на 

туризма въ страната и да бli'iдe неr·)ВЪ 

ржководите,'lь. На конгреса ще има,н~ 

възможность да засеrнемъ J:!ъпроса по

п<.•дробно. 



PRO DOMO SUA 
Д-ръ Ив. Попивановъ 

Точно сега, l{Oraтo Бъ.1rарсl{иятъ ту

ристичеСl{И съюзъ, приl{лючваЙl{И своята 

40-годишнина, направи огромното си 

l{ултурно дt.ло обществено достояние -
ние съ огорчение трt.бваше да rrроче

тсмъ въ едно сериозно наше общесгве

но-педаrоrичесl{О списание една l{райно 

лоrръшна и осl{ърбитеJ1на преценl{а на 

нашето движение. Не става въпросъ за 

критично преценяване на бълrарс1шя 

туризъмъ и планинарството, а за съвсемъ 

пс,връхностното имъ приравняване съ 

прояви и дейности, които cifi несъвмt.

стнми съ тtхъ и l{ОИТО Cil'i били винаги 

обеl{ТЪ на l{ритиl{а и отрицание отъ нзша 

страна. 

Конl{ретно: r. В. Добревъ въ кн. 2 
на сп. ,,О б р аз о в а ние", ИЗl{азвайl{и 

се по въпроса за организиране на мла

дежьта, пише точно следното: ,,Всъl{ИМУ 

е предъ очитt. фактътъ, че единъ доста 

лълноводенъ потокъ се движи отъ поле

тс, на труда - умственъ и физичеСl{И -
къмъ п р а з д н и и б е з п о л е з н и н t.
щ а (р. н.). Танцъ, карти, кино, спортъ, 

п л а ни н ар с т в о, (р. н.) ритни топl{а и 

пр. ОТl{ЛОняватъ вниманието на мла

дежьта отъ неджзитt. или лоложителни

тъ страни на живота, отъ много въпроси, 

н::-.J:ежащи за разрешение. Живиятъ жи

вотъ у много млади хора е замt.стенъ 

съ nраздни, изкуствени и безполезни 

проблеми ... " По-нататъl{ъ: ... ,,по кра
сивитъ морски бръrове и изъ прохлад

нитъ балкански долини се избиратъ ца

риuи на плажа, на изискано (т. е. почти 

никакво) облъкло, бански пижами и пр., 

кждето често участвуватъ и ученичю1"; 

че въ селото „младежитъ скитатъ безъ 

компасъ, пилъятъ време изъ кафенета, 

кръчми и бозаджийници или напълно 

бездействуватъ по домоветt. си" и т. н. 

Добре. Al{O единъ човъкъ, невежа или 
съвсемъ чуждъ на живота и проявитъ 

t:a нашитъ l{ултурни движения и орrани

з:щии бt.ше писалъ таl{а, ние щt.хме да 

гu отминемъ като проява безъ значение. 

Но да се пише така въ едно списание, 

което е съ претенцията да дава тонъ 1н 

обществено-педагогичната мисъль у н'iсъ 

и то въ време, когато идейното съдър

жание и културното значение и роля на 

туризма Cil'i получили вече върна оценка 

и обществено признание - това, по наша 

преценка, е непростимо. 

Бълrарскиятъ туризъмъ (туl{Ъ трt.б

вн да се смt.та и юношескиятъ тури

зъмъ) Н?. е нито „праздна", нито „без · 
полезна" дейность. Поставянето му подъ 

е;щнъ общъ знаменатель съ танци гв, 

азарта, бездt.лието и скиторенето, кзкто 

и съ конкурситt. за „царици" на плажо

в<-тъ, за най-издържанитt. бански костю

ми и пр. - е грубо и непростимо смъ.IJе

нне на арояви и дейности, които нt.матъ 

нищо общо помежду си. Бъ;1rарскияrъ 

туризъмъ, напротивъ, има задачата да 

ОТl{Жсне мJiадежьта и rраждансrв:JТО 

именно отъ тази атмосфера на бездей

ность, бездt.Jiие и суетность - и заанга

жирвайки rи чрезъ живо и чисто 

чуьство на JIЮбовь l{ЪМЪ природата (ка

зано изобщо) - да осмисJiи времето 

имъ съ едш1 висша духовна дейность, 

каквито Cil'i преживяваниятя въ плани

нн'rt., точно тогава, когато се откжсватъ 

01 ъ своя всtl{идневенъ тру дъ. Тръбна 

д::~ се р1збсре най-посJiе, че туризъмътъ 

и 11J1анинарството cil'i чисто духовни дей

нс,сти въ своята основа и че тъ никога не 

моrатъ да бждатъ самоцеJiь и профе

сия на своитt. сJiедовници. Точно ТУl{Ъ 

е раз.1иката между тt.хъ и спорта. На 

туриститъ е чуждъ стремежътъ l{Ъ~IЪ 

:1ично ·J r,1ичие, къмъ подчертаване соб

е1венитъ сиJiи и превъзходство, l{Ъ'1Ъ 

цифров11 рекорди и постижения, къмъ 

пристрастяване и професионаJiизиране. 

Тази раз.1ика трt.бва да се прави, защото 

с11ортътъ е друга, съвършено различна 

обJiасть на човъшкото проявJiение и дей

Ессть; той има друrъ смисъ.1ъ, други ос

нования, други цеш1. Тур из ъ м ъ т ъ 

(тукъ тр·вбва да се разбира и пJiанинар-
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ството, защото бы1гарскиятъ туризъмъ 

отIIачало още е ималъ за свой обектъ 

n.•rанината), следователно, кат о ду-

ховна дейность има задачата 

да до n р и н е с е, в ъ теч е н и е н а го

д и н и т t, з а и з г р а ж д а н е т о н а 

онази здрава и фина духовна 

к у JI тур а, 1< о ято JI и n с в а н а б ъ JI· 

r ар и т t и която е н а й-я р ки я т ъ 

белеf'ъ на другитt културни 

н ар оди. Нtма нужда no това да се 

с11ори. Ние сме второто, а нашнтt бзщи 

п1'рвото nоколtние сJ1едъ освобожде

~·ието. Може ли, следов., да става въ

просъ за нtкаква здрава. традиционна 

култура на духа у насъ, когато нашитt 

дъди, ако не бащитt ни, Cil'i били, съ не
ЗIIачителни из1<J1ючения, прости занаят

чии, търговци и селяни, безъ никакви 

възможности за духовно усъвършен

ств~·ване nрезъ време на робството - за 
да л1ис.11имъ, че всичко извънъ стопан

ската дейность и стопанското творче

ство е ненуженъ и безсмисленъ луксъ? 

Творцитt на духовната култура на на

РС' дитt, хората на науката, изкуството, 

обществената деятелность и политиката 

и np. - не Cil'i ли хора на умствения 

трудъ, и то често на единъ непосиленъ 

умственъ трудъ? Не знае ли г. Д-въ, че 

11одъ знамето на БТС Cil'i наредени хи

.•1яди хора, и то само хо'ра на умствения 

и физически трудъ, които день и нощь 

рэботятъ, и че точно затова у тtхъ се 

ражда неудържимиятъ стремежъ къмъ 

планината, Kil'iдeт::> единствено намиратъ 

споя от дихъ следъ всtкидневния тру дъ 

и грижитt; Kil'iдeтo разведряватъ своя 

д~·хъ и намиратъ •Jтново, макаръ и за 

л12J1ко, своята загубена свобода. Защото, 

с.r,едъ като е от далъ и nожертвувалъ 

себе си и всичко свое въ служба на об

шеството, културниятъ човtкъ има пра

вото и нуждата да разведри своя духъ 
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т~,л1ъ, ю,,дето този духъ намира своя о r
днхъ и своето освобождение най-съвър

шено. Д не ш н и я т ъ м а с о в ъ 11 о
х о д ъ 1< ъ м ъ 11 JI а н и нит t н е е ни

щ о д р у г о, о с в е н ъ и з р а з ъ н а н е

У д ъ р ж и м и я с т р е м е ж ъ н а ч о

в ·1; ш к и я дух ъ к ъ м ъ п r и м а м л и-
11 и т t сtнки на неизвестното 

и новото, къмъ свtтлитt простори на 

свобоJI.ата, къ"1ъ задоволяване неутОJl:1· 

мата жажда за красота и къмъ всичко 

с-нова, за което човtчеството вtкове е 

куnнtло и което може би завинаги ще 

ост.,не недостижимо. У мнозина това се 

проявява само като смil'iтенъ и неоnре

дtленъ стремежъ къмъ природата и пла

нината, безъ особено задълбочаване и 

осмис;1яне. У други, наnротивъ, този стре

межъ е напълно осъзнатъ и осмисленъ. И 

понеже този стремежъ у човtка е винаги 

)1·.ивъ, затова и стремежътъ къмъ при

родата и планината, като най-естествена 

обстановка за неговото задоволяване, 

ше сi'riществува винаги, като белегъ на 

потиснатия духъ на културния човtкъ, 

който търси своето освобождение. И мо

же би по-нататъкъ, съ по-голtмото раз

рRстване на културата, ограниченията и 

задълженията ще ставатъ все по-голtми, 

и отъ тамъ - копнежътъ за свобода и 

стремежътъ 1<ъмъ природата - още по

неудържими. 

Ето Kil'iдe Cil'i основанията на 

нашата туристическа дей-

но с т ь: това е самиятъ животъ на 1<ул

турния човtкъ, съ неговитt сложность, 

задължения и отговорности, който го ка

ра да търси, следъ еднообразния и умо

рителенъ трудъ, своята духовна и фи

зическа отмора. И понеже всрtдъ при

родата и планината тя се осil'iществява 

по най-съвършенъ начинъ, затова и пж

п,тъ къмъ тtхъ ще си остане най-есте

ственияrъ и най-жс"1аниятъ пжть. 



ПЖТУВАНЕ по ЖЕЛnЗНИЦИТn съ НАМАЛЕНИЕ 

Вземайки nоводъ отъ nомъстената въ туристи, днесъ за сli'iщитъ се правятъ 

бр. 3 на „БъJJгарски туристъ" статия „За 
н:с~малението при nli'iтyвaнe по жеJ1ъзни

цитъ", ГJJавната дирекция на БДЖ ни 

изnр.ати, съ молба да бli'iдатъ nомtстени 

въ списанието, сJJеднитъ обяснения: 

„Главната дирекция на желъзницитъ и 

пристанищата, имайки nредвндъ голъмо

тu значение на развитието на туриз~1з 

въ България, както въ минаJJото, така t1 

ct'ra, се стреми да облекчи Пli'iтуванията 

на туриститъ, като имъ прави всички 

възможни улеснения . Така, отъ 1921 г. 

до 1927 r. туриститъ въ групи отъ 8 ду
ши най-маJJко cli'i се ползували съ 50¾ 
н:::маление отъ ценитъ на редовната . та
рифа; отъ 1927 г. до днесъ туриститъ 

Пi'fiтуватъ по ценитъ на намалената та

рифа, като изискуемиятъ се най-маJJъкъ 

брой туристи се намалява на 5 души. Въ

пръки това измънение, отъ 1927 r., оба

че, до 1932 r. туристит-в Пli'iтуваха съ 

00°/о н амаление, тъй като до тази година 

ценитъ на намалената тарифа се изчис

ляваха съ 500/о намаление отъ ценитъ на 

редовната тарифа, следъ което сli'iщитъ 

бъха зачислени съ 33 ½О/о, а отъ 1937 r. 
- съ 300/о намаление отъ ценитъ на ре

дс-вната тарифа. Така измънението на 

н:,~1алението на туриститъ се дължи на 
измънение начина на изчисление ценитъ 

на намалената тарифа, наложено поради 

повишение експлоатационнитъ разноски 

на желtзницитt, като това измtнение за

сегна не само туриститъ, но и всички ли

ца, които пжтуватъ по ценитъ на нама-

:1ената и по 

тnрифа, като 

половина отъ намаленатата 

учители, офицери, ж. п. 

служители и пр. 

Въпръки измънението на процентното 

намаление, което се прави за групитъ 

НАШИЯТЪ 

Обясненията, които Финансово-сто-

nанската дирекция при Министерството 

на жеJ1tзницитt дава на повдигнатия въ 
бр. 3 на „Български туристъ" въпросъ 

за намаление.то при пжтуване по желъз-

много по-rолъми улеснения и намаления, 

откоJ1кото въ миналото. Такэ, напр., 

прэздничнитъ „У" би,1ети, които еж съ 

50°/о намаление и се издаватъ за пжтува

не на разстояние до 125 тарифни клм., еж 
въведени именно за туристическитъ пж

тувания и тtхното използуване е много 

голъмо, тъй като точно въ праздничнитt 

дни туриститъ nжтуватъ, а освенъ това 

Пlriтуването става поединично, което е 

много по-удобно, отколкото груповото 

Пi\',Туване. Ciriщo така обиколнитъ биле

ти, които Clri много евтини и даватъ въз
можность срещу една малка сума да се 

обиколи цtлата страна и да се nlriтyвa 11n 

Дунава и ·по море, еж въведени именно 

за лицата, които ПlriТуватъ съ туристи

ческа цель. Освенъ това, за rрупитъ по

rолъми отъ 50 души, организирани отъ 

което и да било дружество, се прави еж

що 50°/о намаление, а за посещение на 

исторически мъста въ България отъ гру

пи отъ 10 души най-малко се прави 300/о 

намаление отъ ценитъ на редовната та

рифа. 

При това положение лицата, ко:по 

желаятъ да Пlriтуватъ съ туристическа 

цель, днесъ Cli'i улеснени извънредно мно
го и целr,та, която се гони, а именно: на

сърдчение развитието на туризма, е пос

тигната, тъй като не е важно като ка

къвъ туристътъ ще използува намале

нието, дали като членъ на туристическо

дружество или като обикновенъ граждз

нинъ; важното е туристътъ при nжтува

нето си да се ползува отъ намаление, а 

днесъ той ГО има въ МНОГО ПО·ГОЛ'ВМЪ 

размъръ, отколкото въ миналото. 

Оть Главната дирекция на 
желrьзницитrь и пристанищата 

ОТГОВОРЪ 

н1щитъ, има, безспорно, една добра стрз

на: то ни предлага възможностьта да 

р,:зберемъ най-сетне открито, защо презъ 

nоследнитъ години Министерството на 

жел·взницитъ с и сте м ат и ч н о намаля-
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ва привилегията на орrанизиранитъ ту

ристи при пжтуване по БДЖ. 

Тази причина, както личи ясно и не

дuусмислено отъ последния пасажъ на 

изложението-отrоворъ, се състои изклю

чително отъ тарифни съображения, 

~ри които категорично е отхвърлено и 

отречено общественото и rражданствено 

зпачение на нашит'!; туристически орга

низации, защото за нея „не е важно кс1то 

к.жъвъ туристътъ ще използува намале

ю1._ето, дали като членъ на туристиче

ско дружество или като обикновенъ граж

данинъ". Съ това явно проличава и без

различието на Министерството на же

лtзницитъ къмъ факта, дали въ страната 

сжществуватъ или не сжществуватъ ту

р~:стически съюзи. 

Така поставениятъ въпросъ е много 

важенъ, тъй като той изяснява стано

вището къмъ БТС и ЮТС на единъ го-

лъмъ държавенъ 

което ние бt.хме 

институтъ у насъ, за 

загатнали вече въ ста-

тията ни отъ бр. 3 на „Б. Т." и което съ 
цитиранитt. горе редове се потвърждава 

по много очебиенъ начинъ: че Министер

ството на желt.зницитt. не признава по

ложителната и творческа дейность на 

БТС и ЮТС, която му е съвършено без
ра:мична. 

Ние считаме съвършено излишно да 

и:,тъкваме на това мtсто обществената 

роля и идейнитt и материални постиже

ния на нашитt туристически организа

ции. Ако тt еж непознати или неоцене

ни отъ Министерството на желtзi-rицитt 

и неrовит·в органи, това оставяме за тtх

на смt.тка. Орrанизиранитt туристи, оба

че, не могатъ да не си взематъ бележка 

01ъ това внимание на българскитt дър

жавни желtзници къмъ тtхъ, за пжтува

нията, по които тt направиха първи най

rолtмата пропаганда съ слово и печатъ ! 
Но щомъ министерството е безразлично 

къмъ туристическитъ ни организации, 

защо имъ дава изобщо намаление, ма

каръ и съ 300/о? 

Но дади фактически е вt.рно онова, 

което Финансово-стопанската дирекция 

и::i.r.ara като нейни убеждения за отхвър-
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.1яне :1,ю,1бата на БТС организиранитъ ту

ристи да пжтуватъ по БДЖ на групи 

11<1.й-малко отъ 5 души съ 500/о намале

ние? Въ отговора си отъ 13 май 1940 
(No III. 211 - 554 - 2, вж. отдt.лъ 

Съюзенъ животъ) на направенот J ис

кане въ този смисълъ отъ 20. 11. 1940 г. 

н:1 Ц. Н. на БТС, споменатата ди

рекция пише, че „въпрtки редицата 

съображения, които излагате въ пис

мс;то си, нtма законно оснJвание да 

се направи исканото изключение само за 

Съюза Ви. Днешното повишение на екс

плоатационнитt разноски на желtзни

цит-в не оправдава даването на ноqи, по

широки права на Вашата и на други по-
добни организации, което ще се 

чувствително неблагоприятно на 

татитt на експлоатацията." 

отрази 

резул-

Не намъ се П!~да да критикуваме та

рифната и експлоатационна политика на 

БДЖ. Когато се касае, обаче, за възст1-

новяването на едно право на Съюза ни 

- а не за получаванет::> на ново такова, 

както погрtшно пише почитаемата ди

ре1щия - ние сме длъжни да кажемъ ис

тината. Ако Министерството на желtзни

цитt. преследва само тарифна политю<а, 

единствено съ огледъ на своитt експлоа

тационни разноски, то не би следвало да 

дава на никого намаление по-годъмо отъ 

онова на намалената тарифа (300/о), щомъ 

отказва такова по изложенитt съобра

жения на БТС. Обаче подобни намаления 

се даватъ по правилника, напр., на всt.ю1 

организация за пжтуващи групи по-го

лt.ми отъ 50 души, за спортнитt клубове 
01ъ НационаJшата дивизия (650/о нама.,е

ние), за праздничнитt У-балети и пр. 

Явно е, прочее, че това съображение 

на Мин. на желtзницатt за експлоата

ц1юннитt разноски не е п р и н ц 11 п н о, 

а се прилага особено настойчиво отъ из

вестно време само къмъ орrанизиранитt 

туристи, и ние се страхуваме, че въ взе

тс,то становище е отразено и особеното 

отношение на нtкои фактори отъ мини

стерството къмъ Съюза ни. 

Какво би загубило Министерството на 

желtзницитt, ако се съr.1аси съ искане-



то на орrанизиранитt туристи? Би се да

.та възможность на последнитt да изпол

зуватъ отпускитt си и свободнитt си 

дt.1нични дни за по-далечни пжтувания 

с·тъ 125 клм., като съ това сигурно ще се 
облекчатъ пжтуванията презъ празднич

ни дни, къмъ които Cli'i принудени сега 

всички, поради липса на възможность за 

пiУ>.туване съ намаление отъ 500/о презъ 

дt:шицитt. Съ въ.зприемането на наше

то искане биха се улеснили жителитъ на 

пс-лскитt селища и равнинитt да посе

щаватъ бълrарскитt планини и да нами

р:пъ въ тъхъ отмора и освежаване. В-r,р

но е, че този проблемъ не е отъ область

т, на тарифнитt и експлоатационнитt 

р~;зноски, но и Министерст~;~ото на же

дt.зницитt, не е само автономно стопан

ско предприятие, а и държавенъ инсти

тутъ съ обществени задължения, който 

е дълженъ да разглежда проблемитt не 

само презъ очилата на своитъ органи 

стъ Финансово-стопанската си дирекция. 

Бълrарскитъ туристи биха се съгласи

ли най-сетне и на тъзи съзбражения нз 

Министерството отъ чисто стопанско-та

рифно естество, ако тt се прилаrатъ по 

отношение на всички, вкJ1ючително и са

митъ чиновници отъ Министерството на 

желъзницитt. Но когато е явно, че слу

чаятъ не е такъвъ и че изключения ве

че еж направени за други, БТС и ЮТС 

не моrатъ да не тълкуватъ по особенъ 

начинъ страннотп отношение на органи-

тъ отъ Министерството на же.~ъзницитt 

къмъ това тtхно искане. 

Най-сетне, нежелаейки да се впущаме 

въ подробноститъ на засегнатия оть 

насъ .въпросъ, чието досегашно отрица

телно разрешение отъ страна на Минис

стерството на желъзницитt се е много 

тежко отекнало въ сърдцата на 7.000 ду
ши организирани . български туристи, ние 
не можемъ да не изкажемъ учу,тването си 

и отъ още единъ фактъ: 

Министърътъ на желъзницитt, прие

майки делегацията, конто му вржчи иска

нето на БТС, бъше обещалъ, че при не

говото разглеждане не п р е м t н но ще 
бждатъ изслушани представителитъ на 

Съюза ни, за да се стигне наистина до 

правилно решение. За rолtмо учудване, 

обаче, въпръки сложената въ този сми

сълъ отъ самия министъръ резолюция 

· върху молбата, от!'оворътъ на Финансо
во-стопанската дирекция при министер

ството отъ 13. май т. r. последва безъ да 
бждатъ изслушани нашитt представи

тели. 

Дали това е случайно опущение на 

Финансово-стопанската дирекция или ло

rиченъ резултатъ на нейното предвари

те;шо становище къмъ искането на орrа

низиранитt туристи, по което еж излиш

ни всtкакви молби и изяснения, оставя

ме на нашитъ членове и на българската 

обществена мисъль сама да отсжди. 

Български туристически съюзъ 

Централно настоятелство 
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iлТЕРЛЧЕС~ TfXH\l~ 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СПАСИТЕЛНОТО ДЪЛО 
ВЪ ПЛАНИНАТА 

Инж. Хелмутъ Бронсъ 

(Продължение отъ бр. 4-5 и край) 

Предупредителни пунктове. 

Предупредителни пунктове у liacъ 

могатъ да бждатъ на първо м·всто хи

житt и заслонитt въ ш1анинитt, :::>ео

бено тия, свързани съ теJiефон1,; следъ 

това лесничействата, гарскитt п~·нкт ,. 
ве, манастиритt и пр. Хората, на които 

е възJюжено да се грижатъ за тъхъ, да 

поддържатъ връзка и предупре){;дав .1тъ 

сnасителнитt станции, трtбва .~а И'>ВЪJ)· 

шватъ възложената имъ задача най-до · 

бросъвtстно. При получаване на съоб

щение за нещастие или ну;кда с-тъ пn

)1ощь въ планината, сi'i'iщитъ веднага 

а,1армирватъ най-близката спасителна 

ст:.1нция и изпращатъ нtкой бързохо

децъ - туристъ, добъръ rююръ иJ1;,i 

кс,нникъ до нея. До пристигането на спа

сителни гt команди, трtбва да се под· 

готви и улесни работата на последни·гв, 

като въ краенъ сJiучай се даде и пър

ва помощь. 

Въ връзка съ предупре;щтелната 

сJiужба е и с и r на JI ъ т ъ за п л а ни н
е к 11 п о м о щ ь. У насъ тоя въпросъ, за 

жалость, още не е добилъ разрешение и 

популярность; а е крайно време н~1~ 

Безъ да жеJ1аемъ да копираме, а само 

съ цель за уеднаквяване, JIРедлагамъ да 

възприемемъ и ние общоприетия на 
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западъ сигналъ, а именно: зов ъ -- да

ване на 6 последователни видими и до
JIОвими знаци въ минута. i ия знаци мо
гатъ да б;v;датъ: викъ, свирня, гърмежъ, 

мах<1не на гоJ1t.ма кърпа и др. предме

ти, съ отличаващъ се отъ околностьта 

цвътъ; нощемъ - съ електрически или 

др. фенеръ, запалване суха трева, съч · 
ки, хартия и пр. След ь пауза t,тъ при

близително една минута, тия знаци се 

повтарятъ дотогава, доI<ато се псJ1учн 

отrоворъ отъ нtкоrо, че зовътъ е раз

бранъ и приетъ. О т г о в о р ъ т ъ на 

тия, които C,i\ ЧУJIИ или ВИД'ВJ/И планин

СЮIЯ сиrналъ, е: три последователни знз · 
ка въ минута, дадени •1акъ по единъ отъ 

горнитt начини. И 01товорътъ re пов

таря презъ пауза отъ една минута, до

к~то се схване отъ даващия сигнали 

за по~·:nщь. Важно с сигн:~лътъ за п.~а

ни1s -:: ~,.пт::~ помощь - з1Jаъ :·ъ, както и от

rоворътъ - да б:i'iд~ !!!ЩИI<о разпрост

р;1нет-. между всички тури,ти и сююри, 

дървари, овчари, I<олибар;,~ и планинсI<о

то население, ,1а 1,оето да се внуши 

какъ, кжде и кому най-бързо да· го пре

даде за по-нататъшно разпореждзне. 

Злоупотрtбата с1, сиrна:1а, естествено,. 

;:, строго забранена. Тоя въпросъ трtб

ва да се уреди и узакони съ съборно ре

шение. 



Спасителни анuии. 

При всички видове злополуки, пър

аата помощь и бързиятъ, целесъс,бра

зенъ транспортъ ci'i, vть първостепен

но значение. Спасителнитi, команди, а 

най-вече тия, съставени само от ь по

мощенъ персонаJ1ъ (безъ присжтстви~то 

на лtкарь) трtбва да иматъ .за прин

ципъ при своитt акции да не увре ж

да т ъ чреэъ престараване 

на пострадалип. Погрtшно 

съсгопнието 

даденз „по

мощь" често не може да се опра•зи 

впоследствие и отъ най-добрия лtкарь. 

Най-много се грtши при даване по

мощь на премръэнали, ранени и съ по

вредени крайници туристи и скиори. Ни

кога да н·е се пипатъ и човъркатъ итъ 

неспециалисти ранитt, пликоветt на 

премръзнали и изложени на ннфекгира

нс мtста. Пострадалитt по възможность 

да не се събличатъ (особено зимно вре

~iе). Обущата на пострадали ~киори отъ 

изкълчване на крака, счупr.ане на г.~е

зеннитt кости и пр. а б с (J л ю т н о н и

кога да не се изуватъ. Обувката въ та

к1,въ случай представлпва нзй-идеалната 

превръзка и фиксация. 

Винаги действувай най -напредъ съ 

главата (разума), а после съ ржцетt! 

Вrички предполагаеми случаи за даване 

пt•мощь на пострадали трtбва да се 

изучатъ чрезъ упражнения съ спаси

телни команди при различни ус.лов :1Я 

и обстоятелства. Особено •рt.бва r:a се 

изучи фиксирането на счvпени крайни

ци, поставяне на шини, натоварване и 

разтоварване на пострадалитt. съ счу

пени крака ИJIИ гръбнакъ върху шейна 

ИJJИ носилка и манипулацията съ по

с.т1еднитt. въ различенъ теренъ и различ

но време на денонощието. 

Всtка спасителна акция тр·вбва да е 

добре обмислена и провеждането и да 

става п:1аномtрно, стига да еж нолучени 

1ыи събрани достатъчно положитеJJНИ 

сведенип за вида и точното мtст;mахож

дение на нещастието. Спасителната ко

манда, целесъобразно екипирана, тръг

ва и започва работата си, като държи 

постоянн:~ връзка помежду си и съ pm· 

ководителя на сжщата, а последни,пъ 

- съ станцията. Преди започване на ак

нията всички членове на командата да 

ст добре нахранени и ца •юсятъ съ се

бе си достатъчно количество вода, чай 

и др. 

М·врки за сигурностьта на командата 

се налага да се взематъ особен,J зи,1-

но време чрезъ поставяне 11з нарочни 

набJlЮдатели, които да следнтъ н ;1ре

дупреждаватъ командата (пос)t.дствомъ 

сrшрки, рупори и др.) отъ изненадващи 

Jlивини. Членоветt на командата да с;,, 

снабдени зимно време съ лавинни шну

рt•ве. С ,1едъ огJJеда на мtстностыа, ко

мандата пристжпва къмъ изцирзэне на 

нострадалит-t. 

Издирване на затрупани отъ лавини. 

Различаваме „сухи" .~авини (сн ·вженъ 

нрахъ), които се предизвиквзтъ .1тъ 

въздушното налtгане, и „мокри" или 

основни JJавини, които се откжсватъ 

вследствие на отслабената кохезия и ад

хезия на снtжнитt. зърна отъ скJюно

ветt на планинитt и се свличатъ къмъ 

долинитt. Причинитt за това могатъ да 

бждатъ най-разJшчни: сиJ1енъ викъ, по

грtшна стжпка, изстрелъ и др. Единъ 

куб. метъръ сухъ снtгъ (прахъ) тt>жи 

около 60 кгр., а I куб. метъръ мокъръ 

сн·tгъ - до 800 кгр. 

Попадналиятъ иJш настигнатъ отъ 

лавина трt.бва да се старае '{а ,1збt,гне 

чрезъ бързо прекосяване (спуск:~не) 

лавината - случай а' въ приложе,-1а-

Фиксиране на счупенъ кракъ съ здравия посрt.д
ствомъ щека 
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-та скица; ако това не е възможно, нужд

но е бързо да се освободи отъ с,шт1, и 

да се добере до края (границата) на ла

вината - случай а•. Ако ли и това не 

му се удаде и бжде обхванатъ отъ ла

вината - тр1.бва да прави усилия да се 

държи всячески надъ повръхностьтз на 

лавината, като съ ржце и крака прави 

движения, подобни на тия за изплаване 

надъ водата. Ако бжде затрупанъ съ 

снъгъ - да запази съ ржце устатз и но

са си отъ запушване, а гърдит·!, си uтъ 

силенъ натискъ . 

Отъ особено значение за издирването 

на затрупани отъ лавина е да се запом

ни отъ другаритъ на пострадалия точ

к:1та а, кждето е билъ настигнатъ отъ .ла

вината другарьтъ имъ, и точката в, кж

дето за . последенъ пжть е билъ забеля

занъ преди окончателното му затрупва

не (потъване въ лавината). По тия две 

точки, показани на спасите.1нзта ~шман-
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дя при акцията, може съ гол1.ма н ·!,роят

ность (до 900/о) да се намъри затрупа

ниятъ въ най-скоро време, по продъл

жение на пжтя на лавината въ око.1-

ностьта на т'Jчка с, т. е. само на нъ

колко метра отъ долната граница на ла

вината. Повръхностьта на лавината 

тръбва да бжде изследвана внимателно 

при непрекжснато вслушване да не 

би пострадалиятъ да издава звукове за 

помощь. Кучета често оказватъ ценна 

помощь. 

Следъ установяване на в1.роятното 

мъстоположение на затрупания, коман

дата се разпръсва въ верига и започва 

систематическо сондиране на лавината . 

Ако липсватъ нужднит1, указания (точ

китъ а и в), изследването да се започ

ва винаги отъ до л н и я к р а й и въ 

страни отъ лавината, а не отъ горе и по 

сръдата. Сондитъ, около 3 метрови 

(сгъваеми и.ш не, но прави) метални 



пржчки, трtбва да бждатъ на долния си 

край малко назжбени, за да могатъ да 

закачатъ или извадятъ изподъ снtга 

части отъ дрехи и др. на затрупания. 

Сондитt да се забиватъ отвесно въ снt

га презъ около 3 метра. Ако снtrътъ е 

дебелъ и дължината на сондитt се ока

же недостатъчна, то да се пристжпи 

къмъ изкопаване на надлъжни ровове на 

разстояние 5-6 метра единъ отъ другъ. 

Лопати съ кжси дръжки! Най-бързо се 

рине снtгъ, като се изкопава около

връстъ и се отхвърлятъ снtжни чимо

ве. Като се намtри затрупаниятъ - из

важда се на открито; изчистватъ му се 

щ·,ехитt, устната кухина, носътъ и уши· 

,9 b.J;tf~.J(Ъ 

ЗОНА 

1 

бятъ. Обущата да не се изуватъ. На за

душения, както и въобще на всички 

пострадали отъ злополука, да не се дзва 

питие( тuпълъ чай, конякъ и др.) дока

т,.> не дойдатъ н ап ъ л но в ъ с ъ з на

ни е и могатъ да гълтатъ. Дойде ли въ 

съзнание пострадалиятъ чрезъ продъл

жително (най-малко 2 часа) изкуствено 

дишане и масажи - започва се незабав

но отнасянето му къмъ долината. Скио-

ри, които при падане еж получили счуп

ване на кракъ, да не се мжчатъ да ста

ватъ и се движатъ. Най-много (ако е 

самъ) - да си освободи скитt отъ кра· 

ката и да вика и чака за помощь. Дока-

,4#Ш/1, 06ll't'E н;,,,,~р~и /.ин~о 40 RРаг.,о.книrт~тl? t 
~ 

~ 
11) 

11 
~ 
~ 
~ 

М11жЕ А Ж#8DЕ 6.АПJ 8.PE/t?E 
~ 

~ III ~ 
~ 
с 

/119 TU/l./lQ 0619+-Е У/l'?Н. '1'9 Pl"Z. З,,,, У.КЬ f-

тt отъ снtгъ; поставя С<: на удобно 

мt.сто (или върху спасителната шейна) 

и се увива съ ;одеала. Започва се ведна

га съ изкуственото дишане, най-добре 

по системата на д-ръ Силвестеръ: изди

r,1не на ржцетt надъ раменетъ (вдишва

не) и спущане ржцетъ съ слабъ натискъ 

върху гръдния кошъ и диафрагмата 

(издишване). Темпо: 15-16 пжти въ ми

нута. Останалитъ се заематъ съ стоп

люването на пострадалия. Масажи презъ 

дрехитt! Разтриване съ снъгъ въ слу

чая не се препоржчва. Яка, връзка, ко

лани и др. стъrащи и прt.чещи на сво

бодното дишане предмети да се разхJ1а-

то сmщата дойде - да ле ж и н еп о д

в и ж но. Първата работа на спасители

тt. е да изтеrлятъ слабо и намt.стятъ 

счупения кракъ (за това се изисква из

вестна практика) и да го фиксиратъ съ 

каквото моrатъ и иматъ - Крамерови 

или импровизирани шини отъ дъсчици, 

щеки, а въ краенъ случай и върху здра

вия крзкъ. Пренасянето на постра_дали 

отъ счупване на крака скиори става 

върху шейни или носилки винаги съ 

r л а в а т а н а п р е д ъ, т. е по посока 

на движението (слизането), за да не се 

причиняватъ болки на пострадалия. 
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Изиуствено дишане по системата на д-ръ:силвестеръ 
1. Издишване 2. Вдишване 

При всички спаситеJши акции вър

ховенъ законъ е: спокойствие, съобра

зителность, система и редъ! 

Предвардване отъ лавини и пред

сказване. 

Движението въ планинитъ по шосета 

и же.пъзнопжтни линии се подсигурява 

отъ падащи лавини чрезъ направа на 

тежки баражи по ск.поноветъ на сжщи

тъ. Баражит·h се състоятъ отъ дебели, 

202 

дълбоко забити въ земята трупи, дебели 

траверси и др., задъ които се нахвър

JIЯТЪ каменни блокове и пръсть. Тъ еж 

с•бикновено 10-20 метра дълги и се по

ставятъ 20-30 метра единъ до другъ и 

единъ надъ другъ. Направата имъ е до

ста скжпа и тръбва да се поддържатъ 

rедовно. При масови походи (войска и 

пр.) презъ опасни отъ лавини мъста въ 

Алпитъ, се практикува умишлено пре

дизвикване на лавини чрезъ изстрелва

не на мини. Минохвъргачкитъ въ та

къвъ случай се поставятъ на безопасни 

странични мъста и се мъстятъ постоян

ни напредъ и нагоре, докато се премине 

опасната зона и чакъ следъ тъхъ се 

пускатъ вече войницитъ. Мъстата въ 

планинитъ, презъ които се движатъ пе

шеходци и скиори, опасни отъ често па

дане на лавини, е препоржчите.1но да 

се избъгватъ; тръбва да се избъгва и 

времето, когато посJ1еднитъ обикновено 

се свличатъ (ранна пролъть, топълъ 

вътъръ, слънчеви следобъди и пр.). От

беJrязването на такива мъста съ нарочни 

знаци е дългъ на всъко туристическо 

дружество въ района му. Пжтища, во

дещи за хижи и др. пунктове, както и 

безопасни откъмъ падане на лавини аб

фарти - да се маркирватъ съ високи 

дървени върлини. 

Отъ особено значение е да се култи

вира въ всъки туристъ и скиоръ сигу

ренъ ,,терененъ усътъ" - нюхъ, който 

може да се придобие чрезъ практика у 

всъкиго, на когото разумътъ, очитъ и 

ушитъ еж на мъстото си. Избъгвайте 

безогледното траверсиране на снъжни 

полета и съмнителни склонове; не се ув

личайте по нечии, неизвестно кжде во

дещи, следи отъ ски! (Пази се отъ сле

до-мания и пжтеко-хипноза!). 

Пази тишина и бжди благоразуменъ 

зиме въ планината! 



СЪЮЗIЮ ТВОРЧЕСТВО 

Хижа „КНЯЗЪ СИМЕОНЪ" 

на клона „Странджа" въ Бурrасъ. Построена е югоизточно отъ града, на единъ 
километъръ отъ крайбръжието, въ мъстностьта „Отманлий". Хижата ще бil'iдe об

заведена въ най-ск:>ро време и поставена на разположение на излетницитъ. 

СЪЮЗЕНЪ ЖИВОТЪ 

ЦентраJ1ното настоятеJ1ство напра-
ви и презъ изтеклата отчетна година 

на нъколко Пil'iTИ ПОСТil'iПКИ предъ 
Министерството на жел·взницитъ, респ. 
предъ сюшя министъръ на желъзници
тъ, за възстановяване правото на члено
ветъ на БТС да пil'iтуватъ по желъзни
uитъ въ групи най-малко отъ 5 души :ъ 
500/о намаление. За съжаление, и сега 
нашитъ пост11шки останаха безъ резул
т.Jтъ. Безъ да желаемъ да коментираме 
на това мъсто отрицателния отговоръ на 
Министерството на желъзницитъ, още 
ппвече, че Ц. 1-1. помъства въ настояща
т, книжка на списанието на друго мъс
тс, ,,Нашиятъ отrоворъ" на изложенитъ 
отъ споменатия институтъ възраже

ния по направеното отъ организира

нитъ туристи искане, ние помъстваме 
по-долу текстуално писмото на Главна
та дирекция на жеJ1Ъзницитъ и приста
нищата - Финансово-стопанска дирек
ция - Търговско от дъление, № III. 211 

554/2, съ което ни се съобщава спомена
ниятъ отказъ, като оставя~1е комента

риитъ на нашитъ членове: 
„На № 123 София, 13 май 1940 

До Българския туристически съюзъ 
Тукъ 

Въ отговоръ на срещното Ви писмо, 
Ви съобщаваме, че r. министрътъ на же
лi.;зницитъ не е съгласенъ членоветъ на 
Българския туристически съюзъ да П?i'i· 
туватъ съ 500/о намаление отъ ценитъ на 
редовната тарифа въ група отъ 5 души 
най-ма.~ко, както и при годишни събори, 
конгреси и конференции да се дава осо
бено намаление. Въпръки редицата съ
ображения, които излагате въ писмото 
си, нъма законно основание да се напра
ви исканото изключение само за съюза 

Ви . Днешното повишение на експлоата
uионнитъ разноски на желъзницитъ не 
оr:равдаватъ даването на нови, по-широ

кн права на Ваша и на други подобни 
организации, което ще се отрази чув-
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сптте.шо неб.1аrоприятно на резулта
титt на експ,1оатацията. 

(п) За Директоръ: 
Д-ръ Ив. Славовъ 

(п) за Нача.шикъ на отдt.1ениег::>: 

(не се чете) 

* 
По с.лучай агитационната седмица на 

организирания туризъмъ, Бълrарскиятъ 
туристически съюзъ и Юношескиятъ ту
ристски съюзъ въ България уредиха на 
2 юний въ Модеренъ театъръ rолtмо 
туристическо утро, на което се про

жектира величествениятъ планинарски 

филмъ „Борба за Хималаитt" - доку
менталенъ филмъ на германската хима
,1айска експедиция за завладяването на 
Нанга Парбатъ презъ 1937 r. 

По с;у;щия поводъ на 31 май - пе
тъкъ - членътъ отъ Централното нас
тоятелство Г. Ст. Георгиевъ изнесе въ 
са.1она на „Учителската каса" сказка на 
тема: ,,Цв·втната фотография и плани
нарството". Сказката бt придружена отъ 
цв·втни свtтливи картини и бt посетена 
отъ множество туристи, които салонътъ 

не )1ожа да побере. 
Поради rолtмия имъ успtхъ, сказ

ката и филмътъ ще бждатъ повторени. 

* 
Презъ агитационния месецъ съюз

ниятъ председатель r. Иванъ Раевъ из
несе предъ микрофона на радио София 
сказка на тема: ,,40 години туризъмъ въ 
Бъ.1rгария". 

Съюзниятъ nредседатель е изнесълъ 
сiьщата сказка и на 26 май въ Самоковъ, 

на утрото, уредено отъ клона въ с!fiщин 

градъ. 

По док,1адъ на члена отъ ЦН Т. То
доровъ, въ заседанието си отъ 5 юний т. 
r. Централното настояте,1ство реши след
ното: 

1. Огпуска 5.000 л. за маркировка на 
Витоша, като остана,1ата необходима су
ма да се събере отъ софийскитt турис
тически дружества. 

2. Отпуска 25.000 л. за маркировка на 
Пиринъ, като се търси за с;у;щата цель 
материалната подкрепа и на клоноветt. 
отъ тоя край. 

3. Общата отпустната сума 30.000 л. 
да се вземе заемообразно отъ фонда 
,,Съюзенъ домъ". 

* 
Т. Тодоровъ е прис;у;тствувалъ и прсд

ставлявалъ ЦН на погребението на пред
седате,1я на клона въ Банско, Борисъ Го
левъ. 

Той е използувалъ случая и се е срещ
ны1ъ съ членове отъ настоятелството на 

КJiоноветt. въ Банко и Разлогъ, съ които 
е изработилъ карта на п;у;тищата, които 
ще се маркиратъ презъ настоящата rо

д11на въ Пиринъ. 

Г-нъ Тодоровъ е прис;у;тствувалъ като 
представитель на ЦН и на тържесгвото, 
уредено отъ Българския алпийски клубъ 
на 2 1щшй т. r. на гара Лакатникъ, гдето 
е билъ поставе11ъ върху скалитt кръстъ 
за заrиналитt български планинари. 

клоновъ животъ 

На 12 май клонътъ въ Провадия е 
осветилъ своя туристически домъ „Арков
на". На тържеството еж прис;у;тствуваJш 
всички организирани туристи въ "Рада и 

~шожество граждани, засвидетелствувай

ки уважениет::> си къмъ това rолtмо по
стижение на организирания туризъмъ. 

Вечерьта е била устроена весела тури
стическа забава. 

* 
Асеновrрадскиятъ KJIOHЪ „Безово", въ 

желанието си да проагитира туристиче

ската литература, е устроилъ презъ ми-

11аш1я месецъ изложба отъ туристичесю-1 
книги и списания. Изложбата е предизви
кала rолtмъ интересъ и е била посетена 
масово отъ гражданството. 

* 
К л о н ъ т ъ „П л а н и н е ц ъ" в ъ С о -

ф и я е уредилъ на 1 юний въ Градското 
ю,зино голtма ш1анинска вечерь, съ коя
т,1 е прик.1ючи.1ъ агитационния :-.1есецъ. 
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На 17 юний сжщиятъ клонъ, при по
добаваща тържественость е чествува,1ъ 
патронния праздникъ на своята хижа 

,,П.1Jанинецъ" подъ в. Баба въ Ст.-плани
на. На тържеството еж присжтствува.ш 
официални лица, нашиятъ редакторъ. 
д-ръ А. Пиперовъ и множество туристи. 
програма: музикални изпълнения, реци-

Б у р г а ски я т ъ клонъ „Стран
д ж а" е изнесълъ на 26 май отлич
но посетено утро за Алеко съ богата 
та1и изъ творчеството на Алеко и про
жектиране на нtколко к;у;сометражни ту

ристически филми. Председательтъ на 
клона г. Драrомиръ Драгановъ е произ
несълъ слово за българския туризъмъ, а 
r. Стефанъ Станчевъ е говорилъ за „Жи
вия образъ на Алеко". 

С;у;щиятъ клонъ е въ усИJrена рабога 
за подготовката на съюзния съборъ, кой
то ще се състои въ Бургасъ презъ по
с:,еднитt дни на ю.1ий. 



Рус е н с к и я т ъ клон ъ „П ри с та" 
и клонътъ „Дунавъ" отъ ЮТС еж уре
дили на 6 юний по случай агитационна
та си седмица гол-вмо утро съ разнооб
разна музикална програма, декламации и 

кс•нцертно рисуване. 

По сжщия поводъ еж били изнесени 
отъ проф. А. Бешковъ, председатель на 
к,юна въ Свищовъ, две сказки съ свtт
л::ви картини. 

* 
По случай агитационната си седмица 

отъ 26 май до 2 юний, клонът ъ „Т р а -
п е з и ц а" в ъ Т ъ р но в о е осжще
ствилъ блtскаво следнитt инициативи: 
устроено е биJJО голtмо туристическо 
утро въ читалищния салонъ, председате

дьтъ на клона г. Ц. Ст. Гиргановъ е го
ворилъ на тема: ,,Значението на туризма 
и В. Търново като туристически обектъ", 
а ученичката Н. Колева е изнесла рефе
ратъ: ,,Алеко като туристъ". Агитацион
ш~та седмица е завършила съ . голtмо 
пс~ско увеселение въ мtстностьта Зеле
ника около В. Търново. 

* 
Я м б о л с к и я т ъ к л о н ъ „К а б и -

ле" е открилъ въ манастира Св. Спасъ 
край Ямболъ туристическа спалня, обза
ведена съ пружинени легла, дюшеци, 

чаршафи и одеала. Спалнята ще може 
да дава подслонъ на нtколко души сре
щу минимална такса: за организирани ту

ристи 5 лева, а за неорганизирани - 10 
лева. 

* 
В а р н е н с к и я т ъ к л о н ъ „д е в -

ненски извори" отъ БТС, съвмtст
но съ ~<лона „Орлови rнtзда" отъ ЮТС 
еж изнесли отлично организирана агита

ционна седмица, която е завършила съ 

м~1совъ излетъ до мtстностьта „Чайка". 
Вечерьта всички туристи, на брой надъ 
400 души, еж направили факелна мани
фестация изъ града. 

Гостуващиятъ въ страната ни гермзн
ски имперски спортенъ водачъ r. фонъ 
Чамеръ ундъ Остенъ, при идването .:и 
въ Варна, е посетилъ заедно съ офици
нлнитt лица хижа „Симеонъ Князъ Тър
новски", кждето мtстнитt туристи еж 
устроили за случая сърдечно тържество. 

На r. фонъ Чамеръ туриститt отъ „Дев
Н(нски извори" еж поднесли подаръкъ, а 
той е оставилъ за хижата своя портретъ 
съ посвещение. 

* 
Пазар д ж и ш ки я т ъ клон ъ „Б е л-

м ек е н ъ" е уредилъ на 19 май тради
ционнитt Алекови тържества, на които е 
щsисжтствувалъ и членътъ отъ ЦН r. Т. 
Тсдоровъ. 

Масовото посещение на организирани 

туристи, ученици и селяни е предало на

роденъ характеръ на тържеството. 

* 
Сжщия день на гара Земенъ, по по

чинъ на клон а „Г о л о бърдо" нъ 
Перник ъ, е била уредена пролtтна 
агитационна среща, председателствувана 

отъ съюзния председатель r. Ив. Раевъ. 
На срещата еж присжтствували предста
внтели на клоновет-в: ,,Планинецъ" - Со
фия, Кюстендилъ, Радомиръ, Бобовъ 
долъ и Дупница. 

* 
В и д и и и с к и я т ъ к л о н ъ ;,Б о н о -

н и я" е уредилъ на 19 май, по случай 
агитационната си седмица, rолtмо тури
стическо утро, на което е изнесълъ 

сказка членътъ отъ ЦН д-ръ А. Пипе-
ровъ. 

* 
По-rолtмата часть отъ съюзнит-в кло

нове еж произвели вече rодишнитt си 

събрания и избрали нови настоятелства, 
които еж се конституирали, както следва: 

Шуменъ „К ай л ъ ш к а долина" -
председатель Илия Силвестриевъ, под
щ:,едседатель В. Хлtбаровъ, секретарь Л. 
Сарафовъ, касиеръ Р. Русевъ, домакинъ 
Б. Абаджиевъ, зав. хижата Хр. Симео
новъ, зав. излетитt В. йордановъ; съвет
ници: д-ръ Хр. Яневъ, Б. Желtзова, Е. 
Бончевъ, дописникъ Цв. Ивановъ; кон
тролна комисия: Ив. Бабачевъ, П. Мор
чевъ и Д. Калчевъ. 

* 
Но в а - За r о р а „С р t д но r о -

р е ц ъ" - председатель Анrелъ Поповъ, 
подпредседатель Ст. Коемджиевъ, секр,~
тr.рь Ст. Мариновъ, касиеръ П. Конст,ш
т,:новъ, домакинъ В. Симански; съветни
ци: А. Д. Енчевъ, К. Русевъ, Р. Боневъ; 
контролна комисия:- Ил. Минковъ, П. Ата
насовъ и Г. Д. Копринковъ. 

* 
Пир до п ъ „К о с и ц а" - предс~да

тель Александъръ Пушкаровъ, подпред
седателъ Сим. Д. Савовъ, секретарь-ка
сиеръ Ц. Ил. Цановъ, домакинъ К. п. Гай
щ,.ровъ, зав. излетит-в В: Д. Джемилевъ; 
съветници: Ст. Кефинчевъ, П. Ст. х. Пав
ловъ и Ст. Ив. Цочевъ; контролна коми
сия: Ст. Пушкаровъ, П. П. Ганчевъ и С. 
Ш. Илиевъ. 

* 
З л ат о r р ад ъ „Р у че й" - пред-

седатель Никола В. Цайковъ, подпредсе
д,'тель П. Б. Пенчоковъ, секретаръ Р. 
Даскаловъ, касиеръ Т. х. Ставревъ, до
макинъ й. Мутафчиевъ; съветници: инж. 
Т. Христ()ВЪ, Д. Радифовъ и В. й. Це
IIОЕ;ъ; контролна комисия: Н. Г. Шуковъ, 
Ат х. Георгиевъ и Д. Ив. Димитровъ. 
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Боб о в ъ - дол ъ „К о лош ъ" 
председатель Боянъ Козаровъ, подпред
ссдатель М. Д. Илчевъ, секретарь Р. Пет
ковъ, касиеръ Ив. Голомtховъ, зав. из
летитt С. Петровъ, подгласници Д. Ми
хаиловъ и Ст. Ст. Юруковъ; контролна 
комисия: Цв. Стояновъ, Ал. Д. Алековъ и 
Д. Ставревъ. 

Следъ нtколкогодишенъ периодъ на 
заглъхване, клонътъ въ Бобовъ долъ е 
отново възобновенъ и членоветt на на
стоятелството му иматъ амбицията да го 
псставятъ въ редоветt на най-дейнитt 
съюзни клонове. 

* 
Ямбол ъ „К аби ле" председа-

тель Тодоръ Тодоровъ, подпредсед. Ив. 
Д. Ивановъ, секретарь Ст. Н. Стойковъ, 
касиеръ Ст. Гявуровъ, дом. библиотекарь 
Д. Панковъ; съветници: И. Таповъ, Н. Ба
калова, К. х. Радоновъ, контролна коми
сия Ив. Икономовъ, Н. Кортезовъ и А. 
Натанъ. 

* 
Калоферъ „Хайдутъ" - пред

седатель Гавраилъ Скоклековъ, подпред. 
Д. К. Дамяновъ, секр.-касиеръ Сп. Хр. 
Спасовъ, дом.-библ. Ив. К. Куковъ; съ
ветници: Ст. Боричевъ и К. Крясковъ, 
контролна ком1;1сия: Н. Д. Начевъ, Хр. 
Тончевъ и А. Кърпачева. 

* 
С о ф и я - Ж е л t з н и ч а р. к л о н ъ 

- председатель инж. Христо Ивановъ, 
подпредседатели Ив. Друмевъ и Т. Пачи
ловъ, секретарь Ал. Лефтеровъ, касиеръ 
Д. Шандаровъ, домакинъ См. Смилковъ, 
8ав. излетитt: Н. Стоянова и Б. Ангеловъ; 
излетенъ с1>ветъ: Л. Петковъ, А. Гакевъ, 
И. Николовъ, П. Шандаровъ, Г. Велевъ, 
Б. Балкански и Ж. Свинарова. 

* 
Костенецъ „Равни чал .ъ" 

председатель Ангелъ Ив. Кулински, под
председ. Г. Константиновъ, секретарь Л. 
Т. Гуцалски, касиеръ Вл. йоновъ, дом. 
библиотекарь Ал. Дановъ; съветници: К. 
Кулинска, П. Кайтазова и Ал. Керемида
ре:въ; контролна комисия Г. Чорбаджий
ски, Ив. Колевъ и В. Зашевъ. 

* 
А с е но в г р ад ъ „Б е зов о" - пр~д-

седатель Димитъръ Басмаджиевъ, под
председатель Ал. Тодориновъ, секретарь 
Л. А. Биберовъ, касиеръ А. П. Ивановъ, 
п. касиеръ Ив. йордановъ, домакинъ Г. 
Т. Славовъ; съветници: д-ръ С. Янкова, 
К. Коджабашевъ, Л. Боевъ, К. Пжжевъ; 
кс,нтролна комисия Ив. Д. Райчевъ, Ат. 
Константиновъ и А. Ковачевъ. 

* 
Елен а „Ч ум е р на" - председатель 

Христо Л Бояджиевъ, подпред. Ст. Кръ-
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стевъ, секретарь Хр. п. Христовъ, касиеръ 
Ив. Ив. Катрафиловъ, домакинъ Б. Хр. 
Кс,жухаровъ, мед. съветникъ д-ръ С. Ми
сирковъ, членове Ю. Панайотовъ, С. Ха
раламовъ; контролна комисия: Хр. Рад
ковъ, Ив. Петровъ и Ю. П. Узуновъ. 
Пещера „К у п е н а" председа-

тель Цачо Миковъ, подпред. Г. Коцевъ, 
секретарь Н. Коларовъ, касиеръ свещ. Сп. 
Мандуловъ, дом.-библиотекарь Г. Гад
жевъ; съветници: Ив. Тупчевъ и Г. Сте
фановъ; контролна комисия: Г. Арачий
ски, Ив. Тризловъ и Н. Нишанджиевъ. 

* Варна „Р о дни балкан и" - пред-
седатель Илия Антоновъ, подпред. И,з. 
Стефановъ, секретарь Г. Шолейковъ, под
секрет. й. Баевъ, кас.-счетовод. Н. Геор
Гl!евъ, касиеръ-инкасатори В. Вълчевъ и 
А. Геронъ, съветници Ив. Шолейковъ и 
Д Г. Димитровъ; дом.-библиотекарь Ст. 
Ставревъ, контролна комисия Цв. Бла
гоевъ, Хр. Беневъ и Д. Маджаровъ. 

* 
Перник ъ „Г о л о .бърдо" - пред

седатель инж. Хелмутъ Броксъ, подпред
седатели Н. Недtлковъ и Хр. Пулевъ, се
кретарь Ас. Семковъ, касиеръ Вл. Ган
чевъ; съветници: Л. Келчевъ и Л. Пет
ровъ, домакинъ П. Захариевъ; контр::)Лна 
кс,мисия К. Михайловъ, Т. Лозановъ и 
Ст. Харизановъ. 

* 
Казанлъкъ „Орлово гнtздо" 
председатель Манолъ Черневъ, подпр. 

Ганчо Фъс:::>въ, секретарь Дим. Венковъ, 
дс,макинъ Д. Лазаровъ; съветници: А. 
Димитрова, д-ръ Ив. Бойковски и М. Сж
бевъ; контролна комисия Д. Христов·ь, 
инж. Д. Николовъ и К. Маленовъ. 

* 
Пазарджик ъ „Б е л мек е н ъ" 

г:редседатель Вл. Т. Мумджиевъ, под
председатель Н. П. МаринJвъ, секретарь 
Ил. Вл. Илиевъ, касиеръ Ив. П. Динковъ, 
пс,м. касиеръ Н. Стоиловъ, зав. излети
тt Г. Симеоновъ, дом. библиотекарь Г. 
Смиленовъ, съветничка Д. НикоJюва; кон
тролна комисия: Г. - К. Абаджиевъ, А. Ал. 
Псповъ и В. Сотировъ. 

* 
С е в ли е в о „К ад е м ли й" ,-- пред

сt.датель д-ръ Ив. Попивановъ, подпред. 
Ив. Богдановъ, секретарь Г. Н. Бабер
ксвъ касиеръ С11м. Симеоновъ, домакинъ 
Ст. Ангеловъ; съветници: Г. Хинковъ, Т. 
Млtчевенски и Ив. Райковъ; контролна 
комисия: Д. БайрямJвъ, Ив. Г. Ивановъ 
и С Пеневъ. 



РЕДАКЦИОННИ ВЕСТИ И БЕЛЕЖКИ 

Настоящата книжка на списание „Бъл
rгрски туристъ", излизането на която се 
С'l·Впада съ XXXII съборъ на Българския 
туристически съюзъ, е посветена въ 

връзка съ това на нашето Черноморие и 
на Странджа планина, чието опознаване е 
предстоящъ дълrъ на орrанизиранитt 
туристи. Тя се редактира при близкото 
сътрудничество на видни дейци отъ бур
гаския клонъ „Странджа", а именно: г. г. 
С1ефанъ Станчевъ, Георги п. Аяновъ, Го
ра П. Горовъ и др. Редакцията смtта, че 
чрезъ това ще допринесе за опознаване

тu и обикването на този романтиченъ 
край отъ нашата родина, заслужаващъ 
пuвечко внимание, отколкото му е отдt
ляно досега. 

* 
Поради липса на мtсто, продължение

то и краятъ на „Срtдна-гора - царица 
на горит-t ", отъ Цанко Ил. Цановъ, Щ= 
дадемъ въ следващш1 брой па „Българ
е,ки туристъ". 

Въ статията на r. инж. Хелмутъ 
Броксъ - ,,Организация на спасителното 
дъло въ планината", първата часть на 
която помtстихме въ миналия брой 4-5 
на списанието, еж допустнати следнитt 
с;у;ществени печатни грtшки: 

На стр. 143, втора колона, четвърти 
редъ отдолу нагоре - напечатано „пред

т.,,жатъ", да се чете „п ред вожд ат ъ". 

На стр. 144, надписътъ на първо кли
ше да се чете „л а в и н на", а не „гла
винна сонда". 

На стр. 146, първа колона, шести редъ 
С"1долу нагоре - напечатано „по около 

40 шв. фр.", да се чете „п о ок о л о 400 
ш вей царски ф р а н к а". 

* 
Снимкитt на нашия отличенъ фото

сътрУдникъ г. Н. Божиновъ еж правени 
съ апаратъ „Лайка". 

КНИЖНИНА 

Алеко Константиновъ въ семейна и 
роднинска срtда, отъ Екатерина проф. 
Ем. Иванова. Стр. 48, цена 15 лева. Изда
ние на БТС. 
Може би никога не сте чували името 

на авторката и Алеко Константинов.ъ въ 
М<>мента никакъ да не ви интересува. 

Може би мислите, че това, което знаете 
з;:~ него, ви стига, но - отдtлете малко 
време и прочетете книжката на г-жа 

Иванова. (Ще ви отнеме време, колкото 
да прегледате два вестника). Книгата ще 
ви открие неочаквано интересни нtща 
за живота и сждбата на този rолtмъ 
българинъ, койт J самъ трtбваше да се 
н2рече Щастливецъ, следъ като бt пре
)··ивtлъ петь пжти страшнитъ опус
тошения на смъртьта въ своя домъ и 

най-после остана са,1ъ! Книжката на r-,Kii 
Иванова се чете съ увлъчение. Езикътъ 
е чистъ и плавенъ, безъ никаква прека
ж:ность и модiс1. НавС'tкжде личи тън
кият t , усtтъ на авторката за с• илъ й 
мtрка. Съ живо чувство тя води чи
тателя отъ страница на страница, кара 

го да се смtе заедно съ нея на „Вжсз 
Пъцова" и „Бай-Ганьовицз", заедно съ 
нея да преживtе печалната драма на 
Алековия домъ и щ1й-после - после;~;-
1ыятъ у даръ Алековото убийство. 
Книгата не ще рз.зочарова никой култу
ренъ българинъ. Чувството, с 1. коет J 

оставате следъ проч11тането и, е сс;;що
тr,, съ което си отивате следъ нtкой не
очаквано хубавъ филмъ. 

Д-ръ Ивзнъ Попивановъ. 

Родопски лесъ - rод. !., кн. 1. Изда
ние на М. 3. Д. И., Чепинска районна 
горска инспекция, априлъ 1940 г. 

Горното спретнато издание на М. 3. 
Д. И., обхващащо 100 страници голъма 
октава, ни запознава основно съ голtмо
то горско богатство на България ~ Ро
допския лесъ. Цtлиптъ материалъ, кой
то е изготвенъ отъ специалисти и под

бранъ ~,ного грижливо по начинъ, щото 
наистина да даде пълна картина върху 

поставената задача, се поднася на чита
н•ля въ форма, която задоволява негови
тъ изисквания и за литературно четиво. 
Поради гази причина, книгата е отъ ин
т<.:ресъ з1 всички, които проявяватъ же

ляние да слсдятъ българ,ката книга за 
пп:нината и гората. 

Д-ръ Ам. П. 
Дупница и бележити дупю,чани презъ 

епохата на възраждането, ртъ Хр. Мед
жидиевъ, председатель на клон1 „Рил
ски езера" - Дупница, издание па чита
JJнще „Напредъкъ", 1940 г. Книгата съ
дър№.а ценни и..:торически и3следвания 

отъ епохата на нашето възраждане и е 

и.1юстрирана съ множество снимки отъ 

китната Дупница. 
пост;r;пили книги и спислния 
Водачеството въ организирания ту

ризъмъ, отъ Иванъ К. Козловски, 16 стр., 
цtна 2 л. Доставя се отъ клона „Пла
нинецъ", София. 

Младъ туристъ, органъ на Юношес
кия туристски съюзъ въ България, кн. 4, 
5 и 6 • .rод. XXI, 1940. 
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Отецъ Паисий, орrанъ на Всебългар
ския съюзъ Отецъ Паисий, кн. 4 и кн. 5, 
год. XIII, София, априлъ и май 1940 r. 

Училищенъ преrледъ, издава Мини
стерството на народното просвtщение, 
кн. 4, rод. XXXIX, априлъ 1940 r., 
София. 

Родопски лесъ, издание на М. 3. Д. 
И., Чепинска районна горска инспекция, 
кн. 1, rод. 1, Лъджене, априлъ 1940 г. 

Der Bergstelger - орrанъ на Германския 
алпийски съюзъ, кн. 7 и кн. 8, год. 1939/1940, 
Мюнхенъ, май 1940. 

Oesterrelchlsche Alpenzeitung - органъ 

на Австрийския алпийски клубъ, rод. 62, май 
1940 r., Виена. 

Mitteilungen des Deutschen Alpenvereins 
- орrанъ на Германския планинарски съ
юзъ, ки. 8, май 1940 r., Мюнхенъ. 

Planinski vestnik - орrанъ на Словен
ското планинско дружество, кн. 5, май 1940 r. 
Любляна. 

Hrvatski Planinar - орrанъ на Хърват
ското планинарско дружество, кн. 5, година 
XXXVI, Заrребъ, май 1940 r. 

То vouno - орrанъ на Гръцкия алпийски 
клубъ, кн. 5, Атина, май 1940 r. 

Krasna zеm-списание за моравски тури
зъмъ, кн. 3, rод. XIV, 1940 r. 

НАШИ ПОКОЙНИЦИ 

На 23 юний, въ присжтствието на около 
150 души планинари, е било извършено 
погребението на трагично загиналия 
ш1анинарь Гошо Стоименовъ. Както е из
вестно отъ помtстенитt на времето съ
общения въ „Български туристъ", тtло
то на Гошо Стоименовъ, който биде за
трупанъ отъ лавина при единъ излетъ въ 

Рит.а, не можа да бжде намtрено, въпрt
ки многодневнитt усилия на нtколко 
спасителни команди. Усилията за него
вото намиране се увънчаха съ успtхъ 
едва около срtдата на месецъ юний, 
следъ значително стопяване на снtжната 
покривка, когато познатиятъ планинарь 

и неrовъ другарь П. Енrлишъ е успtлъ 
да -открие, съвсемъ запазено отъ студа, 

тt.лото на загиналия близу до мtстото, 
r дето на времето търсиха спасителнитt 
команди. 

Опtлото е било извършено отъ свещ. 
Г. п. Стефановъ, а надъ гроба, изкопанъ 
близу до лобното мt.сто, еж били поло
жени много вtнци и цвtтя отъ почита
телитt и друrаритt на покойния, който 
ще почива навtки подъ свtтлото чело 
на Мусала. 

* На 7 юний т. r. почина следъ тежка 
с·перация председательтъ на клона „Е.пъ 
тепе" въ Банско, извеспшятъ съюзенъ 
деятель 

t АСЕНЪ ГОЛЕВЪ 
Орrанизиранитt туристи отъ цt.пз 

България присъединяватъ rолtмата си 
скръбь къмъ тжrата на друrаритt от ь 
Банско за загубения човtкъ и плани
нарь. 

Боrъ да ro прости! • 

СЪДЪРЖАНИЕ на бр. 6 - Д. Драгановъ - Съюзниятъ съборъ въ Бурrасъ; Илю Ивановъ 
- Изъ споменитt ми за клонъ „Странджа"; Стефанъ Станчевъ - Шуми гора, на ро
сенъ мирише (стих.); Георги п. Аяновъ - Изъ недрата на Странджа; Г. Горовъ - Духътъ 
на Странджа; Петъръ Драrоевъ - Златната пжтека; Паулина Станчева - Старата гора 
(стих.); К. Н. Петкановъ - Една нощь въ Странджа; Петко Росенъ - Съ А. Страшими
ровъ на Османъ баиръ ; Крумъ Кънчевъ - Островъ Света Анастасия ; 3. К. - Бурrасъ, 
морското сърдце на България; Д-ръ А. Пиперовъ - Тридесеть години въ служба на БТС ; 
Л. Михайловъ - Созополъ; Т. Тодоровъ - Нови насоки на материалното творчество; Д-ръ 
Ив. Попивановъ - Пжтуване по желtзницитt съ намаление; Инж. Х. Броксъ - Организа
ция на спасителното дtло въ планината ; Съюзно творчество ; Съюзенъ животъ; Клоновъ 
животъ; Редакционни вести и бележки ; Книжнина ; Наши покойници. 

Печатница КНИПЕГРАФЪ - София 
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1 

Посетете XXXII съборъ на 
Българския туристически съюзъ, 

който ще сесъстоина27,28и29 

юлий 1940 година въ Бургасъ! 

Участвувайте въ следсъбор

нитtь излети, за да видите див

нитtь кра.соти на Черно.морието 

и таинствената Странджа-пла

нина! 

Тtь ви чакатъ. 

0Лt1811 
ПЕРО.ОРЬЖКИ 
ПЛАСТЕЛИНЬ 
8001-JИ ЬОИ 
ПАСТЕЛИ 
ТЕБЕШ"РИ 

.D..ВЕЛЧЕВЪ&ш~ 
--Б~РГАС"Ь--



ron~MИT! БЪЛГАРСКИ МЕЛНИЦИ А. Д. 

БУРГАСЪ 

ПРОИЗВЕЖДАТЪ НАЙ-ДО&РОКАЧЕСТВЕИИ 

Б р А ш н А 

ЧЕРНОМОРСКR ПОПУЛЯРНR БRHKR 
Кредитно кооперативно сдружение - Бурrасъ 

Собственъ домъ- жгъла "В._ Rприловъ" и "М. Гидикъ" 

Капиталъ и фондове 26.400.000 л. 
Влоrове разни 85.300.000 л. 

ИЗВЪРШВf\ ВСИЧКИ Бf\НКОВИ ОПЕРf\ЦИИ: 

Приема влогове-детски, спестовни и търговски-въ неограни
. чени размъри. 

Преводи и инкасо срещу всички градове и по-голъми селища 
въ страната. 

ИЗДf\Вf\ Гf\Рf\НЦИИ: 

Отпуща на членоветъ си заеми, сконтирва полици и открива 
кредит.и лодъ разни форми. 

Специална служба за рамбурсни пратки. 
Добре уредена информационна служба. 



центраnа въ rp. Царево Представ. въ rp. Бурrасъ 
Тел. № 14 Тел.' № 2s· ... go 

Обединява 26 тру дово-rорско-производителни кооперации 
съ 10 потрi.бителни магазини и надъ 2100 домакинства. 

ПАРКЕТНА - произвежда първокачественъ паркетъ отъ 

------ прочутия странджански джбъ. " 

ДЪСКОРоЗНА - производство на всички видове би
-------- чени джбови и др. материали отъ 

широколистни дървета. 

БЪЧВF\РСКF\ - всички видове бъчви. 

Производство и складъ въ Бургасъ на дървени вжглища, траверси, 
строителни материали и износъ за чужбина. 

Телефонъ № 24-73 

К.олониалъ, 

производство - и износъ 

на дървени вжrлища, 

рибарство. 

Телеrр. адресъ: КЕРЕМИДЧИЕВЪ, ВОДЕНИЧf\РОВЪ 



ТУРИСТИ, 

ТУРИСТИ И ГОСТИ 

НА БУРГАСЪ, 

ПРЕДПОЧИТАЙТЕ 

ГРАНДЪ ХОТЕЛЪ 

"ИМПЕРИАЛЪ" 
БУРГАСЪ 

Съ пъленъ комфортъ: 

П АР Н 'о ОТОПЛЕНИЕ, 
Т Е Ч А Щ"д В О Д А, 

АСАНСЬОРЪ И БАНЯ 

ГЕС.РГИ Д. ЦИНАНДОВЪ 

Телефонъ 29-ВЗ. Телеграми : ИМПЕРИАЛЪ 

пжтувайте съ елегантнитi, и удобни автобуси на 

ТРУДОВО ПОТР1>БИТЕЛНА ТА АВТОМО

БИЛНА ШОФЬОРСКА КООПЕРАЦИЯ 

,,Ч_ЕРНОМОРЕ·Ц Ъ" 
БУРГАСЪ, УЛ. ,,УСПЕНСКА",- 10. ТЕЛ. No 20-06 

УЗАКОНЕНИ РЕЙСИ отъ Бурrасъ за: М. Търново, Царево, Созополъ 
Ангажименти за цtлата страна. За тистн най-добри условия. 

АВТОМОБИЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

ТЕЛЕФ. 20-50 ~. ~. n-во ,,iY~f А[КА [J~(ЛА" ТЕЛЕФ. 20-50 

БУРГАСЪ~ УЛ. "АЛЕКСАНДРОВСКА" 

УЗАКОНЕНИ РЕЙ СИ отъ Бургасъ за: Срi,децъ, Факия, 
· мом. Църква, Елхов~, Поморие, Несебъръ, Каблешково и др. 

Ангажименти за всtкж.де. За туристи специални условия. 



ТУРИСТИ! 

Купете си ман:.1фактура 

и галантерийни предмети 

отъ 

ДИМО п. ,инч~ВЪ & ,ратъ 
БУРГRСЪ 

ТЪРГОВИЯ 

Hf\ ЕДРО И ДРЕБНО 

Тел. 25-30 

ОЪЕДИНЕНИТс 

РИБОЛ0ВИИ КООПЕРАЦИИ 
БУРГАСЪ 

ПРЕДЛАГАТЪ 

ПР1СИИ И ПРЕРАБОТЕНИ 

р и Б и 

Тел. 23·46 

, 

БЪЛГ.f\РСК.f\ 

ЧЕРНОМОРСКА МАСЛОДАЙНА 

И САПУНЕНА ФАБРИКА 
БЕЗИМ. f\КЦ. Д-80 - БУРГRСЪ 

ПРОИЗВОДСТВО HR: 

Сапунъ за пране .,!{ R М Б R Н R" 

Сапунъ печенъ „БОГОРОДИЦR" 

Б Е 3 И Р Ъ отъ ленено масло 

Г Л И Ц Е Р И Н Ъ - медицински и 

динамитенъ 

БР. Н. КАUАРОВИ 

1-ВА БЪЛГАРСКА 

РИБНА КОНСЕРВЕНА 

ФАБРИI<А 
БУРГАОЪ Тел. 29-88 

ПРОИЗВЕЖДА: 

Всички видове консервирани 
риби въ раэпични видове ку
тии, приготвени по европей
ски обраэецъ и по най-уоъ
вършенствуванъ н а ч и н ъ. 

ДЕПОЗИТИ: 

Бургасъ, Пловдивъ и София. 

Туристи ! Отива~те на из-
летъ винаги съ 

"Сf\РДЕЛf\ l{f\Цf\POBИ" 



СОПЕА- слънчевъ кремъ 
Conl!A слънчево масло - течно 

L слънчево масло-блокче 

е най-новото и сполучливо предпазно 

срiщство на козметиката за почер-

няване и предпазване кожата отъ 

обгаряне при слънчеви бани, спортъ и туризъмъ. 

Съ ( О n Е А зиме и лtте на въздуха и слънцето се 
бронзира кож_ата, премахватъ се лишеитt и кожата добива 

приятенъ цвtтъ. 

Търсете въ аптекитt, дрогериитt и всички добре уредени 

парфюtтерии с а м о въ оригинални опаковки -

С О n Е А 
слънчево масло 

Туристи - не тръгвайте на излетъ безъ Солеа ! 
Солеа-кр емъ. Солеа-м асло. Сол еа-блок че. 

БРАТЯ П. ЖЕЛDЭКОВИ 
Магаэинъ „ С n Ъ Н Ц Е" -Бургасъ 

Телефонъ № 27-27 

Манифактура. Галантерия. 

За туристи специални отстжпки. 



· Братя Диманови А. Д-во 
Международни транспорти, обмитване, 

инkасо, осиrуровkи, параходни аrенции 

БУРГ АСЪ - СОФИЯ - . ВАРНА 
За телеграми: Дим а но в и - Бургасъ. Кодъ: Ломбардъ Шипингъ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 

Ломъ, Русе, Свищовъ, Сомовитъ 

Видинъ, Пловдивъ 

АКU~~Пf~П~ n-во ,,[~~~~( А[~А]АВУ~ЯПЪ" 

ЦЕНТРАnА ПnОВДИВЪ 

KIIOHOBE : София и &урrась 

ТЪРrовин съ IИЕЛIЗО и IИЕЛIЗАРИН НА ЕДРО 



. .. 

&УРrАСЬ - ТЕдЕф. 31•63 

Експлоатация на ГОРИ, износъ 

на ДЪРВЕНИ ВЖГ ЛИЩА, вносъ 

на КОЛОНИАЛНИ СТОКИ и тър

говия съ ТЮТЮНЪ НА ЛИСТ А. 

' . 

Досю Вълевъ . & Синове 
&УРrАСЪ-Тепеф. 20-14 
Центрапа ст.-зАrОРА 

К ·л о но в е: 

Бургасъ Свищовъ 

С о ф и я Михаилово 

Търговия съ желtза на едро 



-СТfФАИЪ ОБРfЙКОВЪ & С·Иf - &УРfАСЪ 
Търговия на колониални стоки, химикали и метали на едро. 

-

ТОЛУПОВЪ & КАЛПАКЧИЕВЪ- БУРГ АСЪ 
Колониалъ и други стоки. 

-

.. JPO r Е РИЯ -3 9 р К O 81J - !!JГ;2~~4~ 
Ж. ХАЗЪРБЛСЛПОВЪ, а. д.-Бурrасъ 

Търговия съ зърнени храни. 

ИВАИЪ ТИХОВЪ-11аrазииъ „ПАРИЖЪ "-&урrасъ 
Търговия съ колониални деликатесни стоки и фини спиртни питиета. 

П 1~n1,nъ" ТЕХНИЧЕСКИ МАГАЭИНЪ 
,, · 11И ХРАИЪ КРИСЕПЪ - БУРГАСЪ 

·дРЕХАРНИЦА ,,К А М Е Л И Я" 

на Димитровъ, Ивановъ & С-ие - Бургасъ 

: мnr А]~~ъ „НАП[ЖПА·" на В. ~!~ани & [·И!-iY~f В[Ь 

" 
БР ИЛ Я Н ТЪ" 

Ателие за бельо на Б. Оскиянъ - Бургасъ 

fEOPfИ П. КЛРЛЯПЕВЪ-БУРfЛСЪ 
Маrазинъ до Б. н. банка. - Тел. 20-44. 

Търговия съ електричесю1, водопроводни и канализационни материали, 
печки и земедt,лски машини. Радиоапарати "Опта-Льове" 



Бр. Ив. Попови- Бургасъ · 
Манифактура и прежди на едро. 

РУДОЛФЪ ШЮБЕЛЪ-БУРГАСЪ-СОФИЯ 
Вносъ. Търговия. Представителство. 

й~MI~IЪ, Al,AM~IЪ & (-1[ а. Д. -iY,rl[Ъ 
БРЛТЯ ПЕТРИДИ - БУРfЛСЪ 

Търговия съ колониални стоки, пръсни и солени · риби 

Бапяпсkи & Плочевъ - Бурrасъ 
За телеграми: БR.НЯНСКИ, ПЛОЧЕВЪ Телефонъ № 25·84 

Търговия съ колониални и мъстни стоки на едро 

~айоu~нъ КООП!~атив~нь [ЪЮ}Ъ „ФА~Ъ" - iY~f В[Ъ 
Търговия съ колониалъ и земедълски произведения 

Еврейско кредитно кооперативно д-во 

,,АЭ Л АХ А" 
Бургасъ 

Извършва всtкакви банкови операции. Кореспонд. въ цълата страна. 

Пиkола Пазайтидовъ - Бурrасъ 
Търговия съ дървенъ материалъ 

~ 

Аврамъ Р. Семахъ - Бурrасъ 
Порцеланови стоки 



Х. И. ПА П ПО - 6 У Р r А С Ъ 
Манифактура 

1 1 
МАИ~Ъ ИЛИf~Ъ-iУ~fА[Ъ 

1 1 

Стъклария 

IJDH[ROJTИD ижща J~H~~b" - ~УJШЬ 
,,КОМПАСЪ" а. д. 

за вж.трешни и международни транспорти 

Цен.трала София, ,,Трапезица" 1. Клонове: Бурrасъ и Варна. 

,,ТРАИС ПОРТЪ" 
1 1 

.11-во за обмитвпне и еяспе.11иция 
1 1 Бургасъ 

Магаэинъ 

Георrи П„ Михневъ - Бурrасъ 
Фини вълнени платове и одеала 

И [. i. Н и [ им ъ Х и [ к и и & [ и н ъ - i у ~ r а r ь 
Търговия с1> обущарски стоки на едро и дребно 

ШМИЛЪ ИС„ БЛРУХЪ - БУРГ ЛСЪ 
Телефонъ 27-70 

Вълнени платове 



-

БЪЛГАРСКА 
Т~РИСТИЧЕСКА КООПЕРАЦИЯ 
СОФИЯ, КН. КЛЕМЕНТИН.f\ 4 - ТЕЛ. 2-61 -19 

ДОСТАВЯ: 
Вс1=.какви туристически, спортни и скиор
ски принадлежности, екипировка за зима . 
и л1=.то, прибори за личното домакинство на 

туриста и др, 

ОБУЩА 
Най-добро качество - готови и по мърка: 

за катерене, ски, кънки и др. 

Бъп ·r АРСКАТА 
ТУРИСТИЧЕСКА 

НООПЕРАUИН 
е д~по изкпt0читепно на орrанизира· 
нив бъпrарски туристи отъ &ТСиlОТС. 

Нейнната цель не е печалбата, а задоволява-
• не на потрt»бноститв на българскитt» туристи 

въ планината. 

ТУРИСТИ, ПОДКРЕПЕТЕ ВАШАТА КООПЕРАЦИЯ! 




