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Погпедац-с. 8 Рнnа 8.nаднсnав„ Эагороаъ 

КАМЕНЪ ЧЕРНЕВЪ 

Нл Rи1иошl{. 
Бай Пенко е драrалевчанннъ, съ оная душа на 

шоnъ, която ни t1Окаsватъ голtмmt 1-1аши белетристи и художници, 

открили въ нея nостоянст.во, доброта и беаrр11жие, съ конто се 
отличава наИ-типичниитъ и самобитенъ бълrарннъ. При него се от
би~ 'м тая сж.бота за вечеря. Не само затова, че трtбва да провt-
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Ннколв Мнронон:и 

НОВА ГОДИНА / АСЕНЪ РдЗЦВ'l>ТНИIЮВЪ 

Посr1ри, о духъ 11а новата година, 

нъмъ нойто съ треnетъ вдигаме глави, 

nростр11 крило 11адъ нашата родина 

и тежкия 1111 де11ь благослови ! 

Да бжде хладъ и влага въ nланинитt, 

и плодъ и миръ въвъ тоnлитt поля, 

да ntяп пъстри птици въвъ rоритt, 

моми и момци - въ китнитt села. 
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Да трепна радость въ пtс11итt отвсжде, 

да трепка ясната ни вtра панъ -
че 11ий сме тукъ, ний бtхме, 1111й ще бждемъ, 

манаръ nрезъ много мжю1, кръвь 11 мранъ, 

че времето тече и се възвръща, 

и креnнемъ ний презъ вtнове и д1т, 

безсмъртни нато тая пръсть моrжща 

и тия снtжни, скални планини ! 



римъ зимната си екипировка и баrажъ, не 
и затова, че дойдохые пеша, а защото бай 
Пенко paзctllвa нашитt дtлнични грижи 
и ни показва, че планината е близко до 

насъ. 

Каменната пя.тека на1·оре не е много 

стръмна, обаче, сега при дъжд~- и южен·ь 

вtтъръ е мокра и разваля настроението отъ 

хубавата вечеря. Но самочувствието е rо

лtмо отъ хубаво имnреrниранитt анораuи. 
Пжтьтъ до баt! Кръстьо е билъ винаги 
едfшъ - по тая nжтека. Пакъ поемаме 
следъ кратка почивка при тоя добъръ ста
рецъ. Тоя пъргавъ старецъ r,,,ожеше да бж
де нtкжде въ града на топло като rотвачъ 

или разсиленъ, но изглежда, че и той като 
Магдалена бtше избралъ по-правия nж.ть 

и като нея се сrушилъ въ краката на своя 

Христосъ и слуша пtсеньта на планината; 

нли като нtкоrашенъ странствуващъ ри

царь, застаналъ на тоя кръстоп.,,,ть, под

крепя силитt на много отъ върволицата, 

която е тръгнала нагоре, безъ да познава 
силата на планината. 

Ние вървимъ спокойно по широкия пжть. 

Тукъ вече е ззветъ и скитt ни се плъэгатъ 
равномtрно. Въ тая лекота ни наnадат1, 

nакъ ония дtлнични грижи и ние се кла

тушкаме въ разговоръ за поредкитt на 
бездушния rрадъ. Това не трае дълго, за

щото скоро стиrаые стръмната nжтека въ 

гората. Нощуваме въ тоnлитt стаи на Алеко. 
На сутриньта вtтърътъ се е 11ромtнилъ 

и мъглитt nъnлятъ на1·оре отъ Рtзена 
къмъ нърха. Тукъ не бt 11ал·l;ло и южниятъ 

вtтъръ не бt засеrналъ хубавия c11·l;rъ. На 
плаца е забавно и ние се спираме и заедно 

съ всички младежи, за които планината е 

само забава, съревну-вание, смi,лость, 11зnи
тан11е, слава, награла или сnортъ. спускаме 

по нtколко nжти отжпканата крива nжтека. 
Спираме се и наблюдаваме повече отколко

то да участвуваме въ пързалката. Тукъ има 
маИстори и ние имъ се радваме. 

д-ръ Миновъ - ВИТОША 

МАЛИНАРСКА ТА ПЖ Tl.:.l<A 



Тихото време и силното слънце подка

нятъ и много отдtлни групц. скиори се за

па.тватъ нагоре по стената за къмъ Лъвче
то и върха. Ние имаме мRoro време и тръг
ваме бавно къмъ Мечата поляnа. Тукъ го
рата искри и свtти отъ слънцето. Поляната 
е бtла и толкова чиста. че и на~t-голtмиятъ 

портретистъ (ако го качите тука, разбира 
се) може да седне и да рисува пе~tэажъ. 

Насреща откъмъ Рtвена се спуска мла

дежъ. Това е сигурно нtкои посетитель на 

плаца, отказалъ се отъ върха, но понеже 

е самъ, ние се спираме и гледаме неговото 

спускане. Когато добдижи 1<рая на стената, 

\ 

Пре.«аачн" О'Г\~, Сноnска Чернn ropn 8 Гоорrн Поnо,-,., 
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тoit тръгна по посо1<а на нашия п.жть, ~1з

бtrва~tки да ни доближи и като че ли иска

ше да върви самъ. Щомъ навлtзе нагоре 
въ гората, чухме ro да пtе една пtсень, по 
която познахме, че това е нtкоА нашъ дру

гарь и побързахме да го настиrнемъ. Като 
видt чистата висока поляна, прекосена само 

отъ една права следа и чу тихия ни rоворъ 

и тоА зачака да ни вили. Е111ю гърлено про
викване ~охо" и единъ отговорь огдолу 

.ехе• даде нашата среща. Разправи ни, ч.: 

е нощувалъ на върха и сега слиза съ на

дежда да ни намtри на Алеко. Познаваме 
го отъ единъ прехо~ъ изъ Рила, t<oraтo въ 



една мъглива лtтиа нощь го чухме изъ JdO• 

крия клекъ на Урдинитt езера да пtе тая 
са.щата пtсенъ : 

Заплакала е. rоратз 

rората II r1ла1шнатз 

въ тtз11 днн З;1очест11 

отъ iшoro брадu.11 н ,шоrо rп„11ь. 

Заr111nка.'IИ с„т, 11 лос-тt 
эа crop1rn; хвl!nут11 
по спомена ~ц д1111 r~редиш1111 

за сърдш1-т11т11 м-е. 

Тогава прекарахме цtда нощь на откри

то край огъня. Рано сутриньта нашиятъ 
новъ другарь върт'kше дълъгь шиwъ бtла 
сланина и пt.ехме ввучна п1;сень за зората. 
Тъмно кЖJ1равJ.1тt му коси бtха мокри, 
о•~итt му свtтл.и, а лицето и ржд~тt му 
червени като жеравата. Ние се топлtхме н 
му се радвахме. До три пжти потопи зачер
вения шишъ въ езерото и три nжти бtлата 
сланина nроръижа „жжж• за любимата си 

соль. Този викъ бtwe нtраздtленъ и необ
ходимъ за да бжде доволенъ тоя майсторъ 
отъ работата, която въpwtwe като обредъ. 
Оnогава не бtхме го срtщали. Събиралъ 
тютюнъ по селата. 

Мечата поляна е много блнзу до шума 
на плаца на скиоритt и ние забързахме за 

Саиодивскитt поляни надъ Бистришката 
гора. Тукъ е толкова топло и чисто, че ние 

събличаме и последната си дреха. Рtдъкъ 
случай въ наш итt зимни дни на планината, 

-Ct:t:: м 

~ .,, -~ 

~ 

затова използуваме въ обtд ь и дремка тая 

топла награда. 

Слънцето тук:ь бързо преминава над-ъ Сте
ната, надъ Рi;зена, а ние се придвижваме на~ 
горе къмъ Г{упена. Отъ тукъ се открива. пей~ 
зажа на Рила, nлътнитt бtл.и облаци ·подъ 
насъ, проснати налtво и дtсно надъ цtлот9 
поле, синкавнтt б.ittстещи плаш1ни, които 
плуватъ като ледени скат, н еж много кра

сиви, но ние не сме пейзажисти и затова 

мълчимъ. Ние виждаме сжщо така добре 
като телеобектива на най-добрю1 аnаратъ въ 
майсторски ржце; виждаме сжщо сигурно 
не по-зле и отъ художника-пейзажистъ, нd 

.мъл:чимъ защото познаваме планината. Ние 

rледаме и търсимъ по отдi;днитt вериги· 
спомени, търсимъ тъмнитt улеи на Мальо

вица, по която сме се умаряли; търскмъ 

студенит•J:; езера, при които сме почивали; 
търсимъ скалата, съ която с.а1е се борили 

,,Н, 
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- нне виждаме планината голtма, сама за 
себе си . .. 

От·ь тука пжтьтъ за върха е ле1съ и така, 

както старктt алековци казваха, оrь тукъ 

се качвашъ на нашия близъкъ великанъ от
къмъ врата му, когато се е навелъ да бди 
надъ водитt на владайския каптажъ. 

„ Витошо f Гнtвила си се много, но си 
малка вече. Ние идваме по тебъ, за ца 
гледаме надапе•1ъ, а не за тебъ самата!• 
- Така се осмtли да се провикне единъ 

младежъ, когато гледаше обширния крж
rозоръ отъ върха. Затова пъкъ точно на 

него най-много се подигра и планината. 

Следъ като иsпратю:ме последния скиоръ 
оrь наблюдателницата, н_ие тръrнахые на

JФ;;у въ sалtзъ, но само по часовни.къ 1 
Б11изу часъ вече духаше студенъ западенъ 
вtтъръ. Мъrлитt еж обвили цtлия хори
зонтъ 11 сега нашата Витоша като че ли 
нскаше да покаже, че t.1акаръ и да не е rо

лtма колкото Рила и Пиринъ, и тя е план:ина. 

Ма,,ка е Витоша, но е много разпи чна. 
При хубаво време е малка. Пжтишата по 
нея еж малки за д·ыrr~та върволица 01ъ 

rол-tмия 1·радъ. Но на тая ш1анниа лораст

наха ттлаиинарит'l; на България; отъ тукъ 
тt видtха, колко хубава е Рила и Бълга
рия. Тукъ въ мъгпит1; калятъ и днесъ своя 
.а_ухъ бждещи планинари. 

До Лъвчето много скиори бtха отжп
кали хубава пжтека н ние спуснахме В'Ьрха 

много спокойно. Надопу силниятъ вtтъръ 
н мъrлитt бtха завършили вече своето 

Аtло - нtмаше никаква следа. А нашиятъ 
мадежъ, който се провикна отъ върха, 

бi;ше иабtrалъ бързо надолу. Тукъ спаси
телната служба бt поставипа десетки 
нумернрани rреди, но сега не се виждаше 

мито една. Вtтърътъ съ всичка сила ши

баше лицата ни. Мъглата не даваше ни1сой 

дз се отдалечи повече, отколкото да се 
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чуваме. Съ много вннманн~ ние минахме 

платото и слi.зо~ме бързо въ града. 

На другия день срtщна.хме сжщия млз

дежъ, 1<ОАто ни разказа своt!Тt преживt
лици, следъ като се бtше отю11.снадъ отъ 

насъ. На платото той ваnравипъ rолtмъ 
крж.rъ и нзпраздно търсилъ спедващия по

казапецъ, за да продължи надолу. Знаелъ, 
че следъ малко почва 1<ратко бързо спус
кане, но защо не почва. . . Въ дi;сво има 
винаги открити камъни, а ·въ пtво е дъл
гото ттлато, което отива до гората и Вла
дайската ,Рtка. Спедъ като върrhлъ no 
ппатото цtл-и три часа, ycntвa да се до
бере вече въ късна нощь до гората - от
татъкъ Срtдецъ. Непрогледната нощь и 
силниятъ в·t.търъ ro задържать тукъ умо
реиъ. Въ такава Fющь храститi; оживtваТ"Ь 
а гората наглежда непозната. Въ тая тиши
на и наА-.малкиятъ шумъ ro кара да тръп
не. Макаръ ннкоrа дг не е срtщапъ 
звtрове, тоя чува вой, отъ коАто се плаши 
и се покатерва на 11ай-блиsкия боръ. Това 
е сигурно шумътъ на падащия скрежъ 

отъ клонит1;. Студътъ, обаче, наддtпява 
страха и ;Oll спиза и почва да търси спус
кане надолу, беsъ да се интересува вече 

накжде ще cлi;se. Скоро намира следа и 

пада отъ площадката на параклиса въ 

двора на Кумата. Това става към·ь петь 
часа сутриньта . . . Въ хижата имало стари 
плаин11ари, които скоро въsвърнали силитt 
му. С1tедъ нtколко часа почивка тoit сп·\;
sълъ щастпнвъ, че не се е сбжднала 
шопската поговорка: • Овца, коя се дtли 
отъ стадото, вълцитt я ядатъ • . Надолу по 
вълшебния скиорски пж.ть презъ гората и 

по попяииrh, когато с:пънцето ги топли, 

тоА разбрапъ, колко много времето на Ви
тоша може да се промtии въ 24 часа. 

О, младежо I Витоша е rопi;ма всtкоrа. 
само че ти не си rолtмъ винаги. Ние сме 
малки предъ нея въ буря, затоаа трtбва 
да я ценнwъ, когато я rpte слънце. 



ПЕТЬРЪ ПАУНОВЪ 

Причш1иrt, които ни каратъ да се 01"· 
к;v.сваие отъ града, отъ всtкндневието и 

да отндеиъ въ планинкrt презъ малкото 

незаети съ работа днн еж различни : едни 
търсятъ тамъ движение, други чисть пла

нннtки въздухъ, трети отвличане на ума си; 

други пъкъ отмора на душатс1 си. Едuо е 

сигурно, обаче, че следъ умората, несrоди
rt, красотата II премеждията, въ живота ни 

оставатъ незаличнии спомени отъ тю11 дни 

11а слънце, небе и необятенъ просторъ н.,н 
JJtтpoвe, валнващи ни облаци н движение 

11апредъ. И когато кракътъ ни СТ.1.[[И за 
nръвъ пжть на единъ планински връх-.., 

с.1едъ като си отдъхнеиъ съ отправенъ взоръ 

въ далечнНJtта, запитваме се колко пи ви

соко сме се изкачили? Ние можемъ лесно 
да задоволиuъ това си желание, защото 11ua 
!<арти и върху тtхъ еж означени височи

ннтt на отд1.лннтt върхове. Достатъчно е 
.na по1·ледuеиъ та~,ава карта и да иа1,1tрниъ 

въ нея отговора. Докато с:е дойде, обаче, 
до такава карта е било нуждно много вре
ме, ирезъ което еж. се трудили много хора. 

Прието е височината на морската cnoкot-lнa 
повърхность да е нула, т. е. отъ таиъ да 

се почва иэи·kрваliето на внсочнннтt по су

шата и дълбочиннтt въ морето. Но всtки 
знае„ че височИJiата на водата въ А-IОрето не 

е постоянна защото има прнливъ и отлнвъ, 

а сжщо и вълнения, които 1-.. океаннтt до

стиrаn до нtкопко метра. Затоаа за нача
ло ка внсочинитt се аае•• една срtдна 
стой.ность за положението на морското ни

во. Земеиtрнн групи от. нато81рени С1. ю1-
мtрванията инца t1зxo•.1an. от-.. морето и 
съ точно мtрещи хг11ктl. тео.10.11ктн, като 
кзмtрватъ и рззсrо1шнята, покриватъ цtпа
та страна съ мрежа отъ измtрвания, Тия 
пирамиди оrъ дърво, които се нздf1rатъ по 

върховетt на планивптt и по иогн11итt въ 

поле.то ек. точюtтt, въ които се намира_тъ 
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в&злитt на тази измtрителна мрежа отъ 

лжчя. Следъ като се направятъ последова

телно всички изиtрвания на жrли и разсто

яния се преминава къиъ точни пресиtта

ння. Мноrо голtио улеснение донесе за 

снемането на картнтt на една страна саr.10-

11еrьтъ, която е снабденъ съ фотографски 

аnаратъ. Този апаратъ е насоченъ къмъ зе

мята и се нагласява да снима автомат
ично, 

така че следъ промиването на филма да 

бжде заснета цtпата обпасть, кадъ която 

се е летtло. Тия отдtлни сни'Мки се иэрав

няватъ съ с11еnиаленъ апаратъ, като се
 взе

иатъ предъ видъ и земнитt измtрвання 

между отдtлни точки, конто еж фотоrра

фираи11 съ тtхъ. Тогава тt се налепватъ 

върху алуминиеви плочи и се получава м
о

зайка отъ снимки на отдtпни области на 

страната. Така, съ използуването на много 

точни инструменти и много отъ ycntxитt 

на техниката, се достига до тия карти, кон


то ние иожеиъ да поrледнемъ и като 
ги 

ориентираме съ околностьта, да зваемъ 

JСх.де сме, на каква височина се намираме, 

по коя лжть трtбва да тръгнеиъ, за да 

стиrнеиъ на желаното мtсто. 

Височината на иi.стото, кждето се вами

раме, може да се опред·kли и съ бароме

търа. Това оnредtляне, обаче, дапечъ не е 

така точно, както снетото по земеиi;ренъ 

пжть, но то е достатъчно точно за насъ, 

стига да има.ме добъръ бароиеn.ръ. Измtр

ването на височинитt съ барометъръ става 

възъ основа на намаляването на бароме

тричното налtrане, като се издигаме наго

ре: ние се J1.Вижи11·ь по дъното на въздуш

ния океанъ и КОЛJ<Ото се изкачваме по-в
и

соко, толкова надъ насъ тежи по-малко 

въздухъ. Въздушното налtrане се измtрва 

съ височината на живака, който се намира 

въ барометричната тржба. При морето, ви

сочината на този стълбъ достига срtдно 

760 11Илиметра. Въ София тази срtдна ви

сочина е 715 милиметра. Тази разли:ка се 

дължи на това, че София е на 550 метра ви

сочина надъ морето. Една проста смtтха 

ще ни покаже, като намtримъ разлнката въ 

налtrанията между морето и София и съ 

нея раздtтоrь СофиАската височина (550), 

че на всtки 12 метра налtrането намалява 

в 

• 

съ едннъ ии1111метъръ. Тави стжn~<а, обаче, 

не е еднаква; съ увеличаването на височи

ната става 15, 16 и т. н. •1етра на всtки 

мил11метъръ nромtна въ височината на жи

вака въ барометъра. За тази цепь има на

рочна формула. Но за туриста, ва задово

воляване неговото любопитство и любозна

телность, не е нуждно да носи rолtмъ, 

скжпъ и неудобенъ живаченъ баромет·1:ръ. 

TOU е неудобенъ и за научни експедиции. Ту

ристътъ може да си с.лужи съ малъкъ анеро

иденъ барометъръ. ТоА има форъ1ата на ча

совникъ и стрелката му се движи по един
ъ 

цифреннкъ, кждето може да се отчете по 

една стълбица иалtrането, а no друга, 

която е съседна на нея - надморската 

висо•1ина. Стълбицата съ надморската ви

сочина може да се премtства по отношение 

на тави за 11алtrа11ето. Въ момента на тръl"

sането отъ града баромtтърътъ-високо

иtръ се нагласява така, че скалата за ви

сочината на града да бжде срещу с:rрелка

та иу. Когато сме на нtкое мtсто и искаме 

да знаемъ височината му, достатъчно е да 

поrледнеиъ и отчетемъ в11сочината, която 

показва високомtрътъ ни. Каква може да е 

rрtшкатз, която бихме направили? Ако 

вре11ето е спокойно, то атмосферното налtга

ие се промtня срtдно 2-3 милиметра на 

день. Тази промtна отговаря на 25-30 метра 

височина. Тази би била rрtшката ни наА

мноrо. Въ бурно време, обаче, при неспо

койна атмосфера, тази грtшка може да бж

де нtколко пжти no-roлt.мa, защото тога

ва и~,а редъ условия за бързи промtни на 

атмосферното иалtrане въ по-rолtми раз

мtри. Гр-tшката би могла да се намали, 

ако се погледне и часовника въ момента н
а 

изиtрваното на височината и впоследствие 

се види отъ наR-блнзката метеоролоrическа 

станция, която има nншещъ барометъръ, 

колко се е промtнило налtrането отъ мо

мента на тръгването ни до това на ивиър

ването на височината. Има, обаче, rрtшки 

при ynorptбaтa на анероид11итt високомt

ри, конто nроизлиэатъ отъ неточното по

казване на самитt апарати. Tt еж направе

ни отъ металъ, on. пружина и лостове. Ако 

т-Ьэи материали не еж подбрани добре, то 

обикновено се забелезва едно изоставяне 



11азадъ въ показанията; това значи, че стрел

ката нtма да достигне до положението, 

J,;Оето съответствува на налtrането при 

върха, а ще показва по-малка височина и 

обратно-следъ като сме престояли по про

Аължително време високо н слtземъ долу, 

показанията за височината ще бждатъ по

внсокн отъ истинското възвишение на мt

стоположеннето нн. Само съ доброкачест

венъ анеро•1денъ барометъръ можемъ да 

получнмъ задоволително точно намtрване 

на внсочнннтt. 

Единъ начннъ, коilто се използува въ 

научнитt експедиции за нвыtрване на ви

сочннитt почива пакъ на промtна1 а на ат

мосферното налtrане, но за да се нзбtrне 

носенето на неудобния живаченъ бароие

търъ се 11вползува пром-tиата на точката на 

вренето на водата. Водата ври при 100 гра
.цуса само при 760 милиметра атмосферно 
иалtrане. Въ София тя ври къиъ 98 гра
дуса, защото ту~,.,. налtrзнето е по-малко, 

Ан1аро11~ Йордам·~ rewe11. 

а всtкн знае от·ь оm1тъ, че мж.чно увнра

щнrt rосбн още по-ижчно увнратъ на пла

нинскитt хижи. За цельта се употрtбяватъ 

така нареченитt х1111сометри. Това еж. тер

моыетри съ много rолtма точность н по 

тtхъ моrатъ да се измtрватъ стотни части 

отъ градуса. Като се ноставн едннъ такъвъ 

термометъръ въ ед11нъ спецналенъ сцъ да 

се облива отъ парнт'h на вряща дестили

рана вода, то по положението на края на 

живачния ст·ьлбецъ въ термометъра се от

чита точно температурата и по спецнаn-на 

формула нлн таблици се изчислява rолtин

ната на атмосферното налtrане, а оттамъ н 

самата височина. Разбира се че н при този 

уредъ трtбва да се взе•rатъ подъ внимание 

показаннята на бароrрафитt на •rетеороло

rнч:нитt станции или п·ькъ да се работи с·ь 

два хипсометра, отъ конто еднниятъ да е 

въ низината на точка съ позната височина, 

а друrнятъ - въ височината и отчнта11ето 

да става едновременно. 
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Свищовското блато, тоя обшнренъ во

денъ басейнъ край нашня Дунаоъ ~юже да 

се нарече езеро, но траднцнята налаrа дру• 

го. Нека блато да бжде 1 
Дигата, която се строн край Свнщов

ското блато, е стигнала до ед110 ыtсто, 

откждето вече ще трtбва да завие, да об

хване неnок.11.тнать rлав11и11 риболовеНiъ ба

сеЯиъ и да завърши при гара Optwъ. 

Въ е&щность, Свнщовското б11ато съче-
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тава въ себе сн особеноститt и.~ 

природенъ 11аwетни1<ъ, бранище н 

ttароденъ паркъ. Въ закона за за

шита на родната природа се 1<аз

па: .Подъ разпоредбитt на закона 

се подвеждатъ: природниrть rra
.itemнtщu . .. рtдки животни, пти

ци и иtстата, ки.дето жнв'kятъ 11 

гнtз.nятъ; бранищата - за есте

ствено-научнн научвания; народ

нит,ь паркове - обекти съ ro-
JJtиo разнообразие въ Dриродата 

си•. Uельта е да се култивира 

обичъ къиъ родната природа и да 

се заоазятъ сжществуващитt въ 

стр,шата естествени 11аыетниц11. 

Наlt-rол1шата ценность на тоса 

блато еж равнообразю1тt птичи ята. 

Съ устроnството на терена си, съ 

иtстоположеняето си, с·ь рибното 

си богатство то привлнча и за

държа rолtми общества блатн11 и 

водни m1щн. Между тtхъ има 1с 

видове, извънредно ценни и рtдки. 

Като м'tстность блатото 11мв 

особена прелесть. Една екскураш, 

съ гребна лодка и11н пешъ крэА 

брtга, Dренася туриста въ съвсеи-ь 

новъ свtтъ. Мотнвнтt ва ест~

тнчна наслада еж 11зобитш. Брt

rовзта линия е като дaнreJJa, съ 

иноrоброЯнн sаJшв•1ета, особе110 

Около .Кирцитt•, .Сарж

тоnрак-ь u н • Плоската•. Оть мi;сто на 

мtсто групи едр11 uърбн, върбовъ храс,•а

ла.къ, обширни общества отъ водня лиJ1и~1 

11 друга водна растителность ивъ тъмнитt. 

во.дн придавам, особена хубость из 'f1111 

кжтчета. Мж.чно се предава съ ду)t!И nр.1-

родната картина В'Ь разлнчн11тt моментн н11 

.11.еня, nрн ясно или при облачно небе, n~t 
огледална повр1tхность ИJIR когато има В'Ы!· 

не1ше, n, раuиа пролtть. всрi;Аъ .11tто 111щ 



презъ късна есень, когато тр:ьстиковата 

гора около "Кайкуwа;, се жълтtе отъ 
далечъ като злато. Високнятъ свищовски 
брtrъ образува живопнсеиъ фонъ. Пъст
ритt, :миоrо подвижни и не.изказано кра

сиви птичи ята, оживяватъ това ннакъ уе

динено иtсто. 
Нашата млада юшоиндустрия б•1 намt

рила тукъ необикновено боrатъ материа.11ъ 
за своитi; продукции. Природниятъ декоръ 

· е внушителенъ. За нескончаемнтt кяно-
nреrледн, за цвtтнитi; филии, б;rатото 
може да дава материалъ презъ цi;лата го
дина. Всички сме свидетели напоследъкъ, 

до какво високо художествено ниво е 

достнrналъ въ развитието си цвtтниятъ 
фнт.rь. Ко/.1 би моrълъ да изчисли, колко 

5и моrло да спече.,1.~ от-ь тия продукци_и 

нашето народно стопанство'? 
Свищовското блато е лесно достж.пно. 

Може да се практикува воденъ спортъ, съ 

rребни лодки и платноходи. Голtмиягь диа
метър·ь на блатото достига оког.о 1 О юrм. 
Може да се nктува съ часове. 

Растителниятъ и животннс1<н свtтъ може 
.nn бжде nроучванъ въ връзка съ нашето 
стопанство. Тукъ трtбва да се устрои пър
вата наша орнктолоrическа станцн11, изrле

дитi; за която еж блtстящн. Въ с:ж_щпость 
ui.лата Свнщовска тераса, отъ ~Стария ХаА
де.,1берrъ • до rопtмия Я-банръ, трtбва да 
образува, заедно съ блатото, една обща за
щитна область за шиц14. 

Днвитt r жскн и ю1внтi; патици, въ го
лtмо множество, C.i!t предметъ на лова. Тукъ 
за всtкн ловецъ има голtмъ шансъ. 

П() нашия Дунавъ Свищовското блато е 
най-rолt:иото ни рмбно стопанство. Cera 
тукъ работи кооперация • Моруна• - едно 
солидно предприятие. Знаемъ, че не навсt
кжде 11.wa много риба, 11 не навсtкж.де се 
събнраn. rо,тkми птичи ята. Освенъ това, 
голtио бждеще има по тия мtста и спорт

ния риболовъ. 
Обичьта к·ыn. нашия Дунавъ може да 

бжде силно подХранена, като младото поко

,,tнне опознае ценннтt природни особено• 
с.ти на блатото. Българското рtчио плаване 
би трtбвало Ш1 раввне поч.инъ въ това от

ноwен11е. 

Отъ всичко гореказано и1ШЗме направо 

до с,·опанс[о1я туриЗ'Ь:uъ, който съвсе&1ъ не 

бива да се пренебрtrва. Съвремеиното чо
вt.чество се връща ъiacouo къмъ природатз. 

Qтъ чисто стопанскиrt съображения не

ка подчърrая и следннтt. Може да се на
прави оnнтъ - тази идея дава д-ръ К. Фльо
рике, но за Бранлската балта - за изку
ствено отглеждане на блаrороднитt 1·олtми 
бtлн •1апли - раАерн. Моrатъ да се на
правятъ опити да се създадатъ свободни · 
птицеВ'Ьдни стопанства, за домашни гжскн 

и патиuи, всрtдъ природата. Наченки за 
такова д1;ло има въ Ломъ н въ прочутата 

Сребърна, Силистренско. Ивrледит-1; еж. еж. 

що мноrо rолt~и. 

Полянитi; около блатото cera се нзпоn
зу.ватъ за пасище. Тамъ наинратъ паша 

многобройни стада едъръ и дребенъ доби
тъкъ отъ съседнитt Оl<ОЛНИ. 

С·ь това бихме иог,1и да привършн61ъ. 

Но има едно особено съображение. Отъ 
нашия внсокъ Дунавски брtrъ всtки може 
да наблюдава и въ Свищовъ, и В'Ь Русе, Ту
траканъ, Силнстра, общирн~1'1't постоянни 

блата отсреща, въ Ромъння. Защр тt не 
еж пресушен11 ? Може би еж. заnавенн за 
роыънското скотовъдство, за риболовствО'tО, 

а възможно е да има нt.коп 1·еофизич1111 при
чина. Трtбва да се провtри. 

Прочее, преди да се вземе решение .а.а 

се пресуши Свищовското блато, ще трi;бва 
да се наnрави точна смtтка, кое ще даде 

повече: даJ1и столанскиятъ турнзъмъ, ри

ба~рството, скотовъдството, птицевъдството, 

довътъ, 6цещата наша к~ноиидустрия. или 

зърненото производство, коноnътъ и др, 

Когато се гоnори эа с_тоnансrво, основннятъ 

въпросъ е да се t.-ъздаде изобщо работа за 
свободнитt човtшюt ржце. Но тукъ се ка
сае и ва природна ценност~., която съ ннщо 

не може да бжде зам:lшена. К::~кто нs11ри
мtръ, нэродниятъ паркъ "Витоша•. Пре
суши пи се_ блатото, Свнщовъ ваrуuва св~и
та най-над~ждю, перспектива ва добро бж.
деще. А всtко едно оrь посоченнт't по-, 
горе основнн СJ>Ображе1шя може_ да обо
снове запаввавето на това особено цекмо 
wt;cтo no ношt!я Дунавъ. 



ГЕОРГИ СТ. ГЕОРГИЕВЪ 

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ 

Външниn очъртания и чудната оцвtт
ка на планинскнтh езера всtкоrа внасятъ 

повече разнообразие и животъ въ високо
планинския пейзажъ. И въпрtки цвtтната 
опростеность и еднообразието на този nей
зажъ, все пакъ той буди nоетич:н:и въш,е
ния въ душата на планинаря, особено пъкъ 
когато върху езернитt повръхнини sанrра

ятъ като оптически кошмаръ, синиатъ, зе

леннятъ ил1t оловният-ь цв-tтове. И иоже 
би тъкмо тази цвtтна хармония и вейнитt 
неспирни преображения въ хиляди отсtнки 
презъ деня, като единственъ живъ белеrъ 
въ тоя хаосъ отъ раsвалиНJ1, да е един~, 

отъ скритит'h потици, които подмаиватъ 

къмъ принебеснитt висини жаднятt души 
за остри зрителни потресения. 

Но ако цвtтнитt игри на т-tви • планин
ски очи" еж. само вълшебни примамки, 
които раждатъ обаяние и свtтълъ празд

никъ въ плаиинарсi<итt сърдца и съ това 

т-tхното естетично въздействие се изчерпва, 

то ваrадкит-t около произхода, битието и 

кончината на т-tзи планински богатства, 
постоянно навеждатъ на дълбокя раз&~всл:и, 
конто дълго време не стихвать и следъ 

чувственото вълнение. 

И наистина, когато отъ внсокъ връхъ 
се наблюдава. лежащия долу камененъ 
циркъ, поrледътъ бива прнвлtченъ най

много on. остроизрtзаната езерна форма, 
както 11 отъ баграта на отстоялото въ дъ

ното му високоrтлаиинско езеро. 

Понi.коrа въздействието на тази нео
бикновена rледка • е толкова мощно, Чiе ти 
се• струва кат6чели втренчено око те про

низва дъnбоко вср'h)rъ тази область на 
страхотна и безпомощна разруха. Тогава 
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нашиятъ подсъзнателенъ наrонъ къмъ 

овладяване на природата и нейн итt зако
номtрности, ни внушава странни мисли за 

този чуденъ камененъ в-tнецъ, изплетенъ 

отъ овжбени форми и дива красота. А не 
рi.дко, вдравиятъ човtшю1 разумъ, увл-t

ченъ по nж.тя на острото наб11юдение, на
истина може да попадне въ нtкоя потайна 

нишка, която го повежда къмъ вълнуващи 

прозрtния ... 
Тъй дълбоко е върху душата и ума 

въздей~твнето на тtзи разбити останки, 
които днесъ еж. единственнтi; загадъчни и 

безгласни свидетели за катастрофаленъ 
живот1, презъ неизброииитt стол-tтия на 
вtчностьта. 

Но да се проникне въ тази отдавна по

гинала действнтелность, както и да се въз

становятъ въ истинския имъ лричиненъ и 

хронолоrиченъ редъ събитията и фактитt, 
които изnълватъ праисторията на нашата 

земя само по т-tви останки, които будятъ 

безкрайни съмнения, ннкак·ь не е лесна 

работа. 
Превъ непрегледностьта въ тi.зи тъмни 

загадки, чов-tкъ е склоненъ да мисли, че 

неrовитi; днешни познания още не еж. до

статъчни ва подобна аналитична и дедук

тивна работа. А кой знае дали н-tкоrа той 
ще прозре напълно въ съкровенит-t тайни 

на свtтосъзданието, иакаръ да е надаренъ 

съ способность за неограничено умствено 
и духовно усъвършенствуване . .. 

• 
Въ рамката на ограничения ни плани

нарски интересъ, ще хвърлимъ елеиента
ренъ nоrледъ върху нtкон отъ проблеми-



т-t за наwнтt високопланински езера, за 

да се види колко несигурни и спорни еж. 

ceraw11m ни знания за тtэи чудно хубави 
декоративни елементи на българската земя. 

Езерата въобще, както rеоморфопожки 
обекти се иэучаватъ отъ особена наука -
ликнопоrиятз. - която съставлява частъ отъ 

хидро, рафнята. 

За жапость, у насъ още нtма що годе 
пъпно проучване на високолпанинскиrt нн 
езера въ Рипа и Пнринъ (за да не помену
ваме Перистеръ. Се.лакова Караджица и 
Юаръ), иакаръ тt да представляватъ rо
дtм-ь, не само наученъ, но и индустриа1LНО

стоnанскн интересъ въ водоснабднтепно и 
сипоnро11зводко отношение. 

Като изключ11мъ мапкнтi; трудове на 

нtкои наши и чужди учени (Д-ръ В. Ра
девъ, А. ВъJIК8.новъ, r. Н. Георrиевъ, П. 
Пауновъ, Кипке, Киферъ, Вишневски, Витсъ 
и др.), съ предимно хндробнологиченъ и 
морфометрнченъхлрактеръ, пълното проуч

кане на тtзк водни басейни и · досега е 
почти незасегната область. 
Може да е чудно, но безспоренъ фактъ 

е, че и днесъ н.ие незнаемъ точния броя 
на nиринскнтt и рнлскитt езера. Досега 
още никоя не rн е обходилъ до едно и 

преброкпъ. 

По-стари автори, като каnитанъ Бенде
ревъ (Военнзя reorpaфiя и статистика Ма

кедонiя, 1890) •• Васклъ Къичовъ (Оро
D1Дроrрафкя на Ма.кедония, 1911 ), поме
нуватъ за отдi.nон езера въ Пнрина, но не 
даватъ сведения за общия ииъ броА. Про
фесоръ Ж. Радевъ, който въ труда си: 
Природна скулптура по в.нсокнтt бЪJIГарскн 
планини, 1920, nръвъ дава доста подробни 
к вtрнн описания на пнринскитt циркове 
и езера, CJIUUO не посочва общото имъ 
число. Като се събератъ, обаче, вснчки по
~:очеки по отдi.nно езера оть нашия авторъ, 

за пирннскнтt езера се получава числото 

127, В'Ь което влизать и нtкои вече запъл
нени и умрели такива. Но и по този събира
телекъ начнкъ не може да се изчисли точното 

1tD1Ъ коянчество, по простата · причина, че 
nрОф. Ж. Радев,. не е иоrълъ да обходи 
и· преброи всички езера и затова на много 

11tста В'Ъ поменатия му трудъ, той си спу-

жн съ неопредtленитt изрази : • тукъ еж. 
отсгояпи нtколко езера". Все пакъ той се 
е nриблнжилъ повече до истинския имъ 
броА от:~, сръбскнн rеоrрафъ Янковнчъ 
(Глацiални траrови на Пирнну, въ Глас 
Србске Крал. Акад. XV, 1902), който ги 
посочва само около 40. . 

Военннятъ лнсатепь П. Дървинrовъ (Пи
ринъ и борбата на неrовитt недра, 1904), 
011редt1ш броя на пиринскитt езера на 
окопо 100, докато официалниятъ пж.те

водитель за Пиринъ, нздаденъ отъ Б-J;л
rрадското туристическо д-во презъ 1918, 
ги показва повече оrь 120. 

Очакваше се, обшир1mтt фотограме
трични работи на берлинския ученъ д-ръ 
Луизъ презъ 1926-1927 г. въ Пиринъ, да 
дадатъ точни данни за брои на езерата въ 

тази манJtна. Тtзи предположения, за жа

лость, не се сбжднаха, тъй като въ гене

ралната карта на цtлия Пирииь (мtрка 
1 : 100,000), която бt резултаrь отъ сж.
щит1; нзмtрителки работи, еж. нанесени са

мо 85 езера, вtроятно поради дребната и 
иtр-ка. 

Но Луизъ изготви и друга по-подробна 
карта (иtрка 1 : 25,000) иакаръ само на 
•1алка частъ оrъ пиринската система (rьА 
наречения • центрапенъ Пнрннъ •, съ много 
по-точни данни за на.инращитt се таиъ езе
ра. Долната съпоставка показва колко rо

лtиа е разликата въ даннитi; за езерата 

въ дветt карти. 

Ц11ркус:к 

1 

Карта 

1 

Карта 

1: 100,000 1 : 25,000 

Ливцето (Ч1иро) 3 еаера 9 езера 

Б-.11Аерица б езера 10 esepa 

8а4еuц1 и ПpeBIJII и т. И, 10 езера 15 esepa 

Асистентътъ при Държавния ун:н.верси

теrь Георги К. Георrиевъ - единъ отъ 
наR-добритt познавачи на висок.ия Пирннъ, 
който щаст1111во съчетава качествата на рев

ностенъ ученъ и планинарь - ни дава за 

сега относително наА-вtрната цифра на 
nириискнтt езера. Спореm, сж:щиятъ, та.мъ 
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има кржrло 160 постоянн\f голtмн н мал1<11 
езера и езерця и около 33-34 временни 
езерца (статията му: Езерата на Пиринъ 
планина, въ Известия 11.а географското дру

жество, к.к. VI, 1938). Нашитt още неза
вършени напълно проучвания на самото 

мtсто, ни даватъ основания да приемемъ, 

4е данннri; на Георгиева с11- почти тъжде
ствени съ фактическото положение. 

Ала не е 1н1какъ чудно, че таэf1 нагледъ 
дребна подробностъ нзъ пирннската пимно
;1огия и до днесъ не е напълно осв'hтлеиа, 

щомъ се знаr, че нашата страна далечъ 

още не е проучена и въ други, по-важю1 

отношения. 

Но такива нраздннни не липсуватъ и у 
други мноrо 110-културнн сrран11 оrь на• 

шата. Тиnиченъ прнмtръ въ това отноше
ние е случаятъ съ 1·рафъ Руселъ, коltто В"Ь 

съчинението си Memorlal des Pyrenees, 
1864, се провиква почти отчаяно : ., Колко 
еж. пнринеАскитt езера ? Видtлъ ли гн е 
нtкоА вси•1кнri;"? 

На тозu nовнкъ можа да отговори ка
-геrорнчно 111, nмаrъртнО1'О ся съчииеиие 

14 

БЖБРЕКЪТЪ ОТЪ СЕ'ДЕМТ"f. 

ДУПНИШКИ РНЛСНИ ЕЗЕ_рА 

Les lacs des Pyrenees fran1;aises, нэлtзло 
презъ 1934, френскиятъ абатъ Горие, конто 
не само обходи до ед110 всичкитt 520 1111-

ринеUски езера, 1i0 ги и картира подробно, 
въ прОJIЪлженне на 35 год. непрекжснаn 
трудъ. 

Не е безинтересно да се отбележи сжп10 
тъЯ, че само 13 годнни преди nуб,1икува1н~ 

труда на Горнс, френскняrъ rеологъ де 
Лоне, пъ книгата си Геологията на Фран
ция, из11i;зла презъ 1921, твърдеше авто• 

ритетно, че в ь П11ринеflтt 11ма 11 а ,1 к о 

е з·е р а и в о д о па д н (? 1). 

• 
По начало, ~1ного н разnнчнн С№. прнчн

киri; за образуването на езерата въобще, 
Приема се, че повечето от ь цнркуснl(т1; 

езера •• разположеннтt. въ дъната на ви
сещитt. долини по високнтt планини, дъ.ч

жатъ произхода си на тъЯ наречената лед• 

никова ерозия. 

Не еж малко и Ofltзи езера, конто с~ 
образувани подъ w1ия1tнето на разни rео-
лоrпче~ки яв11ен11я, при 1<онто еж се с-ы-



ФЕРДННАНДОВОТО Е.3ЕРО 

ОТЪ l>IYCA/1E:HCKl1R ДТ.ЛЪ 

дали запр11щва11ня на водн11т1; оттоци (ба

ражи или nparoвe ). 
l{ратерннтt езера еж в11наrн резултатъ 

на вулканскн явления и вулканската мор

фология. 

Нtкон nо-старн езера отъ времето на 

терциера, каквито с.ж nовечето околовръст

ни алnиllски езера в1о низнннт1;, стояrь въ 

връзка съ орогенетичнитi; явления н нап,

вателннт1; процеси н т. н. 

Сжществуването на ледникови форми no 
високнтt български ПJ1анинн е вече отдавflа 

установено. Благодарение на авторитетннтt 

проучвания на н11ш11 11 чужди учени (Цввllчъ, 
Пенкъ н др.), доказано е надъ всtко съм

некие, че презъ дилувиално време, внсо

китt; nоаси на 11ашит1; планински системи 

Рила, Пнринъ, Салакова-карадж1ща (rого-за

падно отъ Скопие), Бнтолска Баба съ Пе

рнстерския дtлъ, както и Шаръ, дъпго еж 

носили на nпещнтi; си дебелата ледена плс>

ча. Преаъ кватернера н по нашит-!; земи еж 

господствували особени климатнческн усло

вна, кокто еж предизвикали продоJ1жнтелно 

заледяване ма 11tкон високи обпастн, тъn 

като нtнои отъ nланннитt 1111 еж облада

вали nотрtбната надморска oиcorr1111a1 над-

1върляща тогавашната снtжна л11ния (сnо

редъ Янковичъ 2070 м., сnоредъ nроф. Ж. 
Радевъ 2000-2200, 11 сnоредъ д-ръ Луиз„ 

- 2300 м.). 
По начало, всtко тtпо въ движение, 

деАствува разрушително върху повърхни

ната, no която се двнж~1. Безспорно е, че и 

ледницитt при движението си nрои!!веж

датъ нtкаква разрушителна работа, която 

се нар11ча ледник о в а е р о з и я и се из

разява въ дълбан11е и отнасяне. 

Но и досега между у•н~ннтt не сжщест

вува съгласие по въпроса за силата на лед. 

ннковата ерозия. Едни попдържатъ, че тази 

сила е съвсемъ слаба, а другн приравияватъ 

деЯствието н съ ерозията на текущитt вод11. 

Изяснянането на съмненията се ззтруд

нява винаги и оть обстоятелството, че пр11 

„nедниковит1; форми• почти неможе да се 

установи до каква стеnень при създаването 

имъ еж участвували н други фактори ос

вень ледниковата ерозия. Оrь друга стра

на, отдав11а се з11ае, rre nрн ваянето иа зеw-
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ии:1 релефъ често възникватъ н схо11нн 

форю~, nодъ дeltciтвtteтo на съвсеъrь рав
лнчни причини. Това кара · иi;ко11 изслед~ 
ватели да приематъ, че действието на лед

нИ1<овата ерозия е мноrо ограничено и че 

-"едникътъ неможе 11а създаде нови скулп

,урнн форми, а само в1що11змtня по-рано 

сжществуващнт1;, 

Въ връзка съ l(ЗВаното, опитътъ да се 
обясиятъ явленията на ледниковата морфо

дОГftЯ у насъ ловдига принципиалния въ

просъ: особенитt г.овръшни форми, които 

се срtщатъ над·ь 2000-2200 У.. по нtкон 
български ru1анини и се изразиватъ въ цир• 
кови sадълбавання, моренни насипи, ез е р• 

н II п а ни ч и ща, особени форми на тtсни 

н разрушени била, ръчни прагове и тераси 

въ начашшт·k 11нсокоnпанинсю1 долини, как

то и копановидн11тt профилни сtчения на 

последнитi;, еж. ли изключително дi;ло на 

педю1ковата ерозия, ищt еж сжществувалн 

и преди последното дилувиално заледяване, 

като резултатъ отъ действието на съвсемъ 

други ариродни сили ? 
Ако ограпнчииъ това питане само относ

но произхода на внсокоnланинскитi; ни 

езера, които въ сжщность тукъ ии ннтере

суватъ, или още по-точно иърху тtхнитt 
езерни коритища, отrоворътъ, отъ гледн• 

щего на тъй наречената у л т р a-r л а ц и. а л

и а т е о р к я би билъ, че тi; еж. произл'ts

пи именно вследствие лед н и к о в и :Я н а• 

т н с к ъ в·ьрху цирковото дъно н л е д н и

к о в от о д в ·и ж е н и е по сжщото. 

Вьпрtки широкото разпространение на 
тази теории и неАнит't убедителни доводи 

.11 богата аргументация, нейното моннсти
ческо обяснение не е в-ь състояние да от
говори па редица сериозни възражения, 

ь:онто се nравятъ отъ протнвнитt лагери. 

Реакцията срещу това ецкостранно обяс
нение' на nедниковитt форми въобще, се е 
11оявн11а доста О'!'давна въ лицето на учени 

съ авторнтетъ. 

Вимперъ, Форелъ, ХаПмъ, ГареА, Мар
тенъ Гебаръ, Рабо и 11р. еж се протнвопо
ставяпн повече НJIН по-малко срещу основ

шп1; тезиси на ултра-гласколозит1;, чнltто 
И3Jl-авторнтетни предстаuителя с.ж rол-kмит-t 
у,4енн Пенкъ 11 Брюкнеръ. 

Още въ началото на това столtтие, Ки
лня.нъ е поддържаJГЬ, че въ планннитt съ 
пояси на вtчни снtrове и ледове, снtжната 
и ледената покривка служатъ само като 

п р е д п а s на б р о н я на терена, а ве като 
аrентъ на разрушенме на сжщия, Тази по

кривка, споредъ сжщия, предпазва скалнтi; 

отъ неnосрtдното действие на температур

ннтt промi;ни, конто наtt-бързо разруша
ватъ масата имъ, както и срещу ерозивно

то деltст.внс на потоцнтt, дивитt води и 

разкъртван11ята, конто причмняватъ лави

нитt. Предпазната роля на снtжната и ле
дената покривка недавна е дО1<азана отъ 

нзвестния поляренъ нзследователь Нансенъ 
и 11руrн нзучвачи на северннтt страни. И 
като се има лреднидъ, че полярнитt страни 

11 сега се намиратъ при сжщнтi; условия на 
заледяване, както 11 срtдна Европа, вклю• 
чително и нашнтi; земи въ началото на 

кватернера, съ право може да се заключи. 

че II тогава, както и сега ледената 

маса неможе да б .ж.де мощно орж.

д II е з а д ъ л б а н е. 

За любознателния български планннарь 

не еж беэинтереснн въ11роснтt относно про
нзхода на ледвиковитt високолланннски 

форми н по-особено на езерата, както и 

геоложкитi; деятели, конто еж. имали реши

телно участие при създаването на тi;зн 
морфоложкн ваяния: За него не еж. беэъ 
значение н сернознитi; възражени11, конто 

компетентни лю11е nротивопоставят,, срещу 

безусловностыа на най-разпространеното 

днесъ учение на ултра-глациоловитt. Да се 
спремъ на по-важнктt. отъ тilхъ. 

Ако езерното коритнще наистина се дъл

бае отъ ледника, о с по в н ат а м о р е н а, 

която лежи въ долната часть на последния, 

би трtбвало да остане въ дъното на кори

тнщето следъ стопяването на сжщня, тъЯ 

като езерната вода никога не е въ състоя

ние да nрехвърли едркгh каменни блокове 
на стаената морена презъ езерния праrъ. 

Опилното н драскащето деАствие на лед

ннцнrt е винаги слабо повръхностно, защ()
то ледената маса е вс1;коrа по-мека, откол

кото скалннтi; материали. Драскотинитt., 
конто понtкоrа се виждатъ по внсокнтt 
части на скалит1. още не еж безспорно Д()-
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Снн-раА н1\> Стара n1111ннна 

казатепство, че педътъ е дълбалъ скалата 

въ дълбочина, която е по-твърда отъ него 

и по този начинъ е образувалъ езерно 

паннчище. 

Не е безъ значение и обстонтепството, 

•1е •1ыенно наА-дълбокитt езера се нами

ратъ неnосрtд110 nодъ стръинитt склонове, 

гдето ледннкътъ е ималъ наА-мапката еро

зивна сила (езерото Папавъ-rАолъ, разпо

,1ожено между стръмнитt склонове на про

дълговатото било Сиврия отъ изток,, •1 
стръмни.t спусъци на Бански Джанrапъ 

отъ заnадъ; горното Каменичко езеро и 

др. въ високия Пиринъ). Ледената маса не 

•1оже да цъпбае твърдата гранитна скапа 

само съ вертикаленъ натискъ, въ каквато 

гранитна скапа t1аА-често еж задълбани и 

наwитt високоnла11ински езера. 

По висОк!tтt пояс•1 на Рипа и Пиринъ 

често се срtщатъ хуниобразнн урви н ко-

Ннкоnа Сахат-чиа■\о 

ридори, по които нtиа никакви следи отъ 

ледникова ероз•1я, макаръ да е ясно, че тt 

еж съвдаде1:1и отъ нtкоя разрушr1телна сила. 

Ако ледътъ наистина можеше да дълбае, 

то това му качество нензбtжно щtше да 

се прояви особено при тъf.1 наречената .пета• 

на стръмнинитi-, гдето тоf.1 се натрупва наR

мноrо. При това, колкото и да е слаба соб

ствената му ерозия, тя би била значително 

подпомогната отъ по-мощната ерозия на во

дитt, J(Оито шуртятъ отъ по-дълбокитt ле

дени пукнатини. Това явление се наблюда

ва особено ясно при пороищата, гдето бър

зеитt и водопадннтt прагове еж по-дълбо

ко задълбаНJt, отколкото останапитt части 

отъ леглата имъ. 

Дълбането на езерннтt коритища осо

бено въ твърда скапа, нtкои учени обясня

ватъ другояче. 
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А-Р~ Ммноаt, 

ПЕТЪРЪ БОЕВЪ 

НаU-добритt български синове, р.ж:ко

водителитt на българската културна и nо

.днтнческа мисъпь, еж родени .въ подножи

ето на Балкана. Раьннннтt на България 

ниатъ си.що свонтt даровитt синове : Й:ов
ковъ, вдъхновеинятъ пtвецъ на добруджан

ската ширь и Яворовъ, несnоко'1ниятъ меч

татель на равна Тракия. 

Махаръ израсли въ равниннтt., Йовковъ 
сътвори ,Староnланинскн легенди", а Яво

ровъ въ .ХаUдушки ntснн" възпt плани

ната, като арена и олтаръ за народностна 

свобода. 
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Планнннтt до rолtиа степень опредt• 

лятъ сждбата на българския народъ, а така 

ек.що впняятъ върху свtтоrледа на отдtл

ння човtкъ, особено въ началния моментъ 

на изграждането на човtка като пнчность. 

За Яворовъ това възде'1ствие се явява 

ср•виително късно и то върху фона на едннъ 

uече установенъ свtтоrледъ и очъртанъ ха

рактеръ. 

И за това, докато пнчностьта на Ботевъ 

~mн на Спаве'1ковъ е нензмtнно свързана 

съ Балкана, коflто подхран·ва у тtхъ чув

ството за свобода, рев()J111Jционенъ духъ и 



волята ва борба, у Яворовъ това въздеR• 
ствве е чуждо, защото тоR е .израстналъ 

далецъ отъ подножието на Балкана. 
В'Ьnрtки това Яворовъ по-късно опозна 

и преживt съ дълбока страсть революци
онната планинска романтика, като я раз

вихри въ недрата на свещената Ри.~а и ле
rендарния Пиринъ. 

Нtкои у насъ, поrрtшно схващайки раз
биранията на Иполн'I'ъ Тенъ, считатъ, че 
природата може да въздействува само вър

ху примитивното чов'tшко съзнание и че 

следователно върху една такава силна ин

дивидуаJJJJОС'l'Ъ като Яворовъ, природата и 
по-специално бълrарскитt планини не мо
rатъ да укажаrъ каквото и да е въздеАст
вие върху формирането на неговия харак

теръ и свtтоrледъ. 

Подобенъ възгледъ е явно несъстояте
ленъ. Нима Ботевъ е по-малко ярка и мощ
на индивидуалность отъ Яворовъ? Защо 
тогава той вдъхновено възпt Балкана и 
чрезъ саможертвата въ неrовитt недра ва
живt завинаги въ безсмъртието на българ
ското национално битие ? 

Макаръ и да не е израстналъ въ под

ножието на Балкана, Яворовъ опозна бъл
rарс:китt планини, защото обладаваше по
вече прозрение, отколкото единъ обикно
венъ човtкъ и притежаваше особена инту
иция за човtка н свtта. 

Синъ на едннъ бодъръ и rероиченъ на
родъ, Яворовъ не можеше да остане чуждъ 
на планината - като люлка на свободата 
на тоя народъ. 

За всtки друrъ поетъ ние бихме могли 
да си обяснимъ неговото отношение къwъ 

планиннтt по това, което е писалъ за тtхъ: 
За Яворов-ь, обаче, това е недостатъчно. 

Ние никога ~е можемъ да си уяснимъ по 

тоя начинъ неговото чувство къ.мъ плани
uнтt, защото това, което той е описалъ въ 

тtхъ, е една незначителна часть отъ онова, 

което е преживtпъ всрtдъ тtхъ. 

Цtпостно1'о отношение на Яворовъ къмъ 
nланинитi; бихме моrли да раакрнемъ не 

сако чрезъ „ХаЛдушкн копнения", а като 
го свържемъ съ неговата обща идея за 
св-1.та като физически феиоменъ и мtстото 

на човtка и неговата земна участь. Въ св117-

л_ината на тази идея, п..,анняата би трtбвало 

да б;кде нtщо повече отъ ед11а частица отъ, 

земята, които въ свtтоrле,да на Явор9въ се 
рисуваше като родина на страданието. 

И все nакъ отвошението на Яворовъ 
къмъ лланинитt не носи такъвъ характеръ. 

Ннкоrа за него планината tie е материална 
часть отъ земята, нито кжсъ неорганизи

рана матер11я отъ вкаменения хаосъ на Все
лената. Докато цtпиятъ останалъ свt.тъ за 

Яворовъ е страна на земната неправда, пла
нината, налротнвъ, въ неговото съзнание се 

рисува не само като одухотворена въ.ншна об

становка, но и като свловъ факторъ за фи

зическо и духовно укрепване. Планината 
за него не е проКЪJJuатъ свtтъ на страда

нието, а жадувана арена на борбата. Тя пе 

ГОРАТА 

ГОРАТА Б'Ь ЗАКРИЛНИЦА СВЕЩЕНА 

НА СМ'ЬЛИП. ХАЙДУТИ И БОРЦИ. 

ВЪВЪ ТЬМЕНЪ ДОЛЪ - ТАМЪ СЛАВАТА НЕТЛ"&ННА 

НАВЪНИ МЕЖДУ БУНИ И ЕЛИ ЕЧИ. 

ГОРАТА НЖДРАВА ЗЕЛЕНОНОСА 

ПРИГРЖЩАЛА Е НРОТНО НАШИТЬ ЗЕ!,IИ. 

А ДЪЖДЪ ТАМЪ БЛАГОДАТЕНЪ ВЕЧЪ ВАЛИ 

ГДЕ ТЯ ПРОСТРЪЛА СЕ Е СВЕЖА, РОСНА, 

НО ДНЕСЪ, БЕЗЖАЛОСТНО СРАЗЕНА, 

ОТЪ ЗНАЙНИ И НЕЗНАЙНИ ВРАГОВЕ 

ТЯ ГОРНО МОЛИ КАПНА ДЪЖДЪ ДА ПРОРЪМН 

iЯ ГОРНО МОЛИ НИ ЗА ПОМОЩЬ ВЪВЪ БЕДИ. 

И НЕКА НИЙ, ТУРИСТИ МЛАДИ, 

ЩО ЧЕРПИМЪ ЗДРАВЕ Н ЖНВОТЬ ВЪ ЗЕЛЕНИТЬ Й, 

ДЕВСТВЕНИ НЕДРА, 

НЕНЪ НИЕ ВС'ЬНОГА, УСЪРДНО ДА РАБОiИМЪ 

ЗА HAWTA, НИТНА, ХУБАВА ГОРА 1 

ИРННЪ-ПИРНИЪ 
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е снмволъ на земната неправда, а на зем

ното uеличие и на човtшката свобода. 

Тая особеность въ отношението на Яво
ровъ къмъ планината, бихме могли да си 

об11снииъ не само съ силното въздействие, 
което еж. указали тt върху него, но и съ 
не по-малко силната реакция на вж.треш

ннтt сипи у саыия него. 

Яворовъ е една мощна инднвидуалность, 
единъ стихненъ теипераментъ, който ни

rсоrа не възприема в·ьншната действитеп

ность, безъ вжтрешно да я претвори и 
овпадtс. 

Въ духовната сж.щина на Яворовъ емо
ционално-волевнтt елементи господствуватъ 

надъ ннтелектуалнитt и затова той не 

включва ттланината въ своята представа безъ 

.аа а сроди съ първороднитt сили на сво

ето собствено битие. 

Въ огъня на своето чувство, той прето
пява всич1си елементи иа ш1анииската деА

ствнтепностъ и получава единъ пречистенъ 

образъ, тъй близъкъ и скжпъ за неговото 
сърдце. 

Единствената възможность за проявата 
на това чувство е борбата, а единствената 
обстановка, км.дето тая борба би могла да 
се развие, е нпанината. 

Първоначално, обвзетъ отъ т-1тчеанския 
блtнъ на своето поколtние, Яворовъ се 
опитва съ свонтt поетични криле да се пре
хвърли ОТВЖ.llЪ доброто и злото, но се на
иi;рн опсжснатъ отъ чернозема на роднитt 
тракиЯски нопя и остана самотенъ и стра

дащъ, безъ да успtе да стане свръхчовtкъ. 
Следъ това той видt, че само една обичь, 
човtшка и топла, можеше да го възвърне 
къмъ тоя прuкълнатъ отъ неrо свtтъ нли 

да ro унищожи въ трагичния си nатосъ. 

Но въпрtкн всичкитt си поетични блt
нове и попети за едно по-друго .отвждъ• 

Я11оровъ дълбоко опозна човtка и свtта. 

Той възпt неволята на българския се
лякъ въ .на нивата•, .Май•, .Градушка• 
и следъ това лруrа една още по-rо11tма не

воля : мж.ката за брата-робъ. 
И когато тоА протегната ржка на поро

беш,я братъ, той опозна и планинитt. Пла
нината вдъхнови пtвеца на свободата, тя 
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внуши ре11олюционни мотиви на .Хайдушки 
п1;снн • , .Бtжанцн• н .Павлета Делкfl". 

Чрезъ планината Яворовъ забрави сво
ето лично битие, за .па се сроди съ сrрада

даннето на поробеriитt II да го нзкуm1 
чрезъ борба. 

Въ планината тоя можа да обедини въ 
едно красотата на природата, любовьта 

къмъ жената и възвеличаването на роди

ната. 

Въ планината той съживи и впt нова 
интуиция въ тия основни мотиви. 

Тамъ, вср'l;дъ недрата,на хайдушкия Лн
ринъ той ,живt .въ урагана на битието•, 
тамъ единствено можеше да намtри от

гласъ неговия повикъ : ,,Азъ не жнвъ11, азъ 
ropя•J 

Тамъ тоя въстана противъ земната не
правда, отsивчнвъ К"ЬМЪ страдащия човt..:ъ, 

вдъхновенъ отъ героичното въ борбата ЗА 

човtшки правдини и свобода. 

Всрtдъ планината, той възстанови връз
ката си съ бълrа реката зеа1я u вмtсто да 
се унася въ • нзвънсвtтовни блtнове•, по
жела да служи на дtпо на своя народъ. 

Всрtдъ планината, то/.! се успокои въ 
напраздния стремежъ да прозрt извъксвt

товната промисъпь, и вмtсто да търсн фи

J1ософско разрешение на метафизическитt 
проблеми •1а битието, той дейно и практи
чески се отдаде на служба ка своя народъ. 

Въ планината тоя се вдъхнови и възпt, 
а за да въsпtе той дълбоко прежнвt и се 
съюзи съ брата-човtкъ, съ брата-въстаналъ 
срещу сж.дбата си. 

Тамъ въ 11лан11ната, той искаше да се 
бори и да умре, за да бжде и неrовиятъ 
жнвотъ едно разпетне въ roлroтaia на бъ.п
гарската свобода. 

Познал-ь .началото и края на цtлата 
човtшка трагедия подъ небето• Яворовъ 
прелt въ пtсеньта си героичното и свеще
ното въ тая трагедия н я прегърна като 

собствена болка и като своя сждба. 

Оrнениятъ темпераментъ на Яворовъ не 
можеше да твори между четирит<t; стени на 

писателската стая. ТоА носtше неспокоАна 
кръвь въ жилил си и СТИХИЙНО чувство въ 
гърдитt си и затова потърси волнитt про-



стор11 на планинит-t, кждето можеше да го 

развихри. 

И затова rькмо в·ь планината той можа 
да претопи въ това чувство границата меж

ду идеята и дtлото, между съзнанието и 

ж11вота. 

Ивпълне11ъ съ това чувство, то/.! бр~ди 
11зъ nланинитt, величието на конто вдъхно

в11ва винаги неспокойния и вtчно търсещъ 
,духъ на поета. 

l;ълrарското планинарство отдаде заслу-

Ака-аролъ Йордан-. Геwе•• 

жена почнть rc ьмъ Явор(lвъ, като нарече на 

негово нме една 01-ъ на«-хубавятt хнж11 
въ Пнринъ. 

Защото Яворовъ доказа, че всtкн бъл
rарннъ, К,'\11.дето н да е роденъ, ииа живо и 

непосрtдствено чувство къиъ планинитt. 
По тоя начинъ чрезъ него ние разбираие, 
11е нашия стремежъ къиъ ппакинитt е наlt

чистия изравъ и най-възторжената проява 

на нашата неиз•1tнна обичь къиъ българ
ската земя и народъ. 
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~i---------
ИЗУЧАВАНЕ ТОПОГРАФИЯТА КАТО ОТДъЛЪ НА ГЕОГРАФИЯТА 

! 
Като главно помаrало за иэучавапе ш1 reo, васелеw1е за упжтваве до известенъ обtктъ, 

графията служи картата. Картата представлява водача и np. 
изображение на дадена часть оrь земната по- 4. Топографаата карта ни с,rужи и като 

! 
връхность, въ умалевъ nид'Ь, в-ърху к.жсъ харт_ия, дневаикъ - при едивъ cauo поrледъ върху не,r 

И когато това умаление е въ масщабъ 1: 500,000, пие си спомuя1Jе всичко, което сие вид.tли и 
1 : 1,000,00() и т. в. (дребевъ масщабъ), тогава и чупи даже преди· години, когато сме обхожда-
картата наричаме географска, а когато това ума- пи съ вея извеtтенъ обеКТ'Ъ. 
леаие е въ масщабъ 1 : 300,000, 1 : 200,000 5. До сега, см'hташе се, че топографната 
1 : l00,000 и т. и. (едъръ масщабъ), наричаме я карта, подобно па дисциплината, е необходима 

! 
топографска. само за военни цепи, обаче нейното значение и 

Естествено, че колкото масщабъТ'Ъ на една веобход11wость растятъ отъ деиь ва девь за вси-
карта е по-едъръ, толкова тя представлява м11с- чки. Картата е необходима за организирания 

i 
тиостьта по-ясва и съ nо-гопi;ми подробности, туриСТ'Ъ. И понеже туризмъТ'Ъ у васъ се създава 
а спедовате.пво и по--подроб1:10 и яс110 се проучава като народно двнже11ис, тя става необходима 
по вея не само орохндроrрафията, но и дру• за всички- .чiнсари, адвокати, CЖJ(IIH, инженери, 

! 
гитt отдi;.,и на географията. Само топографната 11есов-ъди, аrроноии, учитепи, зеwедtпци, за-

! 
карта напр., we ни даде пълна и ясна представ8 наятчии и пр., ле само за това че тt. еж туристи, , 
за разчленението на п11анияит-h, за ПJI.Итоцит-h но и за това че има практическо припожеане 
на рi;китi;, за наиwенуваиията на селата, за за nхъ, бипо въ сегашната имъ служба, било 
uжтната и ж. u. мрежа, за wанасти"!)И, бави, миин, въ бждеще, като воllвици илн друrн с.1ужащи, 1 

за гори и други култури и пр. бю10 най-сетне, като възпшатепво и науqво 
Оrъ тия вtколко думи ясно изпъква необ- въздеllствие, кое.то изтъкнахме no-rope. 

ходимОС'[Ыа отъ изучаване на топографията, НакрзJI, явява се въпросътъ, лесно пи е 
като помощно срi;дство на географията. изучаването на топографията и има пи възмож-

Научното и практи11еско прн11ожевне на то- ность да се въведе неяи:это изучаване въ учи-

пографията или по-конкретно топоrрафната карта 11ншата. 
се изразява въ, спедпитi; нi.копко точки : Изучаването на топографията, въ съкратевъ 

1. Спомага за по-лекоrо и подробно изуч:~- курсъ, коRто е достатъченъ за да даде възмож-
ваве па физическата, nопитическа и икономи- ность да се усвършенствува въ посJ1едствне, 
ческа география, особено па оългария. при практическото му приложение, е не ~амо 

2. Развива пюбознателвостьта нъмъ по-по- 11еко, но II приятно, 3абавно. Само J(есеть урока 
nробно nроучв:;не на известенъ географски по топография въ третокпасвитi; хласове на 
обектъ, като сжщевремеnно улеснява това про- проrиvвазията и 15 урока въ осмвт11 класове па 
учване. Картата ви сочи nо-важвит-h обекти, гимвазиит11 еж достатъчни за n се запознае 
сочи ни направленията и пжтнщата къмъ mхъ, ученика съ необходимото за четене и служене 
011редtпя ви разстоянията и времето за дости- съ топографната карта, като разбира се, uри 
rаве па тия обекти, ориентирва ви за U'ВJlaтa изпетит11, се извършваТ'Ъ практически упражне-
окол_па мtствосtь на даденнтt обе.ктн и np. ния по картата. Въ университета да се изучава 
Топографната карта представ.~ява за nасъ во- пъ11вия курсъ на топографията. 

! 
дач1,, друrарь, учитель. Изучаването па топографията въ училищата 

3. Боравенето съ топографна карта указва става вече задължително и поради това, че 11 
и възпитателно въздеRствие върху насъ: развива rеографскит-h карти се работятъ вече по типа на 
ориентнровачния ни усеть, ко/:lто е необходимъ топоrрафнитi; карти - чрезъ хоризонтали се да-
не само при служенето ·съ картата, по е въ па по добъръ ре.лефъ па изобрааенитi; въ т-hхъ 

) т11сва вр"ЬЭка и съ нсестраивото ориентиране форми на wtстносrыа, като се и изчислявать, 

! на човilка въ живота ; подготвя ни къмъ n11ано- cжuio по хорвзонrалит1; и височнинт11 на върхо-
мtриа н системна дейн11сть ; раз.вина ви пред- вет-h и дъпбочинит-h на моретата. Чрезъ в~учава; 
видпивоtТ'Ъта, съобраэнтелвостыа, повкостыа вето nъкъ па условвит-h знаци на wi;стнит-h 

Е:::~::=::::~ 
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,Б'W1'1рс1111 турисn· UИ8а 11ъ своята триАесет• н 

nlТЬ l'O.IIIШIIJlll.a. Цuа ucтopu. и HIИCТИJII KOJIKO 

сnнс:111■1 у нас-. мoran аа се възrораеgтъ съ такав■ 

FOJIВШHIIJla - тр111есеn И пета И с-. такава траАИЦUА 

- аинапt спвс·в■но шео.аоnrчно съ еа11нственат1 цепь 

.u и•~•Р• 6ь.аrарuт11 аа оnозкаятъ и обнкнаn своята 
роакиа, СК&П118n 8авеn. оставенъ ни оть Щаст.11uвец1. 

А ако се вземе non вни111нне, че сnисанuето на Бъ.t• 
rарс11и1 тур11tТ1111ески с:ъюsъ никога не е 611АО тър• 

roac•o мt.ponpНJITl!e, 8 се е HSJIЪPlltUO СIИО ОТ'Ь DOI· 

креn1т1 на съюзниn; членове, съвсемъ яс11а става 

пре.11стu1та KIIC'l,81, ПрИНОС'Ъ ТО r1ре.-стаuява за бъл• 

r1рската 1С1111жяив1, sa п11ани11ската 11у11тур1 ua иаuшя 
н1роn, nъn и аа llъ11rарси1та иуJ1Тура въобwе. 

Эшчиn на месечннк• .Быrарскн туристъ•, обаче, 
не с& се и,черnв11JН само съ J11мане зианне н обичь 

11 наwиn; nАаиинн. Въ апn на тревожни времена, ко

гато строитеJ111ата """ ируrата аеАность 111 неrоввн 
ИЗ.UTf.'lb, Цеитр&J!IIОТО H8CTOATt.'ICT80 118 Б. т. с., е бHJII 
спъвана И.'IИ оrра,шчавава, .Бъ11rарски турнстъ• чрез,, 

реаовноrо сн И311нзвне е с1,стаuлnаАо звеното межJIУ 

всички СЪЮЗtШ клонове, АО JIЗЧIKBI.Heтo на ПО•СПОМОАН_Н 

qасове, когато ус11овиит1 и• 110,.во.'lнваn. отnоч11нето 

съ .аво~но по•rоАtми си11и на обхождането,.нзу,чаването. 

описването, снимането, застрояването. з1лесив1нето 11 
111ркн_р1нето на наwит\1 n.111яиш1, 

Презъ тtзн трн.аесеn н петь ro)lи1111 сп11соннето е 
с■t11н10 мноrо с.еон рuакторн. Н11кон car. се зцър
жuн tAHI rодина, нt.кон - две, а н1lко11 11 повече. 
Tou е стана..о nрнчниа сn11саннето да n0Jl}'Чa.вa всtк1 
ПWl"a ноn oll.mn - nрно отражение на иушата 

• • NIRl!Иlpsl, търсещъ ВИН8Г11 И08JI 11А т11ща. Въпр11кк 

това, обаче, като no и11к■к.ъв-. теАнствено u.11енъ 

обет-., всичкиn с& ro сnмсваu n ц1111:~. 11 UW1-. 

.еухъ и с ... npeC11eJl8u11 еана и CJW1■ цц~, - .11 М· 
си.'IАТЬ у llъ.аrарина обнчьта къмъ неговата 1ем1, и по

частно къмъ 6ъ.'lr1рската n„ан11н1. 

И като че 11и це.,..та е ве'lе постиrпата. On, тр11, 
стата Ауwи съмиwлепицu на Л11еко ние внж.1.аме анесъ 

цuа армиа СИIIТКНЦН И ПОИIIОНIIНЦИ наъ n11аиин1rт11 HII, 

н то преэъ всички roaнwнu времена. 

И ако с1, свонтt осемь х111111.1.и орr1ни311р1ни ту

ристи. l,ъ11rарскиать туристически СЪJОSЪ ycnt .11а на• 
.111ва • .1несъ • вече В'Ь OOOJ броа, въ nро.1.ыжение на цUII 
трн.1.есеть н nеть rоа1шн своето сnнса11не ; ако npen 
С&ЩОТО време· ТНА членове, почти ШKIIIO'IHTtJIВO съ 

свои ср11детва, иsrрцнха по нашитt n4аннн1t 45 :~:ижи. 
.1.омове и зас11оип на ето/111ость 11овече отъ тр11аесс:ть 
мп11иона лева и ако, ная:nоие, .т11н туристи обхо11иха, 

описаха, зааесих1, мар1.шраха н нзсАе.1.ваха наш11т-t 

п11аинни, нево11но вс-tки б11 се з1пнта11ъ какво мо,ке 

.а.а nост11rне анес1, Ту·р11ст11чес'кю,rь с1,юзъ • въ с11учай 
,,е )'Cn11e •• BIUIIOЧH DЪ кадрит1i си и ТНА. конто nрн

rърнах• прокJ1амнраната реАъ rо.1.ннв идеа отъ .Бw

rарс.кв туристъ• з• обикване н обхоЖ.11ане на маки
нит11 ни, без,, оба•~е аа npю1ecan. своята .1.а11ь къмъ 

турнст11ческото ни авнженне чрезъ sачис11нването си 

къмъ мtстното туристическо дружество. А тtsн не

орrаниз11ранн съм11w11енвцн с;,. паА-ма11ио аесеторио 

повече отъ орrаиnзи;ш1итt. 
Прочее, за новата rо.11ина u11a ма11ка вааача. Нека 

вс-tки еаян1, оть нас-. запише въ своето туристнческо 

.аружество поне сеоа .11руrарь, съnJl\тствув■щь ro n 
нзлет~rrt му. Тогава н ,Бъllrарсин турштъ" щt УВl• 

nи'lн тир8жа с11, а оттамъ II nросвtтата му щ~ се 
nрьс11е въ nовече cp11Jl)I. 

БОЖИдАРЪ СТОИЧХОВ'Ъ 
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• съюзни,~rъ секРЕТАl'Ь НВАНЪ н ~IBAIIOBЪ 

• nр1тиr.тст1у11111> 11а тур11сТ11чtс11ото n.ржtство я1, Со-

11отъ. ур1.11е110 on. КJ10111 ,Иuain. 8•0011,• n честь 111 r, r. 

ПОЛХОRНIIН'Ъ Гочев,, - 11a•1aл1tнtn, 118 военната фабрnка 81, 

Conon. 1t 110Аков1111111, НожарОа'\о - 1tачин,sк,, на лет1t

щето n Плоw1в1о. З1раАJ1 охааан1т1 on. 11Jx'lo цt11М1 

по.11креn• 11 np'liкo )''18СТ11е по HSrplж.QllltT0 111 Xlfll(I 

• добрнпо• 01, Стара-11nА111111а, съюа1111нn. се«ретарь IIЫЪ с 

II0AHtC'lu'I\, 11р11нетстш1нто 118 Ц, lt•BO 118 Б. т. с. 11 С1,Ю5• 

11ата значwа .За sacnyra •. З1св1uетtАст1уаан1 е бш11 6'11• 

rо.111рност. и 111 к~онов111 секретарь r. дt.lю Цоцевь за 

111ерrнчн•т• .. у Аtn11ость по нзrраж11не на хижата, коl!то 

с.11що t бнль от1111че111, .,. значката .За заслуга•. 

• БЪЛГЛРСКИj!'ГЬ АЛПИЙСКИ КЛУБЪ ПРИ Б. Т. С. 

уре;,н на JO. 11. 19.f3 r. ежемесечната си друтарсха ~чер• 

■-. честь 110 съюзни• nре.11се.111те11ь А•РЪ Божко Ковачевскн. 

При зuушев111 атмосфtра 11pt.11ce.11aтuьn. на Б. • · х., Ва

силъ PaJtCB'Ъ, вр111чн 110 CЪIOSHHJI nptACfA3Tt.llЬ аначката 

111 Б. а. к. 11 ro nровwrласн. съr.,1с110 решението н1 на• 

стопелството, за ч11ен1, 111 X.ll}'б■ Доw11а1н,, 111 вечерАrа 

бiше бквшн•тъ еъюзе11-. nрцседатель r. Ив11n, Раевъ. 

• почетнияrь 'IIIEНЪ нл съюзл н к1с111:ръ на 

Ц. к,во Нва11ъ Хр. Лаwбооъ - е411н11 отъ наА,старнn 11 

IХТВВНН учаm11щн ... IIS<p&ЖAIHtTO н, Б. т. с., npa:uнy11 

н1 15. 1. 1043 r. 50-rоднuшuната на своя щ1ст.а11■-. c1,npy. 

)lltCKII Ж1180ТЬ. По TOЗII спучаА apyrtpнтli иу on, ц, H•DO 

уре1тж1 D'Ь неrова честь вечер■, на 11011То юб11.акр1,n. 11 

неrовата cъnpyra бЬжа сър11ечно nр11оетствува11н отъ съюs

""" nрцсе.11атuь А·РЪ Б. Ковачевсмк II on. np11c'.w.тcтuy11-
iuнтil ro„11uъ бpoll 11еrов11 съюэн11 np111rreл11, друrаро отъ 

n.11анн11ата II nоч11тате1111. Поже.11ава11е му 11 тукъ. още з, 

.1,..rn rov11111_a.11pa1e н бо11рость J 

• ПРЕдСЕдАТЕJIЬТh НА БУРГАСКИ!! КЛОНЪ ОТЪ 

Б. т. С . • СТРЛ НдЖА •, r. Драrоwпръ Драrанов-. се е в1111-

ч1.п. съ r-ца д•сn11111 Папазова. На щаст11нв1trt а1.11uо

жекцн П0ДIIACAMt HIUНll"li сър11ечни ЧCCTIITKI\ lt C!Jlarono• 

же..,аннА . 

• НА 2J. u. 1943 гол. въ САЛОНА НА .кооп• б~о 

открита фото-11111ожбат1 на ,~оестниА н 11эn11ъ въ тур11-

сти•tескnт11 cp'li.1111 .11юбнтt.11ь-фотоrрафъ .nн1111тър1i J>унтовъ, 

коllто ro.11и11u нара,. nony.,ap11з11p1 красоnл11 11а рО.111ата 

npHPQAa, Иможбата бЬ ОТ11рuт1 on. еъюзн11а nJ)OAcuaтeл• 

•·irь Б. Кооачевскн, съ слеАUото с„ово : 

.Има еА11111, Бож11 свtтъ, коl!то е 11е11оs11зтъ 110 чооtка 

on, w11оз1111стното. ТоА остава схр1п,, отъ nоrлец 113 •10-

llilк■ on полето, отъ селото on. rpoaa. 
T0JIJI С св1п,,тъ HI AtBCTBl!Jlllтll rори, HI б11стротll ПО• 

точете, 11а П'Ьнn1m1rrt во.11оnц11, на 11ла1ш11скптll мрuстол1111 

езера, 11а uел11•1естое11нтt Blipxoвe, с1, е.11111 .11уа10 c81inn 

118 пр11об.11а•11111Т11 BUCIIIIII, Тоя cnn, открu111 СВОIТА ху

бостъ cuio 113 он11а, 1101по 111о1атъ воаата 11.1 В'\оSАU1тъ ,,. 

nАаннната, ко1rто нw1n. JIYШ.I .11а • nочуаствуаатъ II c-1,pJI• 

це АЯ я об11кнатъ; в това са тур11ст1rт1J II м1н11нnр1nt, 

ко1rrо:сnохож.111тъ пtте 11 анN• nпанвн1та. Т11и1, тм се от

•р1ш1·въ рuнсюбра,н1 nрамtна. ПocnUJ11Ta е BIIHIU'II ко1а, 

2 

nopuн ба, рнr~, които ,n, зао11сnиост~ on се,0111, .11обнuа 

Н nп1н11нат1 Оrъ TOЭII чуаен,, Cllin ПОН~КО<I 11 ~- жо

рата отъ rpa.11, в.а 12л11са11нn 11 11tотn&•111щн се on. 

свонтt. 1к11л11ш1 хора, се откр11111 по САННЪ к111тъ II тtиь 

се npeAaora .111 с• nопюбуеатъ на rор11ня Бож11 саtтъ. 3•· 
СА)'ГАТ8 ,. TOIII U>IIТЪ хуао11ш1щ11т11 11 фоrоrрафкт11, K0IIТ0 

8Ъ3С'Ъ1.110UТЪ ПAIHIIHITI 11'Ъ cno11тt IJUОжбн • 
Пъра11т1i 11и nprдcт1вnn ст11Л11З11ра110, nон~коrа u сш1• 

80.1\ IIЧHO 11tкon КЖТ'L ОТ1, nл~нrrnaтo II то BWAtll'I, ОТ'Ь П,Х'I, 

чреэъ mн11• Н8Ч1111Ъ '" DIIЖJlllt. Фотоrр1фr1АТI, ll tnpo

THll'Ь, 111оас1,,.11.1ва с.аwат1 аеJ!ста11те„носn. с1, 1ttll111тa аб

сОJ1ют11а nр1ц111ость. Все narn. тая nрввдuаость е noultA• 

118 отъ IIIIЖA&IICTO 113 А8ТОра-фотоrрnф1,. Toll О коАто Alll)II 

ху.ао*естае1111 11.11.11 фотоrе111111 tфектн, тoil дава своето 

.11нчно отноше.нuе б,uо чрез1, осоkното no.11oжei111e, което 

USPIЗll118 фотоrрафск■ТI KlpТ11HI, б11.110 чрез1, НSПОJIЗуван• 

11а св1JтА11111111 ефект11. 81о то• с.аучаА карmната м1;11к с;оА 

BЪIIWt!\11, oG.1111n. 110 81ПАЗ114 своята вжтреш110 Cll'\ЩIIOCTb, 

On. обнкновенъ 11&'111111, за въа11ро11эве»<Аоне 11n .11е1kпш• 

тr.,ност•та, фотоrраф111т1 nopam соб<:твеното, ко,то uan1 

автор1-фотоrр1фт., се npen,pнa n, uэкуст110. Тсаа о. фо

тографuта 8'\о 11аш11 Jllllt. ко11То н11 .а11а ве1111колеnн11 'f.'/· 

J1Ожестuен11 CIIIIMKII ц11оореиеm10 npaBJII0II 0tKЪlfЪ дell

CTDПTtAIIOCTbTI II сочещ11 01 Mt~II0T0 0IIЖAIIIC 111• aвтopa

'\YA0Jl<HHIIЪ, 

Мо!Кt .а.а се раuзи•. че у nac1, фотоrр■фанта наnрзвн 

hшoro roatи11 успtхк, Tou11 ~е А'lо-'ЖИ кот1ото 111 пюбовьта 

11 иа поет11'1ескнrt усет11 11• отаtлннтt фотоrрафн, тол• 

кова и на 11оощре1111ето 11 е•~ужн1т1 работа 111 фотоrра

фитt; чро,ъ тtиня быr1рскн фото-щбl.. Е.\111 слuъ 

.11pyra са pe.un фотоrр1фнческ1.1 нз.110,кби. Преn "1iтото 

на 1939 гоа. БЪIIГIJICKIIHT'I, фОТО•КАубъ уреаи CD0ATO nъpll 

11можба. Чрез,, неrооото uocp11Jur11чecтвo nреэъ февру1р11А 

1942 ro.a. н11е 1111.111'zwe pil.11.кo хуАожественlП1i nостuжениа 

на братат1 nрвати-фотоrрафн, обе.1ин,нк въ Хър1&тс1<11а 

фото-м,,уб1,. Н31еtт11нат-. пр11111ецъ .11-ръ Елеръ ypeJtn 

w11oro фотоrрафни 11»J1ожбн npxy бъ.1r•рсквт1 np11poJ• 11 

быrарск111 б11тъ. Свмо nрсАН 111lкоJ1ко месеца 111ш11т!, .IIPY· 

г1р11 З111ар11n Ж1н.10111 11 ТТ. С1111н11ов,, on. Ожрru'Ь .111aoz1 

С80ят1i CIMOCТOATUHA фото-11&.IIОJКбн. 

Cera н1 своА рtАЪ 111ш11атъ аруrарь в.,,ковец1,Дm1uтър1, 

Ру11товъ, орг1111шнранъ турс11n. отъ ~О rоАННН и р1ботеш1о 

въ фотоrр1фu1та око.,о w10 .11есети.оrtтне, 1111 noJ111ac• 

ц,111штt CIOU ,.,6.11 81, ТIЗН 'f.'/.II0ЖCCT■eнa фото-11s.~ожба. 

Гоwо.111111, Ру11тов-. • с1,тру.111иче.11, на нашето сnнсан11е 

.Бълrnрскн тур11стъ• , 11а Извест111nа 111 соф11Пс1111а КJ1011ъ 

,АJ1еко• 11 111 ре.111ща ш1юстроuа11и t1111c111uJ1 11 uест111щ11. 

У•11ствуоа 11 111 wtжj\y111po.1111aт1 фото-muоJКб1, устрое111 

таsи rо.111н1 n Заrр,б1,. ИЗАож<iата 111 г. J>унтоn, е no.11-. 

мотото : ,КрасотвтЬ 111 бъ11rарск11т11 ПJIIШIНU· Q >40Жt AI 

се 11р11з11ае, •1е само е.1111111, .11ее11ъ тур11сть е 111or-ыn. .u 11н 
411.llf то1111ов1 :~убав11 nост11жениа въ своето фотографи• 

ческо 11зкустао, като 1111 nрuстав■ 111ш11n nJ11н11нн. Не

rов1rт11 CHIIRKH c;r. ПРfАШIИО on. н1О-nосеш1111.11нn on 
турнст1rт11 nлонпнn П11р11111,, P11n1, Стара-манни& и 811ТО• 

ша. К.llто с11.нъ на /1\амедо1111я - родоа~ъ оть Геоrел11i!, тоА 

не е 1.1бравща-. и nлан11нит1111.11 J\\uцollJIA: КаА11акч111акъ, 



8 1.ЛОНЪТЬ .~ЮJ,\ЧИЛОDИ ICYJJИ• В'Ь КСЛНТИ е 

eAIIU1, оть IIOBOOCIIOBaНltтll СЪЮЗНII к,1оиове, конто PIЭOII• 

ватъ особе110 амт110110 деR11ость. Още прп у•1ред11теп1сото 
n.бра11ие на кпонв - 11а :!8 авrус11, 19'12 r., с"' взе~11 у•1•
стне 32 душ11, ко11то cern ся. ревностнu 11 с1,юз1ш •1ne11oue. 
Лре91, кратк111 nериод1, оrь своето с ... щес111уоа11е, кпо-
11ътъ • уредип1, nеть срещ11 въ свпо111 110 Военния мубъ 

въ ~,,1д1, АОбро лосетен11 отъ дружественнт11 •~ленове. Кпо
иътъ е ре~пнз11рал1, само до крап на 1942 rодuиа 10 11з

Аtт1, и•сово посетени отъ 11еrовнтt членове и гости, до 

р111J111•1н11 6лизк'и и далечни окопност11 на К,анти, а ех.що 
11 АО о. Тасосъ 11 Деде•srачъ. 

Кпо111,тъ .Мом•1н~ови кул11• - КсаJп11 <11 • nостав11п. 
ПOIBIЛIIST8 ,адача АП б.1Ule че.,е111, C1,IOStНo кпонъ 81, 

Б-uо11ор11ето н да даде пот11къ за ос11ооав1нето на к110-

нове оrь Б. т. е. 111, вс11•1ю1 градове на този nрекрасе111, 
к.,.тъ on Род11нота. 

l<Аонътъ въ Ксв1tт~ разонва своята орrанuзацнонна 11 
r.OIBDJIIID ,ГIIТ3ЦIIOIIHI АеАность ПОА1, yl>l'МOTO р ... моuод
стао на своА nрцееА,тель - кзвестnвятъ съюsе111, деецъ 

1t б11вшъ nрисе11тедь 111 рус11rсю1А кпо111, .nрнста•, r-1,ъ 

в,,мшынръ Георn1евъ. 

8 ПРЕЭЪ t!!42 ГОДИНА ВАРНЕНСКИЯТЪ КЛОНЪ 
.Род1t11 6апк11ш•. въпрtко 1te a111oro 6лаrолр11Атнm11 усло, 

вuа за работа, е разо1мъ э1в1uна де11ность. Уре.1111лъ е 

npesъ rод11ната 48 11>лета, посетен11 отъ 988 1111Аетн1щн. 

Пелнстсръ, Галu•нща, Осоrовската nлa111t111, к ... то11е отъ 
Вардарсnта допшrа, Охр11дското езеро, nорtчнето на р. 
Ерма 11 о•оъ Тасосъ. Б11деllкн дее11ъ турнстъ тоR н11 д1ва 
11 с1111м1ш on тур11ст1111есю1Т11 хижи, н1блюд,тел11иц11, пз, 
лети. Не иал.къ 1111тересъ ще иэв11каn 11eroa11тt nпвнннскн 
обращ 110 нметуоащ11 турщт11. За utлото 11еrово дtло 11нс 
)оожемъ cauo JI.B му б,r,.деа1ъ 611аrо11ар1щ 11 1tскре110 да ro 
nоздр1u11мъ, •1е въ тия ,·ежк11 вре.~сна тoll се 11аелъ да 11н 

нs11есе една своа с1мосто,пел11а 11зложба. 

Настоящето 11зложба е не само ед110 11оет11женне на 

11en1111a аотор-.. Та 1111 paJ1oa 11 1ъ 4pyro 01ноwеш1е. Чрез1, 

не11 11 nо4об1111 на 11е1 нможG11 се укрепва в11рата на nла
н1111аритt. фотоrр1ф11. Чрезъ onriтa, коilто т11 ще доб11АТ1, 

11 •1резъ Сб11J1кит11, KOIIТO ще наnравятъ OT!IOCIIO наш11т1> 
11,1:1101111, 1,ие тур11стuтt скоро ще 11ожеwъ да IUIII.Чe tAHO 
11tлостио обш•щ11Jе чреsъ фото1•раф11ят1 на 61,лrарскнтll 
ll~'аншш. Може да се nрове11е 11 и4еята за фотоrрафn. 

ческото снимане 111 бъпrарск1n11 пла1111н11, ,в .111 се nре11-

ст11в11п, т!1 в,, фотоrраф11•1еек11 обраэ11, св1,рэ,11111 чрсзъ 

u.rрешна връзка; тоrава ще 11маме 11е само ед11к11ч1111 

сО11рк11 от1, мноrо ху11ожествеии к,1<ТОве на бьлrарскuтЬ 

nao111tн11, 110 ще имаме II цен1ш сб11р~11 отъ фотоrрофщ1 

обхващ11111а 111 еана 11па111111а. 
Э1е.-~10 с1, 1вторn 11 1111е се раАОаме за roJ111ш1тll 110-

ст111кеи1ш, ко11то с.У. 111nраое1ш uъ фото~,,афното А1;ло. 

Л:n, IICIIJ)tllO ПOЭAp3JIJIRBlll'Ь 11ашr1к друт1рь апекооецъ 
l111щ1п,ръ Рунтов,, 11 заедно с-. Васъ •1у nожел■вамъ 

n":"еиъ ycn11rь. С1, тоаа пожелание откр1111U11> 11зложбата 

К 811 ПO.KIH!lol'Ь да I раsrпежате съ J\Юбо8Ь П 8HIWIHHe. • 

• J;. Р. В~то роцеr_1,111, nо!dстааме речьта на n1w'lta 
пр,1с•~т•1ь, •01то сnтаме че .1.111 н1А,1·Ьрек1, oOpain. эt 
~-.лото на А, Ру11Тоа-.. 

,, 

Г:роц..,,жнлъ е сnолта nрuсоЬтна 11eflнocтL •1резъ урсжда-

1111t11 от-. клона сказк11. Кло11ъть е 11аnрав11лъ подар1,ц11 
на быrорскитll 11 rермn11ск11 ооnшщн, а эаепио съ клона 

.део11еuскм иэnор11• е nодпо11оrиьл1, nостр•А•л11т1! отъ 11а
ооднен11ето оъ Внд1rнъ. 

Общото rо.1щШ110 събра11не на клона е 11збрапо 11ов11 

уnравнтелн11 тtла, камто следва: пр~дсеА1тыь ИJ111в A1t• 
тоновъ, подпредседатель Иванъ СтефаttОВ'Ъ, секретарь Ни• 

колаn Георr11еоъ. nодсекретарь РаАОtлав,, Радевъ, к1снеро 

Стоя11ъ Стоя.иопъ, инкасатори 81,4чо Вълчев1, 11 Прода11ъ 
Прод1но01,, :1омак.-библ1:отекарь Bacmn, Казанджиев,,, съ• 
ветинци инженеръ Бор11с4аоъ l<овачепъ, Ярос.лаоъ Гмео1,, 

11адзорна компс11А В,10.11нw11р1, Чакъровъ, Бор11съ Воз111шки. 

Р1.дн Радевъ, завед, нэJLет11r11 Цо11"10 Златано!l'Ъ, 11омак11нъ 
на хижата Н11кола11 Георr11ео1,, мед1щ11t1ск11 съ1етн1щ11 

•·Р'Ь Н. Снраковъ, д-р1, Ал. Вас11леоа, стоnе11скн е1,nетю1-

w1 пнженеръ .Весем1111, Саоовт., Бор11с1, Ива11овъ 11 Цон•10 

Э.11ат1шов., културеuъ ~омнтетъ Желю Попоо1,, &алю,шръ 
Чакъровъ, Борис,, Иванов., 1шженеръ Веселин, Саоовъ. 

8 В. ТЪРНОСКИ IUIOНЪ .'ГРЛЛЕЭНЦЛ'·. Основан1о 
още въ ICIЧI.IOTO 11& 1902 r. TOЗII КАОНо о 'Ь eJIHll'Ь nер11одъ 
отт. окоАо 41 ro.111нu работ11 11еуморно аа yc.n1;xa на тури
стическото A'tJIO. ТоА nреодОА1; BCHЧKII военни, CTOПIHCKII 

11 фи11111сов11 крнзн. Преэъ изтекАвта 19'12 r. •1леновет1> му 
еж. уве.1111че1ш отъ 278 нв 311, а або11ат11т11 на сn11с11111ето 
on. 179 на 186. Оt11чкr1 членове с.,. нв1rы1110 отчете1ш. 

Клон1отъ е отчетенъ 11 11эnлжеиъ 11редъ Централното на
сто•тепстnо още 01, началото на и. ануарнn т. r. 

Лрез1, rод1111от1 е""' устроен11 21 11з11ет11, отъ конто н11• 
нолко мwоrод1-1евн11. И:sнесеюJ с.ж през.а време на aritт4-

I1иo11J1aтa сед1Шца чет11р11 сх.азки съ турист11ческн харак.. 

тер1, u с nрожектнранъ фплма ,Борба •за Х11мала1~т1' r 

Cnanниrll на клона СА!. посетени отт. 1850 дущ11. 

1<11011-.тъ с изnр11<а.n. л1!товн1ш11 11 ауш11, деца 11а 

ОеА11и члено~е тур11ст.11. 

Полож11n е доста rр11ж11 эа эапаэоа11е стар11111rтt. 11• 

uсrорнчееката жЬстнооь .Uаревецъ• к 3олесяо1nето 1). 
Прнхо.v1т11 111 клона с& бшш 163,831 по,, а разход1n1I пв. 

122,776 11л11 е рем11зирана печалба 46,045 лв., конто с11. 

отнесени къиъ 11аn11та.,а 111 клона. Имот~.тt. 111 к,tона 

еж оцекен11 за попече отъ 1,700.000 ла„ а меС!еяптЬ sa 
OKOJIO 380,000 41!. 

Общото събра1ше 114 KJIOHI се С С~С'ТОАЛО 1111 i➔ »H)'I• 

pнll т. r. Настоятелството се е конститунрuо хакто 

с.,едва : nредССА&тель Цоню Стоя11овъ Г11рrаиовъ, nодnре.1-

сеJ1.~тмь Па11телеR д,0114001, Матеоъ, секретарь ·Мичо 

Цонков1, Мtr•севъ, кnснер1, ~TOAlrъ Н11колоо1, Бояджuеоъ. 

r.ом. кас11tръ М.ар~шъ дн•штров1, Г&бе11с.ю1, дouaкu1n. 

Борнсъ Тодоровъ Ко111ровъ, бнблr1отекарь Иаанъ Недеuъ 

n. liванов1,, съвет1111къ Йордв1гъ Ко11ста~;тннооъ дь<>Аевъ, 
t1,ветниn Стоаt1ъ Атанасов„ Иrнатовъ, с1,ветн111<ъ Ив11И11 
H11KOJIOВ1> И11811ОВ'Ь, C1,8tTIIJtКЪ J\\шrко 1-/JJКОАОЗЪ Вр&бчев., 

11редееаател1, на контр0Анат1 кои11е11• СтефаН'!> И111ноаъ 

l<J,селов., секретарь Ип~1а 811чеn Ипнеаь, ЧЛtК,. Ганчо 
Лн1стасо■1, Станеn. 

0n началото на текуuuта rол"на АО cera np11 нлоnа 
l!Ма новоааn11са1111 ~ ;tyшir. 
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ГЕQРГИ СТ. ГЕОРГИЕВЪ 

nочетеиъ председатель 111 Бъ.1rарскwt ч,u , u-клубъ 
11очете11ъ чяе11ъ на З11rребскuя фото-клубъ: 

НАШИТ11 УСЛ-ЬХИ НА lX М.ЕЖДУНАРОДНЛ и::~лож

БА НА ХУДОЖЕСТВЕНАТА ФОТОГРАФИЯ ВЪ ЗАГРЕБЪ 

1lеrдесетrод11ш1111яn. юб11пеil 1111 nJоб11телското фото

rрафско дunжею1е uъ Хърватско (1~02- lt42) се отпразд-
11увв irь края 11а 1942 год. съ ед11а 1,1ежду11ародна нзАожба 

110 лю6итеАскзтз художестве111 фотоrраф11и въ rp. Зnr
ptбi., която за т1з11 страна е 4евета по pCJtu. 

Изложбата носеше 11 11зuест11а nол11тп•1еска 01щ·Ьтка, 

11оредъ съ ку11Турно-иде1!11на с11 характеръ, защото б11 дЬ• 
ло само 110 държаn~, отъ rруп11рооката 11а О с ьт а, 11одъ 

мотото: х у до жест в е н ат а фото r р а ф II я II о 

11ароа11тl; отъ Нова Европа. 
Оть друга страна, участ11ето бil само групово - по 

д ~ржаон - като всtкn държава ~1ожеше i1a 11злож11 11atl• 
м11оrо 50 фото1-раф1t11 картшш - 1111~-•убtiоото, което е 

съцвдено аъ таз11 область, презъ после11110 1<pei•e. 
Фа·кт11ческ11, nораАн изцю•11mл11ото вое11но npe>1e, нэ

мжбата се 11з11есе са110 отъ осе~•ь държаа11: БъАrар11•, 
1'ормаи11•. Итвпttя. Исnония. Словn1<110, Унrар1tя, Фпtt.,а11• 

д11и 11 Хъроатско. 
ЕА11а отъ 1te1111иrt 1аж1111 ку11Тур1111 цел11 бt не с3..,о 

да се nonжe 0611111• ycntxъ 110 11ац.~1гrt-11з11ос11телк11 въ 
областЬтi на 1у4ожtстве11~т• ф<>тоrр2ф11.а, но особе110 Аа 
се AIAt &.эможность 111 страnмт1' отъ тр11стран1111• пактъ 
за взапм110 оnоэ11ава11е •1резъ ,судожествено пресъздцения 

на1U1011але11ъ 611тъ, култура II ае~,и. Съответ110 11а тази 

11мь, нэпожбата ще сб11копи nоие.,;оватолно стопнцитt 11 
по-rоп1'м11тt градове 111 у•1ас1 нуващ1rrt стра1111. По тоэ11 

11ач11нъ па Бълrар1111 се удава рtдната възможность да се 

nptACT&BII ц11МСТ110 въ кapTIIНII, въ RJ)IНITt.\CKII стран11 

като Ф11н11s11А11я, Исп21нщ Словак11а, }'нrар11• 11 др., пето 
тв е nо-~1алко r1оа11ата, ка~то н ТА 1.а опознае ск-щ11т-~, 

•1резъ nхното фотографно творчество. 

Зо ronwo 111ше щастuе. 111 това rontиo ъ1ежду11арод• 

110 културно състезание, 11ашата страuа 611 предст1ве11" 
11tочакеано ~1обре. За чужденц1JТ1; 11зненадата l'ih 1o111oro 
rолtиа on достяжени11rа 111 саиоб11т11ото наше фото

rрафио 11змустоо, пред.стоnе110 отъ скромш1тh деllц11 окопо 

llъnrilpcк11a фото-клубъ. 

Прщеr1кото, коАТо даде 11а нашнт11 работ11 >fежду11 а• 

po.iwoтo жур11 non nре.«седатеАстоото на r. каn11танъ 

Паулъ Люкинrъ, държаое11ъ оодачъ на фотоrр11фnкта въ 

r~рма1111а II председатель на ме.жду111роА1шя съюзъ УНИФА 
11а Аюб1tтu11,ll-фотоrраф1t въ Eopona, б·Ь краnно ласкава. 
1-1 ако Ф11нла11д11n 11е б·Ь предпочетена изкАю•1uтепно 31• 

p1J1u екзотнката са"о 110 CUOATI nр11род1 11 б1rтъ, то по 
о<!шо opuauaн11e на жур11то, оъ моето Бъпrврия бt пред• 

tnвe111 отъ Гeopru Ст. Георr11евъ, първенството о-ь общо

то клaClfJ)IHt щ-tше дl 6"-де npllЗlt&TO 1rаиъ. 

По решение 11а жур11То Итаn11я, Испания II C;ioea~11•, 
IJ I С I А О П у С Т U 8 Ж а ДО С 1, С Т I Э а 11 11 1 Т о: !IIЩOTO 
~;u nрnзнат11 sa oт11oc11teJL1to CJ14б:t 11 1rютrов„ращн 111 

о0щ,n1, ШJяcnaнl!II ,а състе.111111,то. 
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On, оста11ал11тt петь държави, Ф11нланднм зве ni.pвo 
»tсто, а БъморШ! - второ, следъ които сл•дватъ: Гepi1n• 
н11я, Унrарна II Хърватско. Осnе11ъ тоuа, иеж~у бълrар. 
скsrтЬ нэлож1rтелн бtха отлнчен11 ш1А1tвн.11уално шесть ду• 

11111, ко11то по този ёлу,1аi1 по.,учанатъ n11сме1111 nох:вапн11 
OTЭIIQJI. 

Вtрnаиъ, •1е за нашата културна общестuе11ость, кокто 

се 1111тересува отъ ус1111хн'Гt въобще на българския твор• 

ческн .!lухъ въ чужб1111а, ще е 1~нтерес110 да знае 11ст1111-

ск11Т'Ь npuчuuн на nocJ1eA1111'Гt н11 усn11хи n~ Загребъ. 
Тукъ 11t"a пръстъ щ1ст1111nа случаnность II Tl)ЗJJ np1J• 

'IIIНII трt.бва ДО се д11рАТЪ 8"Ь 11tко~ко ПOCOKII, 

Знае се, •1е въ художественото фото1раф110 творче

ство оъ Евроnа 1.1 AOtera nреоблn.11ава еАно c.,tno nодра• 
жан11е 11а ж11ооn11сьта II еJ111оця1lт11атn rрафuка, както ОТ• 

11ое11тед110 ТС)11т.11ката II сюжет11ота разработка, rъil н 110 
въ11ш1rа, фnктур11а обработка 110 фотоrрафн11я р11су111,къ. 

Според. схво111ан11ята на това 11аnр1влен11е. фотограф11ата 
с11нмкв е то.,:<ова nо-хуАожестве1rа, колкото пове•1е пр11• 

пача 111 репроаукц11А отъ ж11воп11сн1 картина. 
Затова n сега, таиъ II у нисъ, еж 111 ro11tмa почнть 

ретуuщт1; 11 вс11чк11 ш1доnс .11pyr11 11•позвоке1111 в•1tшатеп

ства въ фотографн11я р11су11ъкъ съ •1ов1lшка р ... ка, ко11то 

11е1111тъ да .раэхубаnиn•, често пя.т11 с4ц1111каво 11 бан•~· 
..о, ч11сто реалист11ч1111м фотоrрафенъ обра.зъ. Toua не11ъs
мож1rо съжsrтмстuо weжJ1y фотоrр1ф1111 11 ж11ооn11сь, npea.11 
п,11ч~о np0!!3,'1!131 ОТ'!> пълното 11ера,6нр•11е аълбокr1тt 

ПJ)IIHILIIПAII раэ11нч11n, ко,rто .,ежатъ 8'Ь OCIIOOJrтt НА тtз11 
д:ва ~1r1аиетрал110 прот1шоnомж1111 11зобразнтелн11 метода. 

Група •ленове 11а Бълrарскн• фото-кАубъ, nред11 по• 

в•че от~. 20 rод11н11 схва111.х1 поrрtшностьта на това раз
биране II за 'Гtхъ оцавна е ве•1е ясно, •1е фотоrраф11ата 
с11 iu11 спецнф1r•шо сво11 11,образителн11 11 11ap1sнu ср,.11• 
стоа 11 11е е 11уж4110 11 зе11иствува так1111а отъ i1pyrитt 
11зк)•стu1, а още по,wалко JI& иыъ nо,режава. Пр11 онаэ11 
необятна II аасебена сбласть 111 ч11сто фотоrрафu1. ctO• 

,кетность 11 ,емаrnка. КОRТО е съвсеwъ НеАОСТ,1',ПНI 38 нt
кое ..11pyro наобразнтеА110 изкуство, 11-tAra з1шо фотоrр&· 

ф11мта ~1оброоол1tо .t• се о·тр11ч1 отъ c101rт1I саио(111тн11 
въэwож11ост11 11 да подра1111uа 11а чуЖА.нт11 uзра,н11 срц
стве. кокто дор11 пр1111циnпаа110 се нsкпю•rватъ on. не/!• 
11ата IIJIKJ\IOЧIITMIIO а.н1.,нт11ч11а ся.щиость. 

Тъn се развu 111 б~.лrарска почва м11съ.,ьта з1 ч 11• 
с т а та 11А11 а б с о А юти ат~ фото r р а ф II я, която е 

врагь 111 всtка 11зкуствен1 н1111lса въ автоматично щму• 
'l<ння фотоrр3фенъ рису11ъкъ 11 peшirre.wo orxn.p.111 ос11ко 
nодроженне (теи1т11ческо п,111 естетuческо) нажwвоn11с~т1, 

което внася само в"'треw.н11 протнооречня ■ъ кст11нското 

фотографно »зкус rво. 

Отдав11а схв11111нето 3■ ч1rстат1 фотоrраф11а стана 

ос11ове11ъ по~унп. •~ uдeOJ1orшrт1 111 Быrарския фото
клубъ, защото 11:>HCTUJII J088 сх11ащоне а "-AIIIICTBeHIIIIТЪ 

прааsменъ П"-ТЬ, no коАто може се 11внжи u разв1101 tAHO 
1вто110А1НО цзкуство, каквото е II фотоrр1ф11ото. И on. 
ТОГIВI HIIO lltOTCTI\ПflO CI борn:иъ 58 HBCIЖAIHt HI ТОМ 

с.uащалt 111> н1ш.1т1 стр11сн•. Съ тече11и1 UI врем.то, то1а 
наше схващане ct превър"а в. •№• оть я&11-1.11р1КТ1рИtm 



nco«cиoc-na wa саио611тното ,ш фотоrраф110 аш1<уство, wоето 

~ic.11y•1110 сnечеАн rоп~икя си ycn1;n 8Ъ Заrребъ. 
И 1ок1то та111о, 11Ъ вснчк11 нможеии. сбир1<и npeo6„1-

.uuж1 С1,ЭJ1Цеиа чрез,, всеи-ьзможии peтywu ефект11 11 

н1строе11ия, ко11то on н11Uе rпеАище са„о обе з ц с н я-

81 Т 1, 8 „ Т р е W II О Н наА-ху АОЖеtтвен11тk KOИПOЗIIЦIIII, 

С!ълr1рск1та сбнрка цш1стве111 нипонпрвше съ споятз 

p1Js•o nодчъртана ф о т о r р а ф н а 11 с к р е u о с т ь 11 

1обросъвестr1 ость, защото въпл-.тената 11'Ь нея 

красота и ху.11.ожествено разнообразие 61; постоrнио саио 

с-. срЪАствата на •111стата фотоrраф11я, беsъ фалшиф1,ка

ци11 R H3Jol8ИI, 

Втората важна осо6е11оtть 111 11ац110111Ак1те нu сбирка 
се заключава въ иаш11я самобuте11ъ но'lинъ на фотоrрофио 

1uжia1:e на свtта и особено въ нашата своеобраз110 11 
•111сто фотоrрафнз темвтккз. 

Осве11ъ общнтt; сюжети (биn, земR, хора, матер~:а.,111 

ку.11тура), конто nce nахъ nъ 11аш11тt нзмже,ш работ11 С/1\ 
аиАе11Н отъ 11tкоа наnыно орпrннална н нсобню1оое11а 

rAt.1111a точка, и11н пък,, нздеб11ат11 въ 11'\;кое рtдко 11а
строе1111е, ед1111ствеко 1111е о·ь.11,·nрнтt показахме н1iкои нов11 

н н■nwно с.а•1о6uтнu работ11. Нашето о с т р о в и ж

.- ан е бЬ нн насо•шло 11 къмъ областьта 11а 6сзброilи11т11 

Аtз1беянзак11, 110 кроснвн поnробкостн на дребо.шнтk отъ 
всtкн~кев11ето нн, ко11то nрезъ окото на фотоrрзфння 

обектun добuвать Jpyra 11зраэ11ость II друrа нещсствена 

значнмость. По тоя nмть. оть хаотн•1ното мноrообраз11r, 

11не нэваж~аме 111 nов,,рхнос,ьта на в1шман11ето чрезъ 

нзо.,нране отъ околната срtда, ю1ляд11 дребни пред,1ет11, 

конто таха nр11.11.об,,ватъ съвсемъ 11еnО,1\ОЭ11ра11а 011т11ческа, 

нАеАна 11AJ1 символ11ч11а красота. 

Н11коа apyra сбирка не съдържаше работ11 отъ тоз11 

pon 11 эrатова тt; npanexa с:ш,но опечатленне 11а 11уж-

1енцнт1t. 

Но сбирката 11и се от.,нчаваше 11 съ голtмо сюжети<> 
раsнообраа11е 11 особе"о с в о е о б р а э но кок по з 11-
ц и о н ц о "о с т р о е н u е. По UCIIЧKO ,ШЧII, че ние бълrв
рпт, В.llадеемъ мното r.о-аобре п з к у с т вот о 11 • в и ж

А •ме к t ща т а фото r р о ф с к н II да откриваме и с
т 11 н ски т 11 ф от о r е и 11 11 1,1 о т u в u 11авсt,кмде, n.A 
като, еъпрtкu 11Нnсан на екзотuка 11 ro.11~>10 карт1шно 

р1знообраз11е аъ нашата срана вь фотоrрофе11ъ cшttъJIЪ, 

11не .11вдохме въ нtко11 ,.,учаи на ан4лоr11чнп сюжеn, по-

1у;1ожественк достuжешu~ отъ Ф111111ан.tия, коnто no екзо
тика безспорно 3ае,1а първо иt;сто 

Въ нашата сбкрка е отразено не само 11еоб11к11оuе11ото 

ни и.1ео„01·нчно отношение къкъ фотографията като 11э

кустао, но н много н1ш10 отъ лолож.11тст111тt твор•1ескн 
к■честаа на народа 1111, ко11то особеност11 npi!Alвarъ 11а 
та,н сбnрка •~нето бмr1рск11 характеръ въ "ноrо отно

шен11я. 

Т!lзм бе.аеs11 на българската 1у4ожествена фотоrраф1.1• 
се оформн.11 и утвърJнха само б.,аrо4аре1ше на съ,нате,1-

нна а упориt1 работа на Бъпrарск11к фото-клубъ зъ те

чение на иноrо rо.111н11. 

Непод.11е11tи н■ с1омненн•, че тll II въ бlll.дtщe ще б.т.-
11n П040ЖИTIJIHITI ОСИОВI ЭD иsrраж.11аие на още 110• 
l'UDJI ycn,1:11 на нашпв иарОJ.1' ,t U-. об.ааст•та HI IIC• 
fll!IIIIOТO X)'ADIКHTIIIHO TIIOp'lecтвo 81, фотоrраф1~ята. 

ДВЕ изn6ЖВИ нл ПЛАliИНИСП1 
11РЕЗЪ ФЕВРУ ЛРИЙ: - ЦВ'ЬТКО ДlfМ

,ЧЕВСl<И И ДОНЧО ЗАНl<ОВЪ 

Втората 11здожС!а на м.,uня ~кнвоnuсецъ цв,,ко 
Д11мчевс1ш, уредена въ са11он1 на Студентския J.ou-., 
со от1111чаоа on мвоrото нэложб11, открити преэ-ь по, 
с:ле.4ннт-Jз. а,ес:е1tн въ сто.n11u..от11 по тов•, че n нея 

зрительn ,.i<>кда на11спша н1;що ново въ нашата пе/1-

зажна жнвоn11сь. Явно е, че хуАож1111кътъ не върв11 

по lli1I тя 111 лес1111ната, по коllто вървятъ ииознна 
друrн X)'AOЖIШlJJI - безъ да тьрсвтъ новъ HIЧIIHЪ на 

11зобразнuане зе,.щта, Аъроетата, ски11t11, п.1111.н11нитt, 
небето, т1; се задоволяnатъ ca,io съ н11кон свои nра
бавки къмъ вече възnр111!rат1 тех1111ка за нзобразвване 

u. 11и 110.АНасвn работ11 съ домогване за ор11r11111л

ность. Дuмчевскн 11ма cвofi 11ач1шъ 110 изобразяване. 
,\\оже AI се каже, че on нi~колкото 11ашu 1удож111щ11, 

проявнл11 се през,, послеАНИт1; rо411ю1, само Здравко 
Аnексан4ровъ и Цв. Днцчевскн моrатъ да се nосочатъ 

като утвърдени 11еЛ.заж.11ст11 съ свое внж.аа11е . 

Въ нито едно nJ1aт110 'тoil не повтаря uзr азни1·1' 
ср1'дства. Пе/\эажнтt му ся. п11сан,1 широко, обоб• 

ще:110. Т1.~кио този н1ч1ш11 на 11зсбразйооне, саързан-ь 

съ сннтетu•1но ВНЖАане, 11р1.14а.во 11а осtка робота ••· 
чествата 111 заnърше11а картн110. Едиовре>1енно съ това 
nо1.1т11 sснчк1-I 11er·oвt1 nлатна с.~ изработени л:еко, nр
т11ст1,чно. Вс11чк11 пеn10 с& свързани, х1.рмопnЭ1tран11. 

Въ всtка картина прсоб.~ааоатъ 11tколко тона - топ

лн II студени, y,rl;no раз11ообр;~эенн. ПредnО'111та11нтk 

отъ худож1111ка тонове ся. сп~ко1!1шт11. Дор11 к1ртн-

1111т11 съ •шоrо KOl!TpQCTlll1 6011 - CIIOO небе, тъмн~

зепе1111 11.ш с1шн п.111U1ш111, съ червено-жълти есен1111 

.(!Ървета - се съэерцаоаn съ спокоl!стL11с, защото съ 

дълбо•11111а II споко/\сто11е rн е в11Ji;пъ II жуАож1111111. 
Нs~i-характерното за ос11•1кн работп на Д11ичевсх11 

8 ' раз11ообраз11ето, 11еnовтаря11ето на 11зрмннт1; cpt,4. 
стн11 11 на сюжепп11. Оrкжсн отъ ду11аоск1та равнин1. 
отъ Ро.11.оп11тh, върби край p·l,кirт11 еж д1п11 боrа111 

оъзмож11ост11 за проява но ro11tи11тt; КОАОр~стич11и ка
•1еств1 11а р11сува•1а. Въ всtка работа художншn,т-. 

търси да нзрпзи 11000 11астроен11е, да nостнrне нова 

хор„01111~. 'Гова търсене е rара1щ11я, че Димчевски ин

коrн 11tиа АВ спре на постпmатото. И не е •1у.11110 -
ro/1 е у•шшкъ на професора отъ Художествената 111&• 

демuн Никола J\\ор11новъ, коiiто даде иа sc11ч1U1t11 с11 

~чен1щ11 качества на 11с7ннсю1 художи11цн, а 111,1~нко 

AI нsбtrоатъ занаАТ'11, itсксiто nооторею1е. да 1I.зж11в1-
nатъ в1шаtи no ковъ начлнъ вс1око рнде1t1Iе, Аа две1n 

съ 110011 срt.дстоа oct~• картuиа. 
~ 

ДQнчо За111<онъ ue е коuо uме зз нЗ.11ожбени1'1i с1° 
11они II за пуб.1111ката. И Ml!НIЛITI ГOAIIHa BI\A'U)!t ке

rоват1 11З.11ожба, въ коАто тоА отбеляза хубави пости

жения. Застанuли npen сеrашнитt; wy миоrобр0Ан11 

ПАQТИI, съ СIОЖl'П\ ОТ1, Стара D.UHHIJA - TpOЯIICKIIA и 

тетевенск11я ба111rанк - нареден11 въ r1J1ерня .Акса
коn• - т, рсимъ А• открнеиъ новото, което худо11t

ннкъ1ь нн ~1ва извъкъ смtнатз но 111lстата, вcpt.n 

които • nоставяпъ с.воя триножнul<Ь. 
В-. 8t11чк11 сеrашик работи на До11чо З1н1<оn npt• 

обладеват-. рнсу111Н11тt с-. ножа. Четкат■ е уnотрtба. 
вана кноrо >111nко, Гаw техника обпкяове110, ако к• с 
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\IJ"1дf'у,к•на е1о широко акЖJ11не н t'Ь ro4i11,10 уиеи11е, 

4308 р18U\С8НОСТЬ 118 nет11ата, ТВ'ЬрАОСТЬ иа рвсун

~ОТI, Дончо Зонко11.1о е н1б1ln11л1о таа 01111сность. Toll 
прцава иекость 1i. живописпитk плоскости и рисува 
С'Ь rо.uмъ финес1о. Пейв11Ж1111I му, ороник111тн on 
живо поетично чувстао, покааввтъ s.11pa111, усеть а■ 
ба!'J)а н св-tтм1на н rовор11Т'Ь за 11ю6ооьта 111 ху,1ож
ника къ~n. nр11ро.111та, Приро.11ипт1' откжси еж добре 
отр11занн и итреwно сnрэани, З■нковъ постепенно 

се утnрЖJ11ва t'Ь сво/1 ст11л1, в1о 1111uет') изкуство, 

По11tе„ав1не му въ б,11,11еще •• ю1 4аде още no-roл1lм11 

ПОСТИЖtНИА, И, П, 

Т, СИЛЯНОВСКА ДИМИТРОВ.\ 

11ЗЛО>kБАТА I-IA АТ. МИХОВЪ ВЪ l"AJJEPHfl 
.АКСАКОВЪ• 

'Гвор~еството 111 всички rол•ии м1Астор11 на nеnз■жа, 

като вс:l;ка краАно 11н.11ив11дуална проява, е бк.110 11>1н1rи 
св1орз1но съ опредtлеН11 сюжети, съ пре.11nочит1111и оть 

nхъ чtста за с-ьзер111н11е. 

Въ самия П1риж1>, н1примtр1>, за Ре11оаръ и Писаро 

е& 11нтtрестш иеrовнтt булео1рд11, аа М011е II Утрило -
J\\ониатер1> и брtrоветt на Сена, за Марке - 11остовет1; 

11 пристанищата на рtкат■• 

В'Ь Германия Лайстико81> бt n1,рвиять nellзaж11cn, 
коАто sабеляза 11 внесе въ 11экуството 011я, .11отоr1ва счи
таи1, за скучен1> JUtндwафть, из1> околност11Т11 на Берлинъ, 

нs1> Грунева.11,111, с1> безкрайната ре.11uца спокойю, езера, 

n които се отразяватъ т1>м11иn борове на бptra. Макен

зе1n. пъкъ откри и отрази В'Ь сво1rт11 пеАзажи роиант11-

·к1та на Ворnсведе - с1> просторнн.1,t торфенн ба.та 11 

мочури kp8A Бременъ. 
Тахова откр11тне на иктересенъ ху.11ожествеиъ обект1, 

за нашата жи11оп11сь направи Атанас1> Мнхов1,, Витоша 

е •• неrо ед,ша неиз•1ерпаемъ извор1, за мъхновенuе. 

Никой наw1, художннк1, 11е е .1181\'Ь образа 1\ по-ху;rоже• 
стаено през1о . вснчк11 сезони, през,, рвз.11~,•1н11 ииrове ОТ'Ь 

нейния вt1чен1> животъ, в1, богатото мноrообра~не на 

освtт11ення и 11астроеш1я. 

Естествено, еи11нъ ко11орнсn, ОТ'Ь ранга на М11ховъ, 

чието око дебне хубавоrо с1>•1е·rанне еа баrрнтt не npO• 
пуща .11а до.,овн живош1с1111и еле11е11тъ н 11111pyra мtстность 
И4И rрад1>. На такова чисто хуиожестве.но любопитство, 

зарв.1111 особен11я щrь 11tстен1, колор11ть, се д.лжать пей

за.жиrll оть Охр11.111о, Смо;~е11 ъ II ефектин11 иэrлед1> on. 
Бнтопа съ Пелистеръ 11л11 стари кжщ11 съ ц111пове на 

!d1КrАОНСККТ11 НОСИИ. 

Паиорамниятъ арх11тектуре11ъ л1н.11шафть, строrо 110-

цеднато, си остава чуж,111, за 113куство·rо 111 М11хоаъ. 

Чувствува се едно npoc-r11pa11e аъ москостн, вм11сто аъ 

дълбоч11на, е.11ио раэсеnоа11е, за което и общото освtтле

ние и здрачъ. С1> за&11ч1ване на контуритt не може да 

спомоrне. 

Най-силен1, отпечатъка на Анчеиъ ст11J11> съдържат,, 

карти11нтt, нзп1олненн 111> 110J1Итвено настроение: .И!ъ 

Родопuтt•, оз■ренвтt върхове на Витоw1, Охрщското езеро, 

б11ло прп nжn, бRАо с1> оrражен11е 111 об,.•къ 111,рху 
ll'ЬJIHитll, 11л11 сребристо-синьо с1> безкрае111> хоризонт,, ; 

uаблнжаа.вща бура наn n.ино-оранжеаитt ск■.ан :на Ка• 
лнахра 1148 111, п1опн■а по.1011, коllто 1.1114-м в-ъ р6.11оnсхото 
е~мро краА Смоn•~. ксйто художннnт1> тъЯ nр.:,кикко-

18"0 овнвч•еа • Т11wкна•. 
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'Т113н nроиs1еде111111 ц1,~ватъ у ар11те.11я с11ок0Аtтвие, 

11ри~111рен11е, обичь ю,~11, всемnра, на.11е1К,11а, уnоаа11и~. Не 

см. ли това •обро.11етеmrт11 на хр11стианскuя 1111роr.11е,11Ъ? 

Htкora Микманже.110 е каза111>: ,Красотата и ХУАО· 

~кеството по сжшш1а с:ж. е.11на11в11 ссъ божеството•. Еденъ 

съвреие11011ъ фuл.ософъ, 11аll-сериоз11i1ат1, изследователь н1 

иноrообраэння релurнозен1, оп11тъ на човtчеството -
У~'i.,аиъ ДжеАмс1, - 11зразава 110 ноDЪ 11вчшn. 11 потвър

ЖJ\584 след1> толкова вt~• сжщата инсъль : художестае-

11нgть в1,зторм. 11 релпrи.озннятъ е1<ст1з1> н11аn иноrо 

оGщи ИOMeJITII, KOIITO се nокриваТ'Ь. 

Това сливане на естет11ческото съ м11ст11чно нажнu'k

••не M1n:on ro постиrа и11rу итивио и то тр11боа да бжд~ 
■.мнаrн и.11.11.....ь n неrовото творчество. 

П, Д-81> 

.ВЕЛИКА И В'ЬЧНА БЪЛГАРИЯ• 
отъ АСЕНЪ БОЕВЪ 

Постигнатото почти п·ыmо обе.!ш11е11ие на 
бъ11rарския вародъ въ историческюt му грани
ци повдигна значнтелво народностното самочув

ствие на бъ11rарина. Преодо11t11ъ неестествсви-
1-t и вечовtшки ограничевr1я на миналото, 
д11есъ българинътъ гледа смtло къмъ бж.дещето, 

което е П'ЪЛВО С'Ь rо11·J;ии В'ЬЗМОЖНОСТИ за ВЪЗ• 
иоrване въ обпастьта на духовната и веществе
ната куптура. При това, като имаме предвидъ и 
обстоятепството, че Асеяъ Бое.въ е прекаралъ 
дълги rоднн11 оъ чужбина, гдето човtкъ чув
ствува най-силно мжката и любовьта по родната 

эеuя, става Bit напъ11110 nовятснъ буйвиятъ ро• 
долюб1шъ патосъ въ книгата иу ,Веnнка и вtч
яа България•, 

Де11стшпе11но, рiщки си. квнrнn, които nре
ливатъ оть едно тъlt възторжено и nлаиено 
чувство на чисто родолюбие, съ каквото е обип• 
но наситена 1шшата на Асенъ Боевъ. У стре• 
1o11п'II на това qувство еж спо11ире11и отъ убеди
тепн11тt доводи па еднвъ nрозор.1ивь умъ и 

добре подбраниt1. и ум'tстя,1 nримt.ри и ижд
рости изъ една широка ку,,турна осведоменость. 

Въ стремежа си да вложи повече обектИJJиость 
въ работата си, авrорътъ е nрибtrна11ъ до мне
нията 11 преценкит11 за българина и за Бr.лrа
рия на чужди авторитети, които тьрпе1111во и 

съ любовь е изучавапъ въ nродъпжевие на го• 
днпи. И 1ия мнения- и преценки така сипно ек. 
уn11t11ли авrора, че той не е усl;тил:ь каn е 
nonpeтpynanъ книгата си съ цитати. Съ това 
книгата му оть фориапяо rпеднще може да ·е 
иэrуб1111а вtщичко, но затова nъкъ оrь чист!) 
психологическо е сnечепи.11а доста : взела е до• 
вtкжде х&рактера на едва цеана сбирка отъ 
мненията и прецевкит't на видни чужденц» за 

·б„пrарива и страната му и по този яачикъ 
нейното психопоrическо въздеllс1вве се е зна•· 
чнтеппо nодси11ило. И, после, изобмвиn цитатt1 
еж. само цtвеm, ипюстративенъ ыатери~111, 011 
идеитt на автора, ко~о прави сериозев1о onиn. 

u оровикяе в1, ,11ушата и ъъ сждбат■ .ва б'ЬJJ• 
rарква. 



_ МАwмять r-пАсь 
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ТУРИСТИЧЕСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОБЩИ ЧЪРТИ 

За да трннем·ь въ nжтя ва едва строго 
оnредtлева идеология, оеобходпмо е тази иде-
011огия да я сnържемъ н съ една сжщо така 

cтpQro оnред-h.,енз вдм1ш11страция. 
Тvкова с II отношението иа туристическата 

11део.11оrия къмъ неnвата адм11пистраn11я. 
Коrато едвннатu тур~~стнческа идеолоrня се 

n~овежда чрез·ь еднква туристическа админн

страц11я, тогава само ще nожъвемъ единодушие, 

еднноынс11ие, сnлотепость н очакваната отъ 

орrаяизnрап11л туризъмъ творческа, nаuионална 

.llcJIBOCTL. 

Основната орrаиизацио11на ед1шица въ орга
nвэирання турнзъмъ е туристическото друже

ство - клонъ па Б. т. с. За адмип11страц11ята 
na това н11евно дружество ще дадемъ нашето 

1111епне. 

Всtко турнстическо д-во се управлява отъ 
уnравнтепенъ съветъ, нзбранъ отъ членовет-h 
на сьответното д-во, В'Ь началото на годината. 

За членъ на управитепевъ съветъ има право 
па избор·ь само оня редовевъ •1ленъ отъ ср1;
дата на r11аватарнтt на д-вото, който е члеиу
валъ въ сжщото, поне TfJII ГOJIЯJJlf ло момента 
на избирането му и коllто е опитенъ rурнст-ъ 
дяс11и1111иинrанъ, съ та1стъ, умение и жела11не 

зn управление на дружест.вото. 

Нtма nraвo на изборъ э.а члевъ на управи
телевъ съветъ онзи, коА.то е rрубъ, сnрнхавъ, 
петякrиченъ и 11ма амбпцията na налага Аmение
то· сн даже II тогава, когато явно вtма осв.ова• 
ние за. това. 

При сноръ въ ср1;лата и.а управите.,вия съ
веrь, последпият-ь се председателствува отъ 

старшия по възрасть поче1енъ предсеnатель 11а 

д•вото, гласътъ па който с решаващъ въ случая. 

Съставътъ на управителния съветъ тр-hбва 
• да бжде следния : 

1. Предссдате;rь 
2. Секретарь 
3. Ржко11од1пель па школата за орrаннз1iра11ъ 

туризъмъ, завеждащъ излетнт-h, nреnседатель на 
1·паватарския съставъ п „из.цетишr ком11тетъ •. 

4. Домакиuъ 
5. Касиеръ 
6. ДЗ,\1а-рж1<оводителка 118 дамския КОЬНIТСТ'Ь 

11 съвеrnпчка. 

7. С1,ветн.икъ. 
Незаm1симо отъ горния с:ъставъ, избиратъ 

се още петь души за аамtствици, въ случая 
па нужда, па лицата упоменати въ пунктове : 
~. З, 4, 5 и б. Председательтъ се замtства отъ 
секретаря . Тия петь души еж ОТ'Ь състава 118 пост. 

прнс.&тств11е на rлав. съставъ - рж.ковош1тел1-1-

тt на секцинт-h отъ нзпъл. комнтетъ n тня на 
стоп. комитетъ. 

При изборъ на нови лица за управ11теJ1е111, 
съветъ да се спазва прнемствевость, като ca~ro 
една часть (половината отъ състава) ва уnра
nителевня съветъ се смtнява, другата nоповинв 
остава сжщата. 

Ролята па управителт1я с-ьветъ се свежда 
КЪМ-Ь CJICJШOTO : 

1. Орrавизирва постоянна wко11а пр11 д-вото, 
за орrанизкравъ туризыrъ, 

П. Поддържа веразрuвиа връзка съ Б. т. с. 
11 съ сродни на дружеството му орrавизащш, 
дружества 11 др . 

ПI. Ржководн излетната деl!ность. 
IV. Урежда сказки, вечеринки, срещи, фнл• 

мови спектакли и др. културно-просв-tтна работа. 
V. Излава вести11къ. 
VI. Урежда туристическа библиотека, 
VII. Орrан11знра nponarauna за орrаиизираяъ 

туризъwъ. 

VШ. Ржководи всички дtла на дружеството: 
хижестроене, обзавеждапе на хижи, домове 11 
др., маркировка, правнпниuи, ниструкц11и, курсо-
ве и пр. 

Ще дамъ по-долу кратки упжтоавня за rop• 
ната роль на управителния съветъ : 

1. Школа за оргаииэиравъ туризъмъ. За дА 
се пост11rне е.1шномиСJ111е и единодушие въ ту

ризма, нуждна е една строго опред1;лена и 

я~во изразена пдеология, а така с.жщо и устано

вени похвати за постигане нач-ьртавит-h целн на 
тази идеология. За тази цель с вуждво да се 
създаде къмъ всtко туристическо д-во (кпонъ 
на Б. т. с.) по едва шко11а за орrанизиравъ ту
риэъмъ, която да има. за главна залача да non.• 
готви rла.ватар11 за оргат1зиране и изпълнение 

на излетната деl!ность на дружествата, а сжщо 
и ла даде кадъръ за членове на управител1н~т-h 

съвети на туристнческитt дружества. 

Всtко турнстнческо д-во трtбва да нма до
статъ•шо под~-отвени х.ора за главатари 11а из

лети, дежурrm по х11жн и np., като се има 

предъ виn.ъ, че вс11ки nраэдвиченъ деяь и преэъ 
време па отпуски, оакашши и др. се уреждатъ 
множество я раз11ообраэ1U1 излети. 

Желателно е, на първо време, .ua се състояrъ
по 2 курса ежегодно. 

Курсътъ ва школата да бжде около З месеца, 
да е вечеревъ, два пжт11 седмично, оть 8 ч. до 
9 ч. вечерь и да бжде безплатевъ. 

Kypcиcntт-h да бждатъ около 30 ду~ш, за 
вс"llки отд'hленъ курсъ. 

Школата се ржководн отъ чпенъ на управи• 
тепани с~веn - завежяащъ (ржководитепъ) на 
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